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C IA Ł  PR O M IE N IO TW Ó R C ZYC H .

(W ed łu g prac E U TH EB FO ED A, BECQUEEELA I  DOENA).

Ciała promieniotwórcze, jak uran, rad, j  

tor, polon i ołów promieniotwórczy, mają 
własność wytwarzania promieni same przez 
się, a nie pod wpływem jakiejkolwiek znanej 
nam przyczyny, jak np. wzrostu temperatu
ry, lub też poprzednio trwającego działania 
świetlnego.

Promienie ciał promieniotwórczych, czyli 
t. zw. promienie Becąuerela nie są jednorod
ne, lecz składają się z trzech różnych grup, 
wykazanych równocześnie dopiero dla radu, 
lecz poszukiwanych i u innych ciał; jeden 
z wybitnych ich badaczy Rutherford ozna
czył dla krótkości te różne rodzaje promieni 
literami (a, p, y).

Promienie a odznaczają się tem, że mogą 
być łatwo pochłaniane przez różne ciała, nie 
działają wyraźnie na płytkę fotograficzną, 
natomiast one to głównie powodują rozbra
janie elektroskopu. W  polu magnetycznem 
dopiero bardzo silnem wychylają się nie
znacznie, o'czem będzie dalej mowa.

Promienie p przenikają metale i inne cia
ła do pewnej grubości, działają silnie na 
płytkę fotograficzną odchylają się wyraźnie 
pod wpływem  magnesu, ale z wielką trudno
ścią dają się wykazać zapomocą elektrosko

pu, ponieważ są zbyt mało pochłaniane przez 
gazy, aby m ogły je  naelektryzować.

Dotychczas odróżniano promienie a od p, 
mówiąc o pierwszych, że nie są odchylane 
w polu magnetycznem, o drugich, że są od- 

I chylane, obecnie zaś trzeba chyba mówić 
o promieniach mało pochłanianych (P) i sil
nie pochłanianych (a). M y dla prostoty 
używać będziemy nomenklatury Ruther
forda.

Wreszcie następuje trzecia grupa promie
ni, promienie y, które nie są odchylane w  po
lu magnetycznem, ale które mają w wyso
kim stopniu zdolność przenikania ciał: we
dług Rutherforda około 160 razy większą niż 
promienie p, a 16000 razy większą niż pro
mienie a. Odkryte zostały przez Yillarda, 
dotąd mało stosunkowo zbadane, lecz wyka
zują wybitne powinowactwo z promienia
mi X . Bardziej szczegółowem zbadaniem 
promieni a i p, ich własności i wzajemnego 
stosunku zajął się uczony amerykański, Ru
therford. Badania promieni Becąuerela moż
na przeprowadzać metodą fotograficzną lub 
elektryczną. Metoda fotograficzna polega 
w  najogólniejszych zarysach na tem, że usta
wiamy na drodze promieni płytkę fotogra
ficzną, która pod ich wpływem czernieje 
w miejscach nie zasłoniętych od promieni 
przez ciało absorbujące. Czernienie płytki 
nie pochodzi od redukcyi soli srebra, jak 
w zwykłej fotografii, lecz zachodzi jakaś in-
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na, charakterystyczna dla tych promieni, 
zmiana. Metoda ta daje bardzo subtelne 
i dokładne wyniki, lecz wymaga długiego 
czasu trwania doświadczenia.

Metoda elektryczna jest dogodniejsza i le
piej nieraz odpowiada celowi, gdyż pozwala 
przeprowadzać pomiary ilościowe i daje 
szybkie rezultaty. Stosując do badań meto
dę elektryczną, elektryzujemy powietrze lub 
inny gaz, doprowadzany do elektroskopu 
lub elektrometru, naładowanego do poten- 
cyału o pewnej wysokości i połączonego 
z kodensatorem dla zwiększenia pojemności. 
Powietrze i wogóle gazy są złemi przewod
nikami elektryczności, pod mniej szem (poni
żej 10  mm) ciśnieniem szczególniej, dlate
go też rozbrojenie odbywa się nadzwyczaj 
powoli, a ustaje całkowicie, o ile doświad
czenie odbywa się w próżni. Jeżeli jednak 
powietrze pomiędzy źródłem elektryzuj ącem 
je  a elektroskopem poddamy wpływowi 
promieni Becąuerela, szybkość rozbrojenia 
elektroskopu rośnie w wysokim stopniu, po
dobnie jak pod wpływem promieni Rontge
na. Przepływ  elektryczności od miejsca 
naelektryzowania do elektroskopu odbywa 
się przy pomocy naładowanych elektryczno
ścią cząsteczek: jonów dodatnich i odjem- 
nych, które wskutek ruchu swojego ułatwia
ją  przenoszenie ładunków elektrycznych. 
O ile zatem powietrze, albo jakikolwiek gaz 
lepiej przewodzi elektryczność pod wpływem 
promieni Rontgena lub Becąuerela, to znaczy, 
że zwiększyła się ilość unoszących elektrycz
ność jonów, czyli nastąpiła jonizacya gazów 
pod wpływem tych promieni. Ciała promie
niotwórcze wysyłają głównie promienie a, 
silnie absorbowane przez powietrze i inne 
ciała, i promienie p słabo pochłaniane; siła 
jonizująca pierwszych jest większa niż ostat
nich Gdy nam zależy na usunięciu w pły
wu promieni a na gaz, możemy je  przepuścić 
przez dwie lub trzy warstwy papieru, któ- 
ry  je  pochłonie, a przepuści promieni p bez 
osłabienia ich pierwotnej działalności. Pro
mienie p składają się z szybko poruszających 
się elektronów (nader drobnych, wolnych 
cząsteczek elektryczności, którym nie towa
rzyszy masa w zwykłem znaczeniu tego sło
wa), które jonizują pewietrze przez zetknię
cie się z molekułami. Są tak przenikające, 
że, zdaje się, przechodzą więcej, niż 1 m \

j  drogi, zanim ich jonizująca siła zmniejszy 
się do połowy. Chcąc usunąć wpływ  joni- 

| zacyi przez promienie p, odchylamy je  przez 
działanie pola magnetycznego o zwykłej si- 

j  le, lecz wskutek ich słabej siły jonizującej 
prąd jonów, rozbrajający elektrometr, zmniej
sza się nieznacznie pod wpływem magnesu. 
Rutherford i Grier, przystępując do badań 
własności promieni a i  p, zbadali zależność 
ilości wysyłanych promieni p od grubości 
warstwy ciała promieniotwórczego, użytego 
w  doświadczeniu. (Było to koniecznem z te
go względu, żeby wiedzieć, w jakich warun
kach można otrzymać największą ilość pro
mieni p, których działania w razie użycia 
metody elektrycznej tak łatwo są zasłonięte 
przez działanie promieni a). W  tym celu, 
żeby oddzielić działanie promieni p (odchyla
nych) od działania promieni ot (nieodchyla- 
nych w zwykłem polu magnetycznem), prze
prowadzili najpierw doświadczenia dla całe
go promieniowania, poczem stosując zwykłe 
póle magnetyczne odchylali promienie P, 
a doświadczenie prowadzili wyłącznie z pro
mieniami a; różnica dawała działanie pro
mieni p. Okazało się, że każda część sub
stancyi jednostajnie wysyła elektrony. Dla 
mniejszych warstw ilość wysyłanych elektro
nów jest proporcyonalna do grubości płytki, 
lecz wobec grubszych zbliża się ona do pew
nego maximum, gdyż elektrony, pochodzące 
z głębszych warstw, są pochłonięte, zanim 
dojdą do powierzchni zewnętrznej warstwy.

W  dalszym ciągu badacze ci porównywali, 
co do wartości, jonizacyę, wytworzoną przez 
promienie a i p. W  tym  celu przeprowa
dzili doświadczenia dwa razy: raz z nieza- 
krytą substancyą promieniotwórczą i wtedy 
działały oba rodzaje promieni, drugi raz 
przepuszczali je  przez płytkę metalową, któ
ra absorbowała mało przenikliwe promie
nie a tak, że jonizacya zachodziła tylko pod 
wpływem promieni p i przez odejmowanie 
obliczali wartość jonizacyi dla promieni a. 
Jako jednostki jonizacyi, tak dla promieni a, 
jak i dla p, przyjęto odpowiednie działanie 
promieni uranowych. Doświadczenie w y
kazało, że jonizacya wskutek promieni p jest 
małym ułamkiem jonizacyi powodowa
nej przez promienie a; dla uranu stosunek

—  =  0,0074, dla toru 0,0020, dla radu
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0,0033; a ilość wytworzonych jonów przez 
promienie p jest mniej więcej 0,2 ilości jo 
nów promieni a. Jak zatem widzimy, sto
sunek obu rodzajów promieni jest dla 
wszystkich trzech ciał promieniotwórczych 
tego samego rzędu wielkości, lecz promienie 
uranowe składają się stosunkowo z większej, 
niż u radu i toru, ilości promieni

W  następnej rozprawie, ogłoszonej w tym 
roku w Phys. Zeitschr., Rutherford badał 
promienie a ze względu na odchylenie ich 
w polu magnetycznem i elektrycznem i ba
dania te dały mu możność poznania natury 
promieni a. W  nader zręczny i pomysłowy 
sposób poznał on, używając niezbyt subtel
nej metody elektrycznej, zjawisko występu
jące bardzo niewyraźnie i dlatego przed je 
go badaniami, podanemi przez nas, nie po
znane. Nie wchodząc w  opis szczegółowy 
doświadczeń, podamy ich rezultaty. Osta
tecznie udało się Rutherfordowi wykazać, że j  

w razie odpowiednio dobranych warunków j  

doświadczenia, promienie a mogą być cał
kowicie odchylone w bardzo silnem, bo wy- 
noszącem 8400 c. g. s. jednostek polu ma- i 
gnetycznem (zwykle stosowane pola mają 
2000— 3000 jednostek c. g. s.), a ilość w y
chylonych promieni jest proporcyonalna do 
natężenia pola. Kierunek wychylenia pro
mieni a jest wprost przeciwny do kierunku 
odchylenia promieni katodalnycli, co znaczy, 
że promienie a składają się z dodatnio na- 
elektryzowanych cząstek. Badanie odchy
lenia w  polu elektrostatycznem nie dopro
wadziło do pożądanych rezultatów, gdyż jak
kolwiek w razie różnicy potencyałów, wyno
szącej 600 woltów, wychylono 1% całkowi
tego promieniowania, to w razie wyższej 
różnicy potencyałów następowało rozbroje
nie przez iskrę, co niemożliwem czyniło dal
sze badanie. Rutherford zbadał następnie 
prędkość promieni i stwierdził, że wynosi 
ona 2,5 X  109 cm na sek., a stosunek ła
dunku elektrycznego cząstki do jej masy

—  =  6 .1 0 3 (jest to stosunek charaktery- 
m
styczny w  teoryi jonów). Wielkości te są 
otrzymane zaledwie w dalekiem przybliże
niu i mogą być rozpatrywane tylko ze 
względu na rząd wielkości, a autor prowa
dzi dalej pracę w tym kierunku.

I  te jeduak wyniki mogą doprowadzić do

przypuszczenia, głoszonego już dawniej 
przez Strntta i Crookesa, że promienie a ra
du są podobne do zauważonych przez Gold
steina t. zw. „promieni kanałowych “ , co do 
których Wien wykazał, że składają się z po
ruszających się ze znaczną szybkością czą
stek dodatnio naelektryzowanych. Pręd
kość promieni oc jest jednakże daleko wię
ksza, niż promieni Goldsteina. Promienio
wanie a jest niejednolite, gdyż powstaje 
z cząstek, wyrzucanych z różnemi szybko- 

I ściami; na całe bowiem promieniowanie a 
składają się, oprócz promieni a, wysyłanych 
wprost przez ciało i promienie a, pochodzą
ce od emanacyi (t. j. są to cząstki mate- 
ryalne wysyłane stale przez nowe ciało) i są 
tam drugorzędne promienie a, idące od ciał, 
mających wzbudzoną czasowo promienio
twórczość pod wpływem głównych promieni 
ciała działającego.

Badania Rutherforda były podjęte na no
wo przez Becąuerela, który je przeprowa
dził metodą fotograficzną i stwierdził rezul
taty Rutherforda. Oprócz tego wykazał on 
już dawniej zauważone odchylenie promie
ni polonu w silnem polu magnetycznem, 
a używszy pola o natężeniu 17000—18000 
jednostek c. g. s. znalazł, że obraz fotogra
ficzny odchylonych promieni polonu daje się 
nałożyć na obraz, otrzymany przez promie
nie a radu, odchylone bezpośrednio po pró
bie z polonem. Promienie zatem polonu mo
gą być nazwane promieniami a i upodobnio
ne do promieni Goldsteina. Oprócz tego 
Becąuerel znalazł, że polon wysyła i pro
mienie przenikliwe, ale analogiczne z pro
mieniami y radu, brak więc polonowi tylko 
promieni natury katodalnej. W edług za
tem badań Rutherforda i Becąuerela: 1) tor, 
rad i uran wysyłają promienie a i p, a rad 
i trzeci rodzaj promieni—promienie 7; 2) po
lon wysyła promienie a. i y.

Zaznaczyć trzeba, że Becąuerel uważa, że 
promieniowanie uranu ma w sobie promienie 

1 różne od promieni a radu, bo słabo, prawie 
nieznacznie działa na płytkę fotograficzną, 

j  Promieniowania ciał promieniotwórczych 
(uranu, toru, radu i polonu), jako też ich 

i emanacyi i ciał o drugorzędnej, wzbudzonej 
promieniotwórczości, zawierają według Ru
therforda w przeważnej ilości promienie a. 
Promienie te niewiele się różnią między so-
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bą ze względu na ich zdolność przenikania 
i prawdopodobnem jest przypuszczenie, że 
we wszystkich przypadkach te różnorodne 
promienie a składają się z naełektryzowa- 
nych cząstek, wyrzucanych z wielką pręd
kością. Jeżeli przyjmiemy za miarę energii 
promieniowania całkowitą ilość jonów w y
tworzonych przez oba rodzaje promieni i cał
kowicie pochłoniętych przez powietrze, oka
że się, że energia, wypromieniowana przez 
ciało promieniotwórcze zapomocą promieni ot, 
jest prawie 1000 razy większa od w y promie
niowanej przez promienie (3. A  zatem pro
mienie a są najważniejszym czynnikiem 
w promieniowaniu energii przez ciała pro
mieniotwórcze, a wartość energii obliczanej 
dla promieni p daje bardzo małe liczby.

Przyjmując, że promienie a są emisyą czą
steczek materyalnych, wytłumaczyć może
m y w łatw y sposób wiele ważniejszych ich 
własności. Jonizacya gazów pod wpływem 
promieni a polegałaby na zetknięciu wyrzu
conych przez ciało promieniotwórcze mas 
z molekułami gazu, naturalnie więc joniza
cya zależy od ciśnienia gazów. Absorbcyę 
promieni a. tłumaczymy tak, że wskutek ze
tknięcia się cząstki, wyrzuconej przez ciało, 
z molekułą ośrodka pochłaniającego, maleje 
prędkość pierwszej i zmniejsza się szybko, 
wraz z grubością warstwy tegoż, zdolność 
jonizacyi promieni a.

W  ,N« 45, 1902 r. naszego pisma była mo
wa o tem, że Crookes w ydzie lił chemicznie 
ze związków uranu część czynną, którą na
zwał uranem X  i która według niego decy
duje o promieniotwórczości uranu; to samo 
później zrobili Rutherford i Soddy dla toru. 
Badania dalsze Rutherforda wykazały, że 
powstały po wydzieleniu chemicznem ura
nu X  i toru X  składnik czynny uranu i to
ru wysyła wyłącznie promienie a. Prom ie
nie uranu X  składały się wyłącznie z pro
mieni p, podczas gdy tor X  wysyłał promie
nie a i p. Podobne wnioski stosują się praw
dopodobnie i do radu, gdyż p. Skłodowska- 
Curie i p. Curie znaleźli, że rozpuszczony 
w wodzie rad, a potem odparowany, utracił 
czasowo w  większej części zdolność wysyła
nia promieni p.

Rozpatrzmy teraz związek m iędzy promie
niami a i p ze stanowiska hypotezy Becąue
rela, że promienie a zawdzięczają w podob

ny sposób swoje powstanie działaniu pro
mieni p, jak promienie Rontgena katodo
wym. Pozostały czynny składnik uranu, 
albo toru, wysyła wyłącznie promienie a, 
a według dawniejszych badań Rutherforda 
i Griera natężenie promieniowania trwa dla 
uranu kilka dni, dla toru kilka godzin. A  za
tem trze baby było przyjąć, że pomimo usu
nięcia przyczyny, wywołującej promienie a 
(przez chemiczne oddzielenie składnika, wy
twarzającego promienie P), promieniowanie 
to trwa nadal i to względnie długo, czego 
niema dla promieni Rontgena i wobec czego 
analogia tu upada. Prawdopodobnem jest 
prędzej, że emisya promieni a przebiega nie
zależnie zupełnie od emisyi promieni p. N ie
ma jednak chyba żadnej wątpliwości, wobec 
wielkiej emisyi promieni a, że emisya pro
mieni p przez ciała promieniotwórcze jest 
zjawiskiem drugorzędnem i że promienie a 
mają najważniejsze znaczenie w sprawie 
zmian w  materyi promieniotwórczej. Otrzy
mane dotąd rezultaty prowadzą zatem do 
wniosku, że „początek szeregu zmian che
micznych, zachodzących w ciałach promie
niotwórczych, zaczyna się od emisyi promie
ni a, t. j. od wyrzucania ciężkich naelektry- 
zowanych mas atomowych14.

Pozostała część jest nietrwała i podlega 
dalszym zmianom chemicznym, którym to 
warzyszy znowu emisya promieni a, a w nie
których razach i promienie p. Zdolność 
ciał promieniotwórczych, żeby w  pozornie 
ciągły sposób wysyłać znaczne masy o w iel
kiej prędkości, potwierdza przypuszczenie, 
według którego atomy tych substancyj skła
dają się przynajmniej w części z szybko w i
rujących lub drgających systemów ciężkich 
naelektryzowanych mas, nader wielkich 
w porównaniu z elektronami. Nagłe w y
chylenie się tych mas z ich torów przypisać 
trzeba działaniu, nieznanych nam narazie, sił 
zewnętrznych lub wewnętrznych.

Z założeń powyższych o naturze promieni 
ciał promieniotwórczych wynikaćby musia
ło, że ciała te muszą tracić na wadze nawet 
wtedy, gdy przechowujemy je  w zamknię
tych naczyniach, byle tak cienkich, żeby 
promienie a m ogły je  przeniknąć. Taki 
ubytek na wadze zauważył w  zeszłym roku 
Heydweiller, a w  tym roku Dorn stwierdził 
doświadczenie jego i obliczył, że rad traci
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na wadze więcej niż 0,001 mg w  przeciągu 
8 miesięcy i że ubytek ten nie pochodzi od 
zmian chemicznych szkła pod wpływem pro
mieni radu, jak to przypuszczał Rutherford,

D. T.

0  ROZW OJU F ILO G E N E T YC Z N Y M  

ROJU PSZCZÓŁ.

Wiadomości nasze o rozwoju urządzeń 
społecznych u pszczół są dotąd bardzo do
rywcze i wątpić można, czy kiedykolwiek bę
dą dokładnemi, gdyż wiele form przejścio
wych już wyginęło i fakt ten utrudnia od
tworzenie całkowitego obrazu historyi roz
woju roju.

Obecnie znamy cały szereg gatunków 
pszczół i os, wśród których instynkty spo
łeczne w  różnym stopniu są rozwinięte; na 
tej zasadzie możemy z niejaką pewnością 
wnioskować, jakiemi drogami mógł iść roz
wój życia społecznego pszczół począwszy od 
samotnie żyjących, a skończywszy na naszej 
pszczole domowej (Apis mellifica) z tak w y
soce skomplikowanem urządzeniem roju. 
Korzystając z wykładu p. von Buttel Reepe- 
na na zjeździe zoologów w Giessen, chciał
bym przedstawić właśnie filogenezę społe
czeństwa' pszczelego; rozumie się pojedyń- 
cze ogniwa tego drzewa genealogicznego nie 
będą odpowiadały rzeczywistym przodkom 
pszczoły w znaczeniu morfologicznem, będą 
to w różnym stopniu udoskonalone obecnie 
żyjące społeczeństwa owadów, pszczole po
krewnych.

Najprostszą foi’mę, a właściwie brak jesz- 
sze życia społecznego, spotykamy u pszczół 
żyjących samotnie, u których każda samica 
robi sama odzielnie dla siebie gniazda. Ta
ka np. Osmia papaveris w czerwcu lub lipcu 
wygrzebuje w piaszczystej ziemi pionową 
jamkę, rozszerzoną u dołu. Kołyskę tę obi
ja  Osmia purpurową materyą, mianowicie 
z czerwonych kwiatów maku wycina kawał
ki i tapetuje niemi ściany jamki; na dnie jej 
gromadzi zapasy pyłku i nektaru z bławat
ków, na które składa jedno tylko jajko. 
Szyjkę jamki zakrywa znów liśćmi maku 
i w końcu zasypuje ziarnkami piasku aż do

| zupełnego ukrycia gniazda przed wzrokiem 
; wrogów. Pewien postęp w kierunku rozwo

ju życia społecznego spotykamy już u Pro- 
sopis, Ceratina i innych gatunków Osmia, 
które składają nie jedno lecz szereg jajek 

| we wspólnem gnieździe. Osmia aurulenta 
np. robi gniazdo w pustych skorupach śli
maków z rodzaju Helix i składa wewnątrz 
szereg jajek, każde w oddzielnej, specyalnie 
na ten cel zbudowanej komórce. Wejście do 
skorupy zamyka pokrywTka z przeżutych 
części roślinnych; pokrywa ta bywa zwykle 
zagłębiona mniej lub bardziej w otwór sko
rupy; pomiędzy nią a ostatniem jajkiem 
istnieje pusta przestrzeń, prawdopodobnie 
w tym  celu pozostawiona, aby nie pozwolić 
pasorzytom dosięgnąć jajek swojem pokła- 
dełkiem.

Powstawanie bardzo ciekawego instynktu 
można zauważyć w rodzaju Osmia. U  Osmia 
aurulenta nad otworem skorupy ślimaczej 
znajdujemy często kupkę kawałków drzewa, 
igieł sosnowych i t. d., prawdopodobnie ma
jących na celu okrycie gniazda; budowla 
owa jest jednak tak wątła, że najlżejszy 
wiatr już ją psuje. U Osmia bicolor, która 
również na gniazda używa skorupy ślima
ków, widzimy dalszy rozwój tego instynktu. 
Po wykończeniu gniazda buduje ona nad niem 
rodzaj dachu z igieł sosnowych i ździebeł 
trawy, spajając to wszystko swoją śliną. P o 
między temi pszczołami istnieją nadzwyczaj 
zręczne robotnice, tworzące prawdziwe arcy
dzieła.

Zaczątków życia wspólnego można dopa
trzeć się we wspólnem przezimowywaniu 
pszczół, należących do tego samego gatun
ku, oraz zakładaniu w miejscach odpowied
nich szeregu gniazd jedno blizko drugiego. 
Czasami nawet znajdujemy coś przypomina
jącego gniazdo wspólne; mianowicie kilka 
samic robi jeden przedsionek, z którego roz
chodzą się gniazda każdej z nich. Takie 
budowle znaleźć można u Osmia vulpecula, 
Panurgus i t. d. W e wszystkich tych przy
padkach pszczoły, jakkolwiek mają gniazda 
w sąsiedztwie, żyją przecież, jak mówi Mae- 
terlinck „głęboko samotnie", nie troszcząc się 
zupełnie jedna o drugą. A  jednak można 
już u nich znaleźć słabe przejawy instyn
któw społecznych. Gdy np. złapiemy pszczo
łę tam, gdzie ich jest w sąsiedztwie bardzo



dużo, to badacz ulegnie napadowi całego 
ich mnóstwa. W prawdzie na taką obronę 
zdobywają się one wtedy tylko, gdy są 
w  znacznej ilości, ale widzimy to u wszyst
kich zwierząt, a nawet i u ludzi, że tłum jest 
odważniejszy od pojedynczych osobników.

Ogromny postęp w kierunku nas intere
sującym wykazuje już Halictus ąuadricin- 
ctus. U  poprzednio opisanych pszczół mat
ka nie zna swego potomstwa, u Halictus zaś 
pierwsze owady wychodzą wtedy, gdy  mat
ka zajęta jest jeszcze budową najmłod
szych cel. W ogóle już sama budowa gniaz
da Halictusa jest znacznie udoskonalona, 
gdyż zawieszone są one swobodnie w jamce, 
tak, że wilgoć i pleśni, ci straszni wrogowie 
pszczół, nie mają łatwego dostępu do jajek.
0  ile dotąd jest nam wiadomo, u niektórych 
gatunków Halictus mamy w przeciągu roku 
trzy generacye: Wiosną spotykamy samice, 
które przezimowały będąc zapłodni onemi 
zeszłej jesieni, drugą generacyę tworzą ty l
ko samice dzieworodne, a te dają początek 
generacyi jesiennej, składającej się znowuż 
z osobników płci obojga. W yobraźm y so
bie teraz, że te samice dzieworodne zastają 
jeszcze żywą matkę i zaczynają odrazu 
w tem samem gnieździe ulegać instynktowi 
budowania i składania jajek, a wtedy po
wstanie pierwsza prawdziwa kolonia, gdzie 
kilka samic będzie pracowało nad wspólnem 
gniazdem. Na tym  stopniu rozwoju znajdu
je  się prawdopodobnie Halictus longulus, 
obserwowany na W ęgrzech przez Auriviliu- 
sa. Badacz ten znalazł 10—20 żeńskich 
osobników tej pszczoły w jednem gnieździe. 
Niestety bliższych, dokładniejszych szczegó
łów nie można znaleźć w jego opisie.

Społeczeństwo trzmieli, należące już do 
pszczół gromadnie żyjących, zbliżone jest do 
powyżej opisanej kolonii Halictus. I  tu
1 tam mamy zimującą pojedyńczo zapłodnio
ną samicę, która wytwarza wiele niezapłod- 
nionych osobników żeńskich pomagających 
jej w  pracy nad gniazdem i w  składaniu ja 
jek. A le  u trzmieli w przeciwieństwie do 
Halictus z jaj niezapłodnionych mogą po
wstać tylko samce.

Gniazdo trzmieli przypomina jeszcze swo
ją  budową stosunki pierwotne; materyał, 
z którego jest ono zbudowane, również jak 
u pszczół samotnych, składa się z mchu,
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trawy, kawałków drzewa, ale po raz pierw
szy spotykamy się już tutaj z woskiem.

W  ciągu jednego letniego sezonu gniazdo 
i kolonia trzmieli przechodzi szereg stadyów 
do pewnego stopnia prawdopodobnie odtwa
rzających filogenetyczne powstanie społe
czeństwa tych owadów. Wiosną samica zbiera 
trochę pyłku, składa jajko i wokoło tego bu
duje komórkę. Mamy tu przeto jesz
cze pierwotne następstwo wydarzeń: po
karm—jajko celkę; podczas gdy u pszczół 
wyżej uspołecznionych zawsze idzie: cel- 
ka—jajko— pokarm. Po zamknięciu pierw
szej celki samica trzmieli buduje następ
ne: aż dotąd niema przeto żadnej różnicy 
między trzmielem a pszczołami samotnie 
żyjącemi; ale po kilku dniach samica otwie
ra kolejno celki, składa znowu w nie nie
co pokarmu i zamyka napo wrót; Zabieg 
ten bywa powtarzany kilkakrotnie. Tego 
zjawiska dotąd nie spotykaliśmy, jest to 
dbałość o potomstwo, „miłość macierzyńska", 
jak to sentymentalnie nazywali antropomor- 
fizujący zoologowie, upatrując w tem uczu
ciu główną spójnię społeczeństw owadzich. 
W  rzeczywistości jednak o podobnych zło
żonych uczuciach mowy być nie może, a na
wet to karmienie larw spotyka się u poje
dyńczo żyjących os, a niema go w bardzo 
złożonych społeczeństwach wielu pszczół.

Z jaj złożonych wiosną u trzmieli zaczy
nają się wylęgać samice pomocnicze, one te
raz biorą na siebie budowanie, zbieranie po
karmu i karmienie larw; królowa założyciel
ka obecnie już przestaje się zajmować czem- 
kolwiek innem prócz składania jajek; cel
ki z larwami nie bywają zamykane, gdyż 
robotnice zajmują się ciągle ich karmieniem. 
Wiosną w idzimy zatem u trzmieli stosunki 
takie, jak u pszczół samotnych: królowa- 
matka zakładając kolonię jest w niej wszyst- 
kiem, latem po wykluciu się robotnic spada 
ona lub, jak kto woli, podnosi się do znacze
nia jedynie maszyny do składania jaj, do 
stadyum odpowiadającego królowej u pszczo
ły  domowej, ale i-obotnice trzmieli różnią się 
bardzo od robotnic tej ostatniej. Podczas 
gdy  u pszczoły domowej są to istoty bez
płciowe, to u trzmieli robotnice są tylko 
mniejsze, ale poza tem całkiem z królową 
identyczne. Nawet różnica wzrostu zależy 
zdaje się jedynie od złych warunków odży
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wiania, w jakich znajdują się larwy robotnic 
rozwijające się wtedy, kiedy królowa sama 
jedna musi wystarczyć na wszystko w gnieź- 
dzie i nie może odpowiednio obficie karmić 
swego potomstwa. To też późniejsze jesien
ne pokolenie robotnic wyniańczone przez 
starsze swoje towarzyszki nawet co do wzro
stu nie różni się od królowej.

Następne stadyum rozwoju społeczeń
stwa pszczół znajdujemy u Meliponinae 
i Trigoninae. U  trzmieli oddzielne celki 
ułożone są jeszcze bez najmniejszego po
rządku; toż samo znajdujemy u Trigona 
timida, Trigona Silvestrii, Trigona cilipes 
i t. d., podczas gdy u innych plastry budo
wane są mniej lub więcej prawidłowo. N aj
ważniejszą jednakże cechą, jaką po raz pierw
szy spotykamy u tych bezżądłych pszczół, 
jest wytworzenie prawdziwych robotnic. 
U  trzmieli między samicami pomocniczemi 
a królową nie było właściwie żadnej różni
cy. U  Meliponinae i Trigoninae królowa 
traci wszystkie swoje instykty budowania, 
karmienia i t. d. zachowuje tylko czynność 
składania jajek, robotnice zaś przeciwnie, za
trzymują wszystkie instykty społeczne, 
a tylko ich organy płciowe ulegają zaniko
wi. Zdaje się, że rozwój w  tym kierunku 
mógł odbyć się jedynie pod warunkiem zi
mowania całego roju, a nie pojedynczych 
zapłodnionych samic, gdyż w pierwszym 
tylko przypadku samica wiosną, zaczynając 
składanie jaj, znajduje odrazu w swem oto
czeniu pomocnice i nie jest zmuszona do za
jęcia się budowaniem gniazda.

Bardziej udoskonalone roje istnieją dopie
ro w rodzaju Apis: mianowicie Apis dorsata 
buduje plaster typowy dwuboczny z taką sa
mą oszczędnością materyału jak Apis melli- 
fica; oszczędność ta staje się konieczną, gdyż 
plastry składają się już z czystego wosku 
bez żadnych innych domieszek. A  jest to 
materyał drogi i nie można szafować nim 
nieoględnie, wszak liczy się zwykle 10— 14 kg 
miodu na wytworzenie 1 kg wosku. Pod 
jednym względem jednak plaster Apis dor
sata stoi na stadyum rozwoju Melipo- 
na: trutnie, robotnice i królowa wyrastają 
w celach jednakowej wielkości. Dopiero 
u Apis florea spotykamy już wyraźne różni
ce w budowie tych 3 gatunków celek. 
U  niej również mamy już wybijanie trut-

niów, składanie jaj niezapłodnionych przez 
królowę, słowem stosunki niczem się nie róż
nią od Apis mellifica.

Na zasadzie wszystkich danych można 
zbudować następujące drzewo genealogiczne 
rozwoju instyktów społecznych u pszczół:

Apidae

Bcrmbinae (trzmiele) Apinae 
samice zimują samot- Apis melłittca 
n ie ; rój tworzy się „ florea 
z wiosną,ginie jesienią. „ dorsataMeliponinae

Samica 
ginie 
przed 
zjawie

niem się 
potom
stwa

Stara samica i dzieworodne młode 
pracują w jednem gnieździe. Ha- 
lictus longulus (?).

Samica widzi wychodzenie potomstwa 
i pilnuje gniazda. Halictus quadri- 
cinctus i sexcinctus.

I Dwie lub więcej samic posiadających
j gniazda o wspólnym przedsionku. 

Panurgus, Halictus, Osmia, Euce- 
ra i t. d:

| Samice a czasami i samce wspólnie zi
mujące. Halictus, Ceratina, Xylo- 
copa.

Samice, każda oddzielnie, składają po 
kilka jajek w jedno miejsce. An- 
drena, Antophora, OhaJicodoma, 
Osmia i t. d.

Samica składa każde jajko oddzielnie. 
Prosopis, Ceratina, Osmia papave- 
ris i t. d.

./. K. 8.

SOK J E L IT O W Y  »).

Sokowi jelitowemu do ostatnich czasów 
nie poświęcano dużo uwagi. W ielu fizyolo- 
gów  sądziło, że służy on jedynie lub prze
ważnie do zwilżania ściany jelitowej i posu
wającego się naprzód mleczka pokarmowe-

!) Szkice o sokach trawiennych (Wszechśw. 
.NsJi 25. 44, 46 i 51) miały być drukowane w po
rządku następującym: 1. Ślina, 2. Sok żołądko
wy, 3. Sok trzustkowy, 4. Żółć, 5. Sok jelitowy. 
Ponieważ porządek ten nie mógł być zachowany, 
radzimy czytelnikom przejrzeć je po ukończeniu 
we wskazanej kolei.
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go, W  myśl tego nie wahano się uważać 
sok jelitow y nawet za przesięk, a nie za w y
dzieliny. To mniemanie wszakże jest błęd
ne: gruczoły Lieberkuhna, umieszczone gę
sto jeden przy drugim na całym 8— 9 m dłu
gości mającym (u człowieka) obszarze k i
szek, nie m ogłyby nie posiadać żadnej czyn
ności wydzielniczej; pilokarpina, bodziec 
wszelkich gruczołów wydzielniczych, ślinia
nek, żołądkowych, trzustki, potowych, nie 
pobudzałaby produkcyi soku jelitowego, gdy
by on nie był wydzieliną gruczołów.

Od czasu odkrycia enterokinazy w  szkole 
Pawłowa i erepsyny przez Oobnheima sok 
jelitow y nabrał dużego znaczenia.

Enterokinaza, inaczej kinaza jelitowa ma 
za zadanie, jakeśmy to już mówili z racyi 
soku trzustkowego, przeprowadzać protry- 
psynę w trypsynę; jest ona według Paw ło
wa enzymem, ginie bowiem podczas ogrze
wania i działa w małych ilościach, sama 
jednak najmniejszych własności trawiennych 
nie posiada. Enterokinaza byłaby tedy en
zymem enzymu, rzecz w chemii fizyologicz- 
nej jeszcze nie widziana.

Erepsyna jest jednem z ważniejszych od
kryć ostatniej doby w fizyologii trawienia. 
Jest ona z jednej strony taranem, którym 
zgruchotano dawne poglądy na trawienie 
i wsysanie ciał białkowatych, z drugiej zaś 
kamieniem węgielnym pod wznoszącą się 
nieoczekiwaną budowę. Przez wiele lat pi
sano w  podręcznikach i uczono po wszechni
cach, że ciała białkowate są wsysane pod po
stacią albumoz i peptonów, które powstają 
przez trawienie pepsyno we i trypsynowe 
ciał białkowatych naturalnych. Tym cza
sem Cohnheim !) odkrywa w błonie śluzowej 
jelita  cienkiego w  dużej ilości nowy enzym, 
nazwany eropsyną, rozszczepiający albumo- 
zy i peptony dalej, na ciała już krystaliczne, 
te ciała, które powstają przez każde inne 
rozszczepienie ciał białkowych, np. rozszcze
pienie kwasami. Erepsynę wykryto rów
nież w soku jelitowym , choć w niewielkiej 
ilości, główna część jej pozostaje w błonie 
śluzowej. Z białek naturalnych erepsyna 
działa tylko na sernik, na wszystkie inne 
natomiast jest bez wpływu. Taki zwrot 
w fizyologii trawienia jelitow ego był zgoła

*) Zeit. f. physiol. Cli. l ostatnich lat.

nieoczekiwany. Wiedziano wprawdzie, że 
i trypsyna nie poprzestaje na albumozach 
i peptonach, ale że je potrafi dalej rozszcze
piać na ciała krystaliczne, lecz nie przywią
zywano do tego żadnej wagi. Myślano, że 
w normalnem trawieniu to jest sprawa pod
rzędna. Tymczasem jest teraz rzeczą pew
ną, że część ciał białkowatych w jelicie, 
w  ściance jelita podczas wsysania musi być 
rozszczepiona aż na ciała krystaliczne; mó
w im y jednak „część“ , ponieważ wiemy z pew
nością, że i nierozszczepione białko natural
ne w  roztworze wodnym może być wessane; 
czy wsysanie ciał białkowatych w postaci 
naturalnej jest znaczne, czy nie, niewiado
mo; nie wykryto dotąd również, czy i w ja 
kim stopniu mogłoby się odbywać w myśl 
dawnych teoryj także wsysanie stadyum 
przejściowego od białek naturalnych do w y
tworów krystalicznych, t. j. albumoz i pep
tonów.

Teorya wsysania ciał krystalicznych zy
skała potwierdzenie w innej pracy ’ ) Cohn- 
heima, w której ten uczony wykazał, że 
u mięczaków głowonogich wsysanie ciał 
białkowatych pod tą postacią może się od
bywać, oraz w pracy Lów iego -), który za
miast ciał białkowatych dawał gotowe w y
twory ich rozszczepiania i stwierdził nietylko 
równowagę azotową, ale nawet przyrost 
wagi.

Prócz enterokinazy i erepsyny sok jelito
w y zawiera stale inwertynę, enzym rozszcze
piający sacharozę, t. j. nasz cukier zwyczaj
ny na cukry prostsze, dekstrozę i lewulozę 
i enzym maltazę, rozszczepiający maltozę 
na 2 cząsteczki dekstrozy. Zwierzęta, otrzy
mujące w jadle laktozę (cukier mleczny), 
więc i mleko, wydzielają w soku jelitowym  
jeszcze laktazę, rozszczepiającą cukier mlecz
ny na dekstrozę i galaktozę. Te enzymy 
cukrowe, choć się mało o nich mówi, nie są 
bez znaczenia, ustrój bowiem nie wszystkie 
heksozy (najprostsze cukry o 6 atomach wę
gla) zużytkowywa jednakowo. Grdy węglo
wodan ma być w  tkankach odłożony, ustrój 
zawsze przerabia go na glikogen, zbudowa
ny z cząsteczek samej dekstrozy. K iedy

!) Z. f. Physiol. Ch. 35, 1902.
*) Arch. f. exper. Path. u. Pharmak. 48- 

1903.
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więc te enzymy porozszczepiają heksobiozy 
na heksozy, ustrój z łatwością może przebie
rać. Jednakże i heksobiozy mogą być wsy
sane.

I  inne enzymy znajdowano w soku je lito
wym  (amylopsynę, steapsynę, trypsynę), ale 
niestale, w bardzo nieznacznych ilościach 
i zawsze z obawą, czy to nie jest jaka reszt
ka enzymów trzustkowych, lub czy to nie 
jest w ytw ór drobnoustrojów, licznie gospo
darujących w jelitach.

Sok jelitowy, przeciwnie, niż wszystkie 
inne soki trawienne, wydziela się wskutek 
bodźców lokalnych i mechanicznych. Ta
kim bodźcem jest normalnie mleczko pokar
mowe, gdy nadejdzie; sok się wydziela wte
dy tylko w tem miejscu, w którem powstaje 
podnieta, w innych odcinkach je lit— nie. 
Każdem innem podrażnieniem mechanicz- 
nem błony śluzowej jelit, a także chemicz- 
nem lub elektrycznem można również w y
wołać wydzielanie jelitowe.

M e  zawsze jednak sok jelitow y zawiera 
enterokinazę. Sok, otrzymany przez podraż
nienie mechaniczne, nie będzie zawierać en- 
terokinazy. Bodźcem wydzielania entero- 
kinazy jest sam sok trzustkowy, który jest 
do tego niezbędny. Przegotowany sok trzust
kowy już nie działa. Laktozę zawiera sok 
jelitow y tylko wtedy, jeżeli ustrój spożywa 
laktozę; maltazę i inwertynę zawiera zawsze; 
nad erepsyną niema badań.

* *
*

Między wszystkiemi sokami trawiennemi 
jest pewna łączność, godna uwagi. Przez 
wydzielenie pierwszego soku, t. j. śliny, już 
są dane warunki, zapewniające powstanie 
bodźców do wydzielania dalszych soków. 
Ślina, przedostawszy się do żołądka, w yw o
łuje wodą wydzielanie żołądkowe; sok tra
w i ciała białkowate, przez co powstają no
we bodźce wydzielnicze, t. j. wytwory tra
wienia pepsynowego. Kwas soku żołądko
wego wywoła wydzielanie trzustkowe. Przez 
trawienie ciał białkowatych jest zapewnione 
wydzielanie żółci. Mleczko pokarmowe i sok 
trzustkowy wywołują wydzielenie soku je li
towego z enterokinazą.

Paw łów  porównywa cały narząd trawien
ny z fabryką chemiczną, mającą na celu

przerabianie materyału surowego, t. j. po
karmu, i doprowadzanie go do takiego sta
nu, w którymby ustrój mógł go przyswajać. 
Każdy oddział fabryki przerabia tylko nie
które składniki jadła, posiadając w tym ce
lu specyalne odczynniki. Materyał surowy, 
przerobiony w jednym oddziale, idzie do na
stępnego. Oddziały komunikują się ze sobą 
zapomocą całego szeregu urządzeń. To pię
kne porównanie daje do zrozumienia., że na
rząd trawienny jest jakby zbudowany we
dług jednego planu przewodniego, mające
go jedynie pożytek ustroju na celu. W  tem 
teleologicznem porównaniu wszelako niema 
miejsca na usprawiedliwienie takiego np. 
wyrostka robaczkowatego.

W. Szumotuski.

A K A D E M IA  UM IEJĘTNOŚCI 

W  K R A K O W IE .

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. 

Posiedzenie z d. 9 lislopada 1903 r. 

Przewodniczy dyr. E. Godlewski.
1) Czł. Zaremba przedstawia pracę W . A. Ste- 

kłowa p. t.: „O teoryi szeregów trygonometrycz
nych u.

Autor podaje nowy dowód następującego twier
dzenia odkrytego przez prof. Liapunowa: oznacz
my przez f  (x ) funkcyę rzeczywistą, ograniczoną 
i dającą się całkować w przedziale (0, 2rc) 
i przyjmijmy:

a/, =  — I f ( x ) c o s k x d x ;  
o

1 /’ 2"
ljk =  I f (x )s in k x d x

n j o

w takim razie mieć będziemy:

I Z’ 2* rt02~  I f* (*)dx =  ~2 +  2  ^  ^  ,Ą'J) ’
k= 1

jakgdyby szereg Fourierowski następujący
QO

2° +
(rtt cos Je x  -j- l>k sin Je x )

i= l
był zbieżny jednostajnie i przedstawiał, w prze
dziale (0 , 2tc) funkcyę f{x ).

W  trakcie dowodu tego twierdzenia autor uza
sadnia ważne i nowe twierdzenie, które brzmi jak 
następuje:

Zachowajmy oznaczenia określone przed chwi
lą i załóżmy, że.funkcya f ( x )  jest ciągła w całej
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rozciągłości przedziału (0, 2%). Oznaczmy na
stępnie przez s liczbę dodatnią, dowolnie małą 
i przyjmijmy:

V

Sv = ~°  ̂(ft^cos itx-\ - bksm lcx).
k—l

W  takim razie można będzie wyznaczyć na 7] 
wartość dostatecznie małą i na v wartość dosta
tecznie wielką, żebyśmy mieli, w' całej rozciągło
ści danego przedziału (a, (3) zawartego wewnątrz 
przedziału (0, 2n):

| f (x )  — Sv | <  s.

2) Czł. Browicz referuje o pracy p. Glińskiego 
p. t.: „Gruczoły trawienne w górnej części prze
łyku u człowieka oraz ich znaczenieu.

Prace Rtidingera i Schaffera skłoniły autora 
do badań nad istnieniem, zachowaniem się oraz 
makro- i mikroskopową budową gruczołów od
krytych w górnej części przełyku człowieka przez 
tych dwu uczonych, a nazwanych przez Schaffera 
górnemi gruczołami wpustowemi przełyku (obere 
Cardiadrusenj. Zamiast tej niewłaściwej nazwy 
autor proponuje nazwę gruczołów trawiennych 
przełyku (górnych), a to ze względu zarówno na 
ich budowę mikroskopową, jak i przypuszczalne 
trawiące działanie ich wydzieliny. Autor wyko
nał swe badania w zakładzie anatomii patologicz
nej Uniw. Jagiellońskiego. Badania makrosko
powe autora polegały na dokładnem zbadaniu go
lem okiem całego przełyku w 1144 przypadkach 
sekcyjnych; mikroskopowo autor zbadał w se- 
ryach wycinki z górnej części przełyku w 10-ciu 
przypadkach, w których makroskopowo nie moż
na było wykazać skupień gruczołów trawiennych; 
wycinki te zajmowały przestrzeń od chrząstki 
obrączkowej aż do 5-ej, 6-ej, 10-ej, a w jednym 
przypadku nawet do 16-ej chrząstki tchawicznej. 
Wreszcie w celu dokładniejszego zapoznania się 
z budową mikroskopową tych gruczołów, autor 
zbadał częściowo w seryach, częściowo na oddziel
nych preparatach 8 przypadków, w których gru
czoły te były widoczne już makroskopowo. Na 
podstawie tych badań autor dochodzi do nastę
pujących wniosków:

1 . U człowieka w górnej części przełyku bar
dzo pospolicie (bo przynajmniej u połowy ludzi) 
spotykają się gruczoły o typie gruczołów trawien
nych żołądka; wbrew jednak przypuszczeniu 
Schaffera, gruczoły te znajdują się nie u wszyst
kich ludzi.

2. Mniej więcej w (>% ogólnej liczby sekcyono- 
wanych przypadków gruczoły te występowały 
w postaci widocznych i dających się właściwie 
już makroskopowo rozpoznać skupień gruczoło
wych; w reszcie przypadków obecność tych gru
czołów wykazuje dopiero badanie mikroskopowe.

3. Gruczoły te zwykle usadawiąją się w obrę
bie zatok bocznych górnej części przełyku, na 
wysokości chrząstki obrączkowej do 5-ej chrząst
ki tchawiczej. Wyjątkowo mogą one występo

wać i w innych częściach przełyku (pomijając 
oczywiście część wpustową przełyku, gdzie gru
czoły te są zjawiskiem oddawna znanem).

4. Makroskopowo skupienia gruczołów trawien
nych przełyku zwykle na pierwszy rzut oka robią 
wrażenie nadżerek i miewają dwojaką postać: 
a) postać ognisk nieregularnego kształtu,-wynio
słych ponad powierzchnię błony śluzowej przeły
ku, częstokroć pozlewanych z sobą w większe 
skupienia; b) postać ognisk kształtu soczewko- 
watego, zagłębionych, niekiedy nawet znacznie, 
pod powierzchnią błony śluzowej przełyku i oto
czonych wyniosłym wałowatym brzegiem; tego 
rodzaju skupienia leżą zawsze oddzielnie i wzbu
dzają niekiedy podejrzenie owrzodziałego nowo
tworu.

5. Zwykle gruczoły te występują w górnej 
części przełyku w postaci dwu ognisk symetrycz
nych, leżących pojedyńczo po obu stronach w za
tokach bocznych; rzadziej (zarówno makro- jak 
mikroskopowo) istnieje tylko jedno asymetryczne 
ognisko po stronie prawej; niekiedy w małych od 
siebie odstępach znajduje się kilka skupień gru
czołów trawiennych.

6 . Gruczoły trawienne spotykają się w górnej 
części przełyku równie często w każdym wieku; 
natomiast bez porównania częściej zdają się ist
nieć u mężczyzn, niżeli u kobiet. Wielkość utwo
rzonych przez te gruczoły skupień nie zależy od 
wieku osobnika.

7. Mikroskopowo gruczoły trawienne przeły
ku są usadowione w obrębie samej błony śluzo
wej, niekiedy wdzierają się one częściowo w war
stwę mięsną błony śluzowej, nigdy jednak nie 
sięgają do błony podśluzowej. Niejednokrotnie 
ścieńczała warstwa mięsna błony śluzowej tworzy 
przytem uchyłkowate wypuklenie.

8. Podścielisko gruczołów trawiennych przeły
ku stanowi tkanka limfoidalna, która miejscami 
tworzy zbite skupienia, a nawet grudki limfa- 
tyczne ze środkami zarodkowemi.

9) Gruczoły te należą do typu rozgałęzionych 
gruczołów cewkowych; wśród ich nabłonka dają 
się wyróżnić dwa rodzaje komórek, odpowiadają
cych komórkom głównym i okładowym gruczołów 
trawiennych żołądka. Komórki okładowe zdają 
się istnieć we wszystkich skupieniach tych gru
czołów, są jednak rozmieszczone bardzo niejed
nostajnie.

10. Przewody tych gruczołów są wysłane w y
sokim jednowarstwowym jasnym nabłonkiem wa
łeczkowym, którego plazma niekiedy podbarwia 
się lekko barwnikami na śluz. Przewody i cewki 
gruczołowe są niekiedy ampułkowato rozszerzone.

11. Nabłonek, pokrywający skupienia gruczo
łów trawiennych w przełyku, już to nie różni się 
od wielowarstwowego płaskiego nabłonka innych 
części przełyku, już też zostaje zastąpiony przez 
wysoki nabłonek wałeczkowy zupełnie podobny 
do nabłonka, pokrywającego błonę śluzową żo
łądka. Niekiedy skupienie takie jest pokryte 
częściowo jednym, częściowo drugim rodzajem
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nabłonka. W  przypadkach, w których nabłonek 
wałeczkowy zajmuje nieco większą przestrzeń, 
błona śluzowa jest pofałdowana i sprawia zupeł
nie wrażenie wycinka błony śluzowej żołądka.

12. Przewody gruczołów trawiennych w prze
łyku uchodzą w miejscach, pokrytych nabłonkiem 
płaskim na szczycie brodawki łącznotkankowej; 
w miejscach, pokrytych nabłonkiem wałeczko
wym, uchodzą one do zagłębień błony śluzowej.

13. Z punktu widzenia patologii gruczoły te 
mają znaczenie ze względu na sprawę powstawa
nia: a) raków, zwłaszcza cylindryczno-komórko- 
wych przełyku, b) uchyłków z wypuklenia. c) 
wrzodów okrągłych w przełyku, d) spraw rop
nych i zgorzelinowych w tkance okołoprzełyko- 
wej, a także zmian gruźliczych w przełyku.

14. W  końcu autor sądzi, że tworząca pod- 
ścielisko tych gruczołów tkanka limfoidalna może 
niekiedy stać się punktem pierwotnego wtargnię
cia do ustroju prątków gruźliczych połykanych 
z pokarmami z następnem ich przeniesieniem do 
gruczołów chłonnych na szyi i okołoskrzelowych; 
w ten sposób być może dałaby się wytłumaczyć 
przynajmniej część wypadków pozornie pier
wotnego zajęcia gruźlicą gruczołów chłonnych na 
szyi i okołooskrzelowych u dzieci.

3) Czł. Browicz referuje o pracy p. A. Wrzo
ska p. t.: „O drogach, któremi mikroby przecho
dzą w warunkach prawidłowych z przewodu po
karmowego do organów wewnętrznych11.

„Badania, wykonane w ciągu kilku ostatnich lat 
w Zakładzie patologii ogólnej i doświadczalnej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykazały, że 
w ustroju zwierzęcym mikroby mogą przechodzić 
w warunkach prawidłowych z przewodu pokar
mowego do organów wewnętrznych. Niniejsza 
praca miała na celu zbadanie dróg, któremi te 
mikroby przechodzą. Przechodzenie mikrobów 
z przewodu pokarmowego do krwiobiegu, a stąd 
do organów wewnętrznych może się odbywać 
albo za pośrednictwem naczyń mleczowych i prze
wodu piersiowego, albo za pośrednictwem żył 
krezkowych.

Jeżeli mikroby przechodzą z przewodu pokar
mowego do organów wewnętrznych pierwszą dro
gą, w takim razie, badając bakteryologicznie 
limfę czerpaną z przewodu piersiowego zwierząt 
podczas trwienia, powinniśmy znajdować w niej 
mikroby, któreśmy podali zwierzętom z jadłem; 
jeżeli zaś przechodzą drogą ze wspomnianych 
dróg, to powinniśmy je znajdować we krwi żył 
krezkowych. Badając jednak bakteryologicznie 
limfę z przewodu piersiowego 10 psów i krew 
z żył krezkowych 4 psów, otrzymałem wyniki 
zgoła ujemne. Ze 150 cmx iimfy, zaszczepionej 
do pożywek, w 119 porcyach oraz z 80 cm3 krwi. 
zaszczepionej w 22 porcjach, nie wyhodowałem ani 
razu mikrobów podawanych zwierzętom z jadłem, 
pomimo że znajdowałem je w organach wewnętrz
nych. Ponieważ ujemne wyniki, jakie otrzyma
łem, mogły być skutkiem własności bakteryobój-

czych krwi i łimfy, przeto należało przedewszyst
kiem rozstrzygnąć tę sprawę.

Własności bakteryobójcze krwi były już wie
lokrotnie badane, a w nauce został ustalony fakt, 
że krew in vitro posiada własności bakteryobój
cze; natomiast sprawa bakteryobójczości łimfy 
była badana raz tylko i to jedynie pod względem 
prątka tyfusowego. Należało więc zbadać bak
teryobójcze własności limfy także względem in
nych mikrobów, aby z badań tych módz wysnuć 
ogólniejsze wnioski co do rzeczonych własności 
łimfy. Ze wszystkich doświadczeń, które w tym 
celu wykonałem, wynika, że limfa z przewodu 
piersiowego psa posiada in vitro wyraźne własno
ści bakteryobójcze, bez względu na to, czy bę
dzie to limfa z psa nakarmionego, czy też głodzo
nego, czy będzie odwłókniona lub też nie.

Ponieważ bakteryologiczne badanie krwi i lim
fy, czerpanych podczas trawienia u psów, wsku
tek bakteryobójczości tych cieczy in vitro nie do
prowadziło do rozwiązania pytania, jakiemi dro
gami mikroby dostają się z przewodu pokarmo
wego do krążenia, a stąd do organów wewnętrz
nych, spróbowałem przeto innym sposobem spra
wę tę wyjaśnić.

W  tym celu użyłem do doświadczenia 10 psów, 
którym podwiązywałein przewód piersiowy tuż 
przy' ujściu do żył}7. Gdy po upływie dni kilku 
zwierzęta operowane przyszły do siebie, dawałem 
im w ciągu dwu dni jadło z hodowlami buliono- 
wemi rozmaitych mikrobów, poczem badałem 
bakteryologicznie organy wewnętrzne tych zwie
rząt.

Podawane z jadłem mikroby wyhodowałem 
tylko dwa razy z gruczołów krezkowych i raz 
z gruczołu oskrzelowego. Zauważyć przytem na
leży, że je wyhodowałem z gruczołu oskrzelowe
go psa, któremu hodowle mikrobów wlewałem do 
żołądka przez zgłębnik. A jeżeli się zważ}7, że 
podczas tego zabiegu zwierzę często się niepokoi, 
to łatwo zrozumiemy, że podczas wyjmowania 
zgłębnika żołądkowego mogą się mikroby dostać 
do płuc, zwłaszcza, jeżeli pies zacznie szczekać. 
Prawdopodobnie i w tym przypadku dostały się 
mikroby do płuc, a dopiero z płuc do gruczołu 
oskrzelowego.

Porównywając wyniki szczepienia organów 
psów normalnyrch, którym podawano zjadłem ho
dowle rozmaitych mikrobów, z wynikami szeze- 

| pienia organów psów, karmionych w ten sam spo
sób po podwiązaniu im przewodu piersiowego, 
zauważymy znaczną różnicę. Jeżeli bowiem 

j z pierwszej kategoryi doświadczeń ') (psy prawi- 
; dłowe), szczepiąc:

l) Część przytoczonych wyników otrzymałem
w poprzedniej mej pracy (0 przechodzeniu drob
noustrojów w warunkach prawidłowych z prze
wodu pokarmowego do narządów wewnętrznych. 
Polskie Archiwum nauk biol. i lek. T. II.), w któ
rej wykonałem analogiczne doświadczenia.
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gruczoły krezkowe 10 psów, wyhodowałem poda
ne z jadłem mikro
by . . .  7 razy

śledzionę 10 psów . . . .  1 „
wątrobę 10 „ . . . .  0
nerkę 10 „ . . . .  1
płuco 6 „ . . . .  1

gruczoły oskrzelowe 4 „ . . . .  1
szpik kostny 4 „ . . . .  1

mięsień 3 „ . . . .  2 „

to w drugiej kategoryi doświadczeń (psy z pod
wiązanym przewodem piersiowym), szczepiąc:

gruczoły krezkowe 10 psów, wyhodowałem poda
wane z jadłem dro
bnoustroje 2 razy 

śledzionę 10 psów . . . .  0 „
wątrobę 10 „ . . . .  0 „
płuco 10 „ . . . .  0 „

gruczoł oskrzelowy 10 „ . . . .  1 ^
szpik kostny 4 „ . . . .  0 „

Na zasadzie wyników tych doświadczeń twier
dzić można, że jeżeli nie wyłącznie, to w każdym 
razie w znacznej mierze, mikroby z przewodu po
karmowego przechodzą do organów wewnętrz
nych, dostając się z jelita do naczyń mleczo
wych, następnie do przewodu piersiowego i wresz
cie do obiegu krwi. Zaś wobec tego, że po pod
wiązaniu przewodu piersiowego nie znajdowałem 
w organach wewnętrznych nigdy (z wyjątkiem 
jednego wątpliwego przypadku) mikrobów poda
wanych psom z jadłem, jest rzeczą wielce nie
prawdopodobną, aby one z przewodu pokarmo
wego przechodziły przynajmniej w większej ilo
ści do organów wewnętrznych przez żyły krez
kowe11.

Na posiedzeniu ściślejszem wszystkie powyż- 
śze prace postanowiono drukować w Rozprawach, 
a następnie wybrano komisyę złożoną z członków: 
Uirkenmajera, Cybulskiego, Kulczyńskiego, Na- 
tansona, Witkowskiego oraz sekretarza do rozpa
trzenia wniosku czł. S. Dicksteina— utworzenia 
odrębnej komisyi historyi nauk w łonie W y 
działu.

Józef Rostafiński,
sekretarz W ydziału .

K O R E S PO N D E N C YA  W S Z E C H Ś W IA T A .

Proszę o ogłoszenie kilku słów następujących 
w sprawie wiadomości, podanej wjY s 46 Wszech
świata z r. b., zaczerpniętej z ang. Naturę. Po
wiedziano tam mianowicie, że doniosłem telegra
ficznie do Kielu o dokonanej przez siebie w d. 19 
września obserwacyi zakrycia gwiazdy szóstej 
wielkości przez Jowisza, gdy tymczasem w rze
czywistości zawiadomiłem telegraficznie w d. 19 
września nad ranem Centralną Stacyę astrono

miczną w Kielu, nie o obserwowanem (co byłoby 
zresztą bezcelowe), lecz o mającem nastąpić 
w tymże dniu wieczorem zakryciu, a telegram 
mój rozesłany zaraz (Astronomische Nachrich- 
ten «N» 3903) abonentom telegramów astronomicz
nych, uprzedził astronomów o rządkiem zjawisku, 
skutkiem czego było ono dostrzegane w różnych 
obserwatoryach.

Z  przyczyny niewiadomej obserwatoryum 
w Greenwich otrzymało telegram rzeczony dopie
ro d. 20 września, t. j. już po zakryciu, co wpro
wadziło w błąd redaktorów „Observatory“ , astro
nomów z Greenwich: list Denninga, w którym za
służony ten miłośnik astronomii donosi, że praw
dopodobnie miało miejsce w d. 19 września za
krycie gwiazdy przez Jowisza, opatrzony został 
niedokładnym komentarzem, że zjawisko to, jak 
opiewa otrzymany w Greenwich telegram, było 
obserwowane przeze mnie. Komentarz ten roz
powszechnionego w Anglii popularnego pisma 
astronomicznego wywołał, jak mniemam, niedo
kładne przedstawienie rzeczy w ang. Naturze.

Tad. Banachiewicz.

S P R A W O Z D A N IE .

—  Tadeusz Łopuszański. Z podstaw teo
ry i funkcyj. Kraków 1903, nakładem autora.

Książka o 108 stronicach obejmuje 3 rozdzia
ły z nagłówkami: liczby niewymierne, funkcye, 
szeregi.

Nie byłoby słusznem zarzucać tej pracy, że 
w żadnym z 3-ch rozdziałów nie zawiera nic no
wego, bo obrane tematy przedstawiają istotnie 
niełatwe już dziś pole do nowych pomysłów; nie 
byłoby również słusznem zarzucać, że na 108-iu 
stronicach nie zostały wyłożone wyczerpująco od
powiednie ustępy z analizy algebraicznej, bo 
obrane tematy były na to zaobszerne; ale wolno, 
według mojego mniemania, żałować, że nie opra
cowano ich w inny sposób, z celem, do jakiego 
nadawały się najzupełniej. Zarówno rzecz o licz
bach niewymiernych, jak i początkowe wiadomo
ści o funkcyach i szeregach mogłyby być chętnie 
i z korzyścią przeczytane przez te jednostki z po
śród młodzieży, które- nierozpocząwszy jeszcze 
studyów uniwersyteckich, lubią jednak wybiegać 
poza szranki programu matematyki szkolnej 
(wiem z doświadczenia, że tacy się znajdują). 
Aby wszakże książka z tej dziedziny wiedzy 
mogła służyć do takiego celu, powinno się w niej, 
mojetn zdaniem, przedewszystkiem ustąpić nieco 
z pedantycznej ścisłości wykładu na rzecz prosto
ty, jasności i zwięzłości układu, a osobliwie 
przestrzegać dokładności wyrażeń i danych 
liczebnych, staranności korekty i poprawności ję
zyka.
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Tym warunkom książeczka rozpatrywana nie
zupełnie zadość czyni. Pedantycznej drobiazgo- 
wości układu, rozwlekłości, a ciężkości wykładu 
towarzyszy w wielu miejscach niedostateczna 
ścisłość wyrażeń (np. na str. 52 przykład 5), nie- 
staranność korekty (posunięta aż do przeoczenia 
błędnych przybliżeń V 3 na str. 43) i wadliwa 
polszczyzna (np. dwuma funkcyami, połóżmy, na
dając na x  wartości, dowód pozostaje ważny).

E. R

S E K C Y A  P R Z Y R O D N IC Z A

T O W A R Z Y S T W A  O G R O D N IC Z E G O  W A R S Z A W S K IE G O .

Posiedzenie 266 odbyło się we czwartek d. 10 
grudnia w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa o go
dzinie 8 wiecz.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2. P. Kazimierz Kulwieć zawiadomił obecnych
0 założeniu Stacyi Ochrony Roślin i o swoich 
pracach nad jej urządzeniem.

3. Z powodu interpelacyi p. Jana Lewińskiego 
wywiązała się dysk usya w sprawie pożądanego 
ożywienia posiedzeń Sekcyi, oraz częstszego ich 
urządzania. Włożono na pp. J. Lewińskiego, 
J. Siomę i J. Tura obowiązek przedstawienia 
na przyszłem -(styczniowem) posiedzeniu sformu
łowanych wniosków w tej sprawie.

4. Do komitetu mającego się zająć sprawą 
X  Zjazdu przyrodników i lekarzy polskich we 
Lwowie, wybrano od Sekcyi pp. K . Kulwiecia
1 J. Lewińskiego.

5. P. Jan Tur przedstawił komnnikat p. t. „Ba
dania nad powstawaniem potworów złożonych 
u mięczaka Philine aperta Asc.“

6 . Dr. M. Stępowski mówił „O potrzebie ustale
nia polskiej terminologii botanicznej" w zakresie 
anatomii, embryologii i geografii roślin.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

K R O N IK A  N A U K O W A .

— Południki paryski i greenwicki. Prace
nad ponownem a dokładnem oznaczeniem różniej' 
długości między Paryżem a Greenwich ukończono 
niedawno. Ze względu na niesłychaną scisłosc 
były to roboty nadzwyczaj długie i żmudne, 
i wymagały ogromnej ilości rachunków. Obser
watorowie angielscy i francuscy dostarczyli 230 
obserwacyj, reprezentujących najmniej 80 nocy 
pracy. W yniki tych obserwacyj stwierdzają, że 
będąca dotychczas w użyciu różnica długości po
łudników, przechodzących odpowiednio przez Pa

ryż i Greenwich (9m20s9 według Connaissance 
des Temps z r. 1903), nie jest całkowicie ścisła. 
Atoli błąd jest bardzo mały, wynosi zaledwie 
kilka setnych sekundy.

(Rev. Scient.). in. h. h.

—  Obrót w polu magnetycznem. Już przed 
dwuma laty Hoppe stwierdził doświadczalnie, że 
linie siły magnesu, wirującego dokoła osi, zostają 
jakgdyby porwane tym obrotem, ujawniają bo
wiem w jego kierunku .całkiem wyraźne, choć 
niewielkie odchylenie. Świeżo K. Dtising prze
konał się (Ann. d. Ph., grudzień 1903), że po
dobne zjawisko zachodzi i w przypadku odwrot
nym, t. j. podczas obrotu przewodnika żelaznego 
w polu magnetycznem. Oto układ doświadcze
nia. Pomiędzy dwuma różnoimiennemi bieguna
mi magnetycznemi umieszczamy na osi płaski 
pierścień żelazny. Sypiąc opiłki żelazne na pa
pier, pokrywający pierścień wraz z biegunami, 
otrzymujemy znany obraz linij siły. Wobec tego, 
że żelazo stanowi, jak wiadomo, ekran magne
tyczny, linie te zmuszone są ominąć sam obwód 
pierścienia, ale dalej, „przeskoczywszy“ przez 
ten obwód, zanurzają się już bez przeszkody 
w pustą przestrzeń środkową i przebiegają w niej 
naogół normalnie, t. j. w taki sposób, jakgdyby 
pierścienia nie było wcale, tak że ostatecznie, 
w razie odpowiedniego natężenia pola, opiłki na 
papierze układają się w łańcuchy, biegnące mniej 
więcej w kierunku prostej, która łączy bieguny 
nieruchome. Jeżeli teraz wprawimy pierścień 
w szybki ruch obrotowy, to łańcuchy opiłek cał
kiem wyraźnie odchylają się od tej prostej w kie
runku obrotu pierścienia. . W  ziąwszy zamiast 
zwykłego papieru płytkę fotograficzną, zwróconą 
powierzchnią czułą do góry, i zapaliwszy nad nią 
zwykłą zapałkę Dusing otrzymał obraz trwały, 
na którym kąt pomiędzy kierunkiem linii siły 
a kierunkiem prostej międzybiegunowej dochodzi 
do kilku stopni. Tym sposobem zdaje się być 
rzeczą niewątpliwie dowiedzioną, że w nierucho- 
mem polu magnetycznem linie siły wskutek obro
tu swojego przewodnika odchylają się od kierun
ku normalnego, przyczem odchylenie to zachodzi 
w stronę samego obrotu.

S. B.

— Natężenie (siła) ośw ietlenia słoneczne
go- Wiadomości nasze o tym przedmiocie są na
ogół bardzo niedokładne, gdyż wyniki, otrzymane 
przez różnych badaczów, rzadko zgadzają się ze 
sobą. Z badań, które w r. b. przeprowadził 
w Marsylii K . Farry (C. R. 2. 23— 1903), posłu
gując się metodą osłabiania światła słonecznego 
w stosunku znanym, okazuje się, że podczas ja
snego nieba oświetlenie słoneczne na poziomie 
morza jest 100000 razy silniejsze od oświetlenia, 
które daje świeca decymalna na odległości 1 m. 
(Liczbę powyższą Farry otrzymał po uprzedniem 
sprowadzeniu bezpośrednich danych doświadczał-
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nych do położenia słońca w zenicie oraz do jego 
średniej odległości od ziemi). Stąd wynika, że 
każdy mm'2 tarczy słonecznej jest źródłem natę
żenia świetlnego, które pomimo pochłaniania, wy
nosi najmniej 1800 świec. Zauważmy, że w łu- 
ku elektrycznym natężenie świetlne nie przenosi 
200 świec na milimetr.

8. B.

—  Galwanom etr „strunow y". W . Eintho-
ven z Lejdy obmyślił nowy typ galwanometru, 
któremu nadał miano galwanometru „strunowe
go" ze względu, że podłożem ruchomem prądu 
jest w nim (zamiast cewki) posrebrzona nitka kwar
cowa, rozpięta na podobieństwo struny pomiędzy 

, biegunami elektromagnesu. Gdy prąd przepływa 
przez strunę, wychyla się ona prostopadle do 
linii sił magnetycznych; odchylenie punktu środ
kowego struny, ściśle proporcyonalne do natęże
nia prądu, mierzymy zapomocą mikroskopu, zao
patrzonego w mikrometr okularowy, Pod wzglę
dem czułości nowy przyrząd nie ustępuje naj
doskonalszym galwanometrom Thomsonowskim 
i pancernym, wykazuje bowiem z zupełną pew
nością obecność 10~ 12 ampera; przytem jest nie
wrażliwy na zmiany w polu magnetycznem oto
czenia oraz na wstrząśnienia gruntu i prądy po
wietrzne. Wielką zaletą przyrządu jest to, że, 
regulując napięcie struny, można z wszelką łat
wością otrzymać taki stopień czułości, jaki jest 
potrzebny do danego rodzaju badań.

S. B.

—  Doświadczenia nad ślim akam i sadow e- 
mi (H e lix  pom atia) z muszlą skręconą w  le 
wo. Kwestya, czy ślimaki, mające muszlę skrę
coną w lewo, przekazują tę własność swemu po
tomstwu, była niejednokrotnie badana. Już 
w 18 wieku Chemnitz, uważający początkowo 
ślimaki sadowe z muszlą skręconą w lewo za od
rębny gatunek, robił doświadczenia i doszedł do 
przekonania, że skręcenie muszli w tę lub inną 
stronę nie jest tylko przypadkiem. Rozmnażając 
ślimaki z muszlą skręconą w lewo, otrzymywał 
potomstwo, które miało muszlę, skręconą w prze
ciwną stronę. Oskar Schmidt znów utrzymuje^ 
że pewien przyrodnik francuski z rodziców 
z muszlą skręconą w lewo otrzymywał zawsze 
w swoich doświadczeniach potomstwo, posiadają
ce muszlę tak samo skręconą. Wobec tych 
sprzeczności p. Kiinkel zajął się niedawno roz
strzygnięciem zaznaczonej tu kwestyi. Pierwszy 
szereg doświadczeń był wykonany w lecie 1901 r. 
nad 7 ślimakami sadowemi z muszlą skręconą 
w lewo. Cztery z nich zdechły, a trzy karmione 
kapustą, sałatą i polewane od czasu do czasu wo
dą, niejednokrotnie spółkowały, lecz nie złożyły 
jajeczek. Nastąpiło to wreszcie w lecie po prze
zimowaniu ślimaków. Z 96 jaj, które ślimaki 
złożyły w ciągu lata, rozwinęły się osobniki 
z muszlą w prawo. Przeniesione do pokoju śli

maki spółkowały jeszcze w październiku, w listo
padzie jednak pomimo ciepła pokojowego szukały 
zimowych kryjówek,

W  jesieni 1901 r. Kiinkel otrzymał jeszcze 
13 ślimaków, z których 10 szybko rosło. Były 
one trzymane w ogrodzie w warunkach możliwie 
odpowiadających naturalnym. Zawsze po desz
czu naturalnym lub sztucznym spółkowały, a po
tem składały jajeczka, z których wylęgło się ogó
łem 312 młodych; potem Kiinkel otrzymał jesz
cze 143, co razem stanowi 455. Wszystkie 
miały muszlę skręconą w prawo.

Na kilka lat przed Ktinklem A. Lang robił do
świadczenia z tym samym wynikiem.

Liczne doświadczenia Kiinkla wspólnie z ob- 
serwacyami Chemnitza i Langa wykazują, że nie
normalne skręcenie muszli nie może być przeka
zane potomstwu drogą dziedziczności. Wobec 
tego Kiinkel zadał pytanie, czy skręcenie w lewo 
nie jest wywoływane przez ciśnienie wywierane 
podczas rozwoju embrj^onainego. Jajka 12 nor
malnych ślimaków z muszlą skręconą w prawo 
zostały pojedyńczo umieszczone między szkiełka
mi i włożone do 4 skrzynek, z których jedna tyl
ko jeden raz była polana wod^, druga była pole
wana ciepłą wodą co 8 dni, trzecia co 4, a czwar
ta— codziennie. Z jajek pierwszej i czwartej 
skrzynki nie rozwinęły się młode, w pozostałych, 
dwu skrzynkach po 25— 26 dniach wylęgły się 
młode osobniki, mające muszlę skręconą w pra
wo, lecz mniej więcej'spłaszczoną. Wierzchołek 
muszli zajmował położenie prostopadłe względem 
naciskających szkiełek. Uwolnione z pod ucisku 
muszle młodych ślimaków przybierały wkrótce 
kształt normalny.

Kiinkel zaznacza, że w doświadczeniach jego 
istnieje jedna okoliczność, która pozbawia je bez
względnej wartości: mianowicie, nie jest on pew
ny, czy użyte przez niego do rozmnażania dojrza
łe ślimaki nie spółkowały już przedtem w lecie 
ze ślimakami, mającemi muszlę skręconą w pra
wo. Aby rozstrzygnąć ostatecznie badaną kwe- 
styę, zamierza w dalszym ciągu prowadzić bada
nia nad osobnikami młodeini.

(Naturw. Rund.). Cz. St.

—  Ilość młodych u nietoperzy. Wszystkie
prawie dzieła traktująae o nietoperzach, podają 
zgodnie, że ssaki te wydają na świat tjdko dwoje 
małych, a czasami nawet jedno, i że następnie no
szą je  ze. sobą w locie, przyczepione do sutek. 
W  związku z tą nieznaczną ilością małych pozo
staje fakt, że większość nietoperzy posiada tylko . 
jednę parę sutek. Znane są atoli gatunki o dwu 
parach sutek, jak np. Atalapha novaboracensis 
i Lasiurus borealis (oba z Amer.r półn.). Samo 
przez się więc nasuwa się pj-tanie, czy takie ga
tunki nie miewają po troje lub czworo małych. 
Obecnie udało się amerykańskiemu zoologowi 
W . Lyonowi stwierdzić to dla obu gatunków wy
żej wspomnianych. Najpierw w czasie robio
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nych sekcyj trafiał on parę razy na troje małych 
w ciele samicy. Teraz zaś opisuje okaz przy
wieziony z Kolumbii do Muzeum w Nowym Yor
ku: jest to samica, która dźwiga po jed
nem małem na każdej ze swoich 4-ch sutek. 
Lyon zważył ten okaz i znalazł, że czworo ma
łych ważyło razem 12,7 g , gdy waga matki wy
nosiła tylko 11  g\ dźwigała ona zatem ciężar 
większy, niż jej własne ciało.

(Prometheus). B. D.

—  Czy owady umieją korzystać z osobi
stych doświadczeń? Nowe poszukiwania w tym 
kierunku robił Forel, znany badacz życia pszczół 
i mrówek, i ogłosił wyniki swych spostrzeżeń 
w „Yerhandlungen des V  internationales Zoolo- 
gen-Congresses“ . Wykonał on mianowicie na
stępujące ciekawe spostrzeżenia nad pszczołami: 
Na grządce, porosłej gęsto kWitnącemi georginia- 
mi, okrył on połowę kwiatów mniej lub bardziej 
szczelnie liśćmi krzewu winnego, pospinawszy 
ich brzegi śpilkami. Pszczoły, naturalnie, od ra
zu przestały odwiedzać te kwiaty. Po pewnym 
czasie jednak którejś z nich udało się dostać do 
jednego z mniej dobrze osłoniętych kwiatów, 
a następnie znaleźć od spodu drogę do drugiego. 
Od tej chwili zaczęła ona stale odwiedzać ten 
kwiat. Po upływie 3 godzin kilku innym udało 
się również trafić do osłoniętych kwiatów, a wów
czas i reszta poszła za ich przykładem, tak, że 
odtąd osłonięcie kwiatów nie przeszkadzało już 
pszczołom w zbieraniu z nich soków. Póki od
krycie drogi do nich zrobiła tylko jedna pszczoła, 
inne nie zwracały na to uwagi; ale gdy stało się 
ono udziałem kilku, wówczas wszystkie zaczęły 
je naśladować. W idać z tego doświadczenia, jak 
ważne znaczenie mają w życiu pszczół osobiste 
odkrycia i popęd naśladowczy.

Drugie doświadczenie Forela polegało na przy
nęcaniu pszczół do kwiatów papierowych. Na 
tej samej grządce z georginiami umieścił on pew
ną ilość różnobarwnych kwiatów, wyciętych z pa
pieru, wpuściwszy do każdego parę kropel mio
du. Po godzinie miód znikł tylko w jednym ze 
sztucznych kwiatów, w innych natomiast pozo
stał nienaruszony. Wówczas Forel podsunął 
pszczołom 3 kwiaty sztuczne tak blizko, że trąb
ki ich dotykały się prawie do nich. Odtąd 
pszczoły te zaczęły prawie wyłącznie odwiedzać 
kwiaty papierowe, przytem nietylko te, z któremi 
się już stykały, ale i inne, bez względu na ich 
barwę. Parę innych poszło za ich przykładem, 
a po upływie 3 godzin wszystkie już wiedziały 
o obfitości miodu w kwiatach sztucznych i wszyst
kie odwiedzały je  tak licznie, że trzeba było 
miód ciągle odnawiać. Georginiom dały zupełuie 
spokój, papierowe zaś kwiaty obsiadały tłumnie, 
nawet gdy już w nich zabrakło miodu, a co więcej, 
badały starannie czyste kawałeczki papieru, któ
re Forel umieszczał między kwiatami. Tutaj, 
najwidoczniej, pszczoły kierowały się wspomnie
niem smaku miodu skojarzonem z kształtem

(a w części i barwą) pasków papierowych, z któ
rych zrobione były kwiaty. Chcąc się przekonać, 
jak długo zachowują one pamięć takiego skoja
rzenia, Forel po 8 dniach umieścił znów barwne 
paski papierowe na grządce z georginiami. 
Pszczoły spostrzegły je natychmiast i zleciały się 
do nich tłumnie, pamiętały więc najwidoczniej 
o obfitej zawartości miodu w kwiatach sztucznych.

B . D .

—  Niektóre dane o geotropizmie Param ae-
Cium. Badając Paramaecium, hodowane w wo
dzie destylowanej, można zauważyć, że początko
wo pływają one żwawo, a potem zbierają się 
w górnej części zbiornika z wodą i pozostają tu 
prawie bez ruchu. Ponieważ takie zbieranie się Pa
ramaecium świadczy, jakby się zdawało, o geo
tropizmie odjemnym wspomnianych wymoczków', 
p. A. Moore postanowiła bliżej zbadać tę kwe- 
styę ').

Do rurki szklanej nalano wody destylowanej 
do 2 cm od górnego jej końca, resztę przestrzeni 
napełniono wodą zawierającą Paramaecium. W y 
moczki początkowo z prądem wody opadły na 
dół; pływały one tu zazwyczaj blizko dna naczy
nia, a po 15 minutach poczęły wznosić się do gó
ry; na chwilę zatrzymywały się, a następnie two
rząc wokoło ściany rurki pierścień, podnosiły się 
coraz -wyżej. Od strony oświetlonej rurki pier
ścień był grubszy, niż na stronach otrzymujących 
mniejszą ilość światła. Szybkość wznoszenia się, 
jak się zdaje, zależy od temperatury: im tempera
tura niższa, tem wolniej Paramaecium dąży do 
góry. Po dwu najwcześniej godzinach wymie
nione wymoczki dochodziły do powierzchni wo
dy. Po kilku dniach można było znaleźć Para- 
maecia rozproszone po całej rurce i zbierające się 
wyłącznie na dnie. Niekiedy można było zauwa- 

j  żyć, że Paramaecia dzieliły się na dwie grupy, 
j  z których jedna pozostawała na dnie, druga zaś 
| w wyżej opisany sposób wzbijała się do góry.

Badania te robione były w temperaturze poko
jowej (18°— 20° C). Aby zbadać wpływ tempe
ratury na zachowanie się Paramaecium, podwyż
szano ją do 26°— 28° i zniżano do l u. Badając 
następnie wpływ braku wody i pokarmu, a także 

| wpływ podrażnień mechanichnych, p. Moore po- 
! daje następujące wyniki:

Paramaecia wykazują geotropizm dodatni i od- 
j jemny, a czasem zachowują się zupełnie obojętnie.

Geotropizm dodatni może być wywołany 1) przez 
podrażnienia mechaniczne, których działanie 
szybko ujawnia się i szybko ustaje; 2) przez 
obniżenie temperatury: w 1 ° wpływ tego czynni
ka bardzo prędko uwydatnia się, po krótkim jed
nak czasie te drobne żyjątka przystosowują się 
do niskich temperatur i tracą zdolność reagowa-

ł) Zjawisko powyższe zostało już przed trzema 
laty zbadane przez p. J. Sosnowskiego i opisane 
w Rozpr. Akad. Urn. w Krakowie.
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nia w tym kierunku; 3) przez zgęszczenie otacza
jącego środowiska; 4) przez brak pożywienia, któ
rego wpływ chociaż powolniej następuje, lecz za
to i powolniej ustaje.

Geotropizm odjemny Paramaecium może być 
wywołany przez obfitość pokarmu i podwyższenie 
temperatury do pewnych granic. Reagowanie 
geotropiczne wspomnianych wymoczków na roz
maite czynniki posiada wielkie znaczenie w ich 
życiu: geotropizm dodatni uprowadzając je z po
wierzchni wody, zabezpiecza tem samem od śmier
ci wskutek zamarzania powierzchni wodnej lub 
braku pożywienia, który tu zazwyczaj panuje.

(Naturw. Rund.). Oz. St.

W IA D O M O ŚC I B IE ŻĄ C E .

—  Zapi8 PepłOW8kieflO. Komitet zarządzają
cy Kasą pomocy dla osób pracujących na polu 
naukowem imienia d-ra J. Mianowskiego podaje 
do powszechnej wiadomości, że zmarły d. 9 listo
pada 1891 r. Władysław Pepłowski uczynił Ka

sę pomocy spadkobierczynią swego majątku, od 
którego dochody przeznaczył na popieranie w y
dawnictwa broszur i podręczników naukowych, 
zawierających najlepsze i najnowsze wskazówki 
rozwoju rolnictwa, rzemiosł i rękodzieł w kraju 
naszym, wyłożone jasno, popularnie, poprawnym 
językiem polskim, przystępnie dla ogółu rolni
ków, rzemieślników i rękodzielników, zastosowa
ne do obecnych potrzeb miejscowych, tudzież na 
pomoc dla autorów rzeczonych broszur lub pod
ręczników i osób na tem polu pracujących. Pra
gnąc wykonać ten zapis, na którego przyjęcie 
Kasa pomocy uzyskała właściwe zezwolenie wła
dzy rządowej, Komitet zarządzający Kasą oświad
cza gotowość wejścia w bliższy stosunek z pp. 
wydawcami lub autorami dzieł, odpowiadają
cych wyżej wyłuszczonym określeniom i warun
kom celem zapewnienia dziełom tym lub wy
dawnictwom poparcia, jakieby się okazało po
trzebne i możliwe. Osoby, pragnące uzyskać 
dla swych dzieł czy nakładów pomoc pieniężną, 
proszone są o zgłaszanie się osobiście do biura 
komitetu Kasy pomocy w Warszawie, przy ulicy 
Niecałej „Ni! 7 lub o nadsyłanie pod tymże adre
sem żądań wyłuszczonych na piśmie.

B U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y  

za tydzień  od d. 9 do d. 15 grudnia 1903 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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