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NO W A G RUPA B A R TE R YJ 

S IAR C ZA N YC H 1).

Wiadomo, że z pośród bakteryj wydzielić 
możemy cały szereg organizmów, których 
wspólną cechą jest zdolność utleniania sub- 
stancyi nieorganicznej. Pobierają one z ze
wnątrz pewne związki mineralne, zużytko- 
wując je jako materyał oddechowy. Uzy
skana stąd energia umożliwia przyswajanie 
dwutlenku węgla i, tem samem, tworzenie 
się substancyi organicznej. Bakteryj tych 
znamy dotąd 3 rodzaje: 1) Leptothrix, który 
związki żelazawe przeprowadza w żelazowe,
2) bakterye nitryfikacyjne: Nitrosomonas 
i Azotobacter, utleniające związki amonowe 
na kwas azotawy, a ten następnie na azoto- 
wy> 3) Siarkowe—Beggiatoa i pokrewne.

Prof. A. Nathansohn przedsięwziął był 
zbadać, na czem polega przemiana materyi 
u owych ostatnich, o których, ogólnie bio
rąc, wiadomo było, że przerabiają siarkowo
dór na siarkę i kwas siarkowy, przyczem 
w ciele swojem obficie nagromadzają siarkę 
w postaci ziarnek błyszczących.

*) Nathansohn Alexander: Ueber eine neue 
* 'nippe yon Schwefelbacterien und ihren Stoff- 
"echsel.

Zakażając wodę morską z dodatkiem siar
czku potasu organizmem podobnym do Beg
giatoa, Nathansohn mniemał, że otrzyma 
czystą kulturę tych bakteryj. Stało się ina
czej: w pożywce ukazały się inne organizmy. 
Siarki nagromadzonej zauważyć w nich nie 
było można, nie podlegało jednak wątpliwo
ści, że należą do grupy siarkowych, w pły- 

j nie bowiem, pod wpływem ich działania, 
powstawało zmętnienie, wskutek wydziela
nia się oleistych kropelek siarki bezpostacio
wej.

Jeśli przyjęliśmy, że proces utleniania ma
teryi nieorganicznej jest dla tych istot źró
dłem ich energii życiowej, nie zaś zjawi
skiem podrzędnem, to dziwnym musi się wy
dać fakt, że sprawa cała nie odbywa się śród- 
cząsteczkowo, lecz na zewnątrz, jak tego zda
wała się dowodzić wydzielona siarka. Nale
żało więc zbadać, jakiemi drogami idzie.owo 
utlenianie i jakie ma znaczenie w wymianie 
materyi.

Przeważna ilość związków siarki sama 
przez się łączy się z tlenem powietrza, przeto 
do doświadczeń nad bakteryami siarkowemi 
się nie nadaje. Nathansohn tedy jako po
żywkę stosował tiosiarczan sodowy, który, 
jak wiadomo, jest związkiem względnie trwa
łym i jako taki jedynie umożliwia śledzenie 
roboty samych mikroorganizmów. Do bada
nia płynu już zmienionego przez bakterye
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przystąpiono z przypuszczeniem, że produk
tem ich działania jest siarka i kwas siai-ko- 
wy, że zatem cały proces przebiega według 
prostego równania:

SjOjNaj-f- O =  S04Na2 +  S.

Analiza jednak wykazała, że mamy tu do 
czynienia z reakcyą bardziej złożoną, nau
czyła nadto, że wydzielanie się siarki jest 
procesem wtórnym, niezależnym bezpośre
dnio od roboty, samej komórki.

Rozpatrzmy pokrótce, jaka metoda dopro
wadziła do otrzymania tych rezultatów. Oto 
na początku i na końcu doświadczenia ozna
czano w cieczy zawartość tiosiarczanu sodo
wego zapomocą mianowania roztworem jo 
du. Różnicę, to jest ilość zużytą przez bak
terye, odnaleziono w postaci kwasów: siar
kowego i politionowego.

Spróbujmy nakreślić wzór odpowiedni. 
Znajdujemy cały ich szereg, z którego w i
dać, że od. ilości wchodzącej w reakcyę ma- 
teryi zależy skład kwasu politionowego, wa
runkujący z kolei wytwarzanie się kwasu 
siarkowego. I  tak :

Na2S20 3 +  3Q=:Na2S2Oc 

2 Na2S20 3 +  40 =  Na2S30 6 +  Na2S04 

3 Na2S20 3 +  50 =  Na2S40 G +  2 Na2S04 

Dokładna analiza ilościowa wskazała, że 
mamy tu do czynienia z jedną z powyższych 
reakcyj. Bakterye utleniają mianowicie tio
siarczan sodu na sole kwasów tetrationo- 
wego i siarkowego.

Przekonano się następnie, że płyn przece
dzony przez filtr Reichelta, t. j. uwolniony 
od bakteryj podlega w dalszym ciągu zmia
nom, mianowicie zmętnieniu, z powodu w y
dzielania się siarki. Reakcya tu zachodząca 
nie jest jeszcze dokładnie zbadana —- do
świadczenie tylko dowodzi, że ilekroć po
działamy na tetrationian sodowy tiosiarcza
nem sodowym, to, zależnie od stężenia, wcze
śniej lub później następuje wydzielenie się 
siarki.

Tak więc w ogólnych zarysach wyjaśnio
no, że zachodzące tu zjawisko składa się 
z dwu ogniw: 1) z utleniania śródcząstecz- 
kowego tiosiarczanu sodu na sole kwasów 
tetrationowego i siarczanego, 2) z wydziela
nia się siarki, poza granicami ciała bakteryi, 
wskutek wzajemnego na siebie działania pro

duktów wyżej wymienionych. Dane te sta
nowią niewątpliwie wiele, jednakże nie roz
strzygają zajmujących nas kwestyj ostatecz
nie. Pamiętajmy bowiem, że mikroorgani
zmy, o które chodzi, nie znajdują się w przy
rodzie w takich warunkach, w jakich Na- 
thansohn je hodował. Siarkowodór, w alka
licznie oddziaływającej wodzie morskiej, 
przetwarza się w cały szereg innych związ
ków siarki (między inriemi i w kwas tiosiar- 
kowy) i nie wiadomo zgoła, który z nich sta
nowi punkt wyjścia dla utleniającej działal
ności bakteryi.

Wspomnieliśmy powyżej, że, skutkiem 
uzyskanej podczas utleniania energii, mikro
organizmy te asymilują bezwodnik węglowy. 
Czerpać go mogą zarówno z powietrza atmo
sferycznego, j ak z węglanów zawartych w pły
nie żywiącym. Różnią się w tym względzie 
od bakteryj nitryfikacyjnych, które, jak to 
wykazano x), z ostatnio wymienionego źró
dła korzystać nie umieją.

Doświadczenia, które wykonał Nathan- 
sohn, aby się przekonać, czy bakterye czer
pią dwutlenek węgla z powietrza, czy z po
żywki, zawierającej węglany, urządzane były 
w sposób bardzo prosty. Z szeregu kolb 
z płynem zakażonym usuwano powietrze, 
poczem dopuszczano je znowu po oczyszcze
niu od bezwodnika węglowego w wodzie ba
rytowej. Do kilku kolb dodano następnie 
węglanu magnezu. Okazało się, że w pły
nach bez przymieszki węglanu— bakterye się 
nie rozwijały, otrzymano natomiast kultury 
bardzo silne tam, gdzie węglan ów istniał. 
Inne doświadczenia wykazały, że do roz
woju (acz wolniejszego) bakteryj wystarcza 
i ta ilość dwutlenkn węgla, którą czerpać 
mogą z atmosfery. Chodziło jeszcze o zba
danie, czy i w jakim stopniu bakterye te 
umieją przerabiać substancyę organiczną na 
bezwodnik węglowy. Gdyby się okazało, że 
zdolność tę posiadają, to możnaby przypu
ścić, że energię życiową czerpią nie tylko 
z utleniania związków mineralnych, lecz tak
że ze spalania substancyi organicznej przez 
siebie wytworzonej.

Następujące doświadczenie dało odpo
wiedź przeczącą. Do kultur pozbawionych

E. (iodlewski: O nitrylikacyi amoniaku
i źródłach węgla.



J\fi 10 W SZECHŚW IAT 147

dwutlenku węglowego Nathansohn dodawał 
5:, roztworu glukozy, związku, który, jak 
wiadomo, niezmiernie łatwo utlenia się, wy
dając, bezwodnik węglowy. W  cieczy tej 
bakterye się nie rozwijały i hodowle udawa
ły się tylko wówczas, gdy dostarczano im 
kwasu węglowego, bądź to w postaci wę
glanów, bądź bezwodnika, zawartego w atmo
sferze.

Tak więc raz jeszcze stwierdzić było moż
na, że nie ze związków organicznych bak
terye czerpią energię życiową i jeżeli, jak to 
później wykazał autor z pomocą niezmiernie 
czułych odczynników1), organizmy te posia
dają nieznaczną bardzo zdolność utleniania 
materyi organicznej, to nie należy uważać 
tego za zjawisko bezpośrednio warunkujące 
życie samej komórki.

Rezultaty otrzymane z wykonanych nad 
bakteryami doświadczeń nasuwają autorowi 
kilka uwag w sprawie oddychania wogóle.

Wiadomo, że co do znaczenia tlenu w prze
biegu tego zjawiska istnieją dwa różne mnie
mania. Wortmann ze spostrzeżeń swoich 
nad kiełkującemi nasionami bobu wysnuł 
wniosek, że wydzielany bezwodnik węglowy 
tw orzy się wskutek oddychania śródcząstecz- 
kowego, tlen zaś do całego procesu zostaje 
wciągnięty wtórnie po to, aby na nowo 
utlenić produkty oddychania intramoleku- 
larnego.

Dawniejszy pogląd na tę sprawę przypi
suje tlenowi znaczenie bezpośrednie mate- 
ryału oddechowego protoplazmy żyjącej. 
Nathansohn sądzi, że charakter produktów 
wytwarzanych przez bakterye przemawia na 
korzyść mniemania drugiego. Przypuszcza 
on mianowicie, że gdyby działanie owych 
organizmów polegało na przerabianiu kwasu 
tiosiarkowego na związki, które utleniają 
S1ę same przez się na powietrzu, to, jako 
produkty końcowe, otrzymalibyśmy jedynie 
kwas siarkowy; wiadomo zaś, że prócz tego 
°statniego znajdujemy i kwas tetrationowy, 
którego powstanie jedynie może się tłuma
czyć utleniaj ącem działaniem protoplazmy 
żywej.

Nie wiele autor mówi w kwestyi rozpada- 
Ula się białka, które to zjawisko uważane

) (-'zterometylo-p- fenylodwuamin.

bywa jako źródło energii organizmów bar
dziej powszechne, niż oddychanie tlenowe, 
albowiem właściwe nawet anaerobom. Roz
ważywszy najogólniej kilka na tę sprawę 
poglądów, dochodzi do wniosku, że niema 
dostatecznych powodów, aby istnienie tego 
procesu przyjąć; zastrzega jednak wyraźnie, 
że go nie neguje.

Streszczając się, dochodzimy do wniosku, 
że utlenianie materyi nieorganicznej dostar
cza bakteryom energii chemicznej, która z tej 
formy przechodzi w inne i stanowi dla tych 
istot źródło sił życiowych.

Marya Wendóuma.

R u d o l f  C b ed n er . 

ZAG AD NIEN IE  E PO KI LODOWEJ.
ISTO TA  I  PR ZE B IE G  

D Y L U W IA L N E J  E PO K I LODOWEJ.

(Dokończeni e) .

Tak więc powoli z chaosu różnorodnych 
zjawisk wyłaniać się nam poczyna coraz wy
raźniej i jaśniej obraz istoty i przebiegu wy
darzeń w epoce dyluwialnej. Nie przedsta
wia się nam już ona jako zjawisko, które się 
ukazało raz tylko katastrofowo na całej zie
mi, lecz jako fenomen przez pewne określone 
prawa rządzony, jako system większej 
liczby peryodycznie powtarzających się wiel
kich wahań w klimacie naszej planety.

Odzie jednak leży właściwa przyczyna tych 
oscylacyj klimatycznych, w jakich granicach 
oscylacye te się mieszczą — o tem do nieda
wna panowała zupełna niepewność. Wszyst
kie odnoszące się tutaj przyczyny zależne 
być mogą tak od wahań wyłącznie tempera
tury, jak od wahań w opadach, jak wreszcie 
od zmian zaszłych jednocześnie w obudwu 
tych czynnikach. Na każdą z tych zmian 
zwracano też uwagę w wyjaśnianiu zjawi
ska zlodowacenia ziemi, dochodzono jednak 
do wręcz przeciwnych sobie rezultatów. Pod
czas gdy jedni, dla objaśnienia tego olbrzy
miego rozrostu lodowców uważali za nie
zbędne przyjmować niezwykle nizki wów
czas panujący stopień ciepła, spotykali się 
z drugiej strony z zupełnie przeciwnemi po
glądami—z poglądami mianowicie, że w cza
sach następowania, rozrastania się lodow
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ców wyższa niż dzisiaj temperatura panować 
musiała, bowiem tylko w takich warunkach 
parowanie, nasycenie i ! opady z atmosfery 
odpowiednio podnieść się zdołały, by umoż
liwić powstanie podobnie wielkich mas lo
dowych. Inni wreszcie żadnej lub też pod
rzędną tylko rolę przypisywali warunkom 
temperatury, szukając częściej przyczyn roz
rostu i następowania lodowców wyłącznie 
w odpowiedniem zwiększeniu się ilości opa
dów atmosferycznych. Wszystkie te jednak 
próby wyjaśnienia obracają się wyłącznie 
w ramach spekulacyi. Badania wtedy do
piero zdobyły pewniejszą podstawę, gdy 
zjawiska epoki lodowej traktować poczęto 
nie jako coś oderwanego—stojącego oddziel
nie, lecz analogicznie i w związku ze współ- 
czesnemi zjawiskami lodowcowemi; gdy 
przyczyny atmosferyczne wpływające na te 
zjawiska, a które obecnie kontrolowane być 
mogą — uważać poczęto jako punkt wyjścia 
dla rozważania ówczesnego stanu klimatu. 
Jednak przez nawiązanie badań do współ
czesnych stosunków zagadnienie epoki lodo
wej staje w bezpośredniej styczności i związ
ku z geografią, przeto na teren badań wstę
pują i geografowie, a w pierwszym ich rzę
dzie Albrecht Penck, Edward Richter i Ed
ward Bruckner, którym w  rezultacie udało 
się szczęśliwie pracować na tej nowej w ba
daniach epoki lodowej przebitej drodze. Penc- 
kowi szczególniej należy się zasługa pierw
szej w tym względzie próby wyjaśnienia 
podstawowych czynników, próby, która zro
zumienie istoty zjawisk epoki lodowej opie
rać się stara na istocie wzrostu współcze
snych nam lodowców i które widzi między 
niemi różnice tylko w stopniu natężenia, w i
dzi w spotęgowaniu,w niezwykłem rozsze
rzeniu się przejawów ówczesnych wporówna- 
niu ze współczesnemi nam analogicznemi 
zjawiskami lodowcowemi. Podnosząc tu nie
które tylko punkty wywodów Penecka, do
wiadujemy się, że w epoce lodowej, podobnie 
jak dzisiaj, lodowce nie w jednakowych roz
miarach rozrastały Się w różnych częściach 
ziemi, że nie wszystkie góry na powierzchni 
ziemi pod lodowcami się kryły, lecz tylko 
tes które i dziś, z powodu swego klimatycz
nego, rozrostowi lodowców sprzyjającego, 
położenia i wtedy rozrostowi lodowców 
sprzyjały — te zaś obszary, które — jak dziś

Syberya albo wschodnio-azyatyckie okolice 
musonów— posiadały surowy, szkodliwy dla 
lodowców klimat, te nie wykazują żadnych 
śladów zlodowacenia. Jak dziś w Europie siła 
rozrostu lodowców od zachodu na wschód, 
w nowym zaś świecie w kierunku odwrotnym 
zmniejsza się powoli—podobnie zmniejszała 
się ona i w epoce dyluwialnej, jak dziś po
łudniowa półkula wodna wskutek oceanicz
nego swego klimatu bardziej sprzyja rozro
stowi lodowców aniżeli półkula lądowa pół
nocna — tak też i w epoce dyluwialnej było. 
A ż do szczegółów nawet można przeprowa
dzić ów paralelizm pomiędzy ongi -  a dzisiaj. 
W  czasach dzisiejszych, jak i w epoce lodo
wej, Alpy przejawiają większe zlodowacenie 
niżeli Pireneje, Alpy zachodnie—-większe - 
aniżeli wschodnie. Z gór środkowo-niemiec- 
kich i dzisiaj jeszcze w śniegi obfitsze Wo- 
gezy i Czarny Las wysyłały ongi znacznie 
potężniejsze strumienie lodowe, aniżeli ubo
gie w śniegi góry Olbrzymie jak również 
i Tatry. Najpotężniejsze z okresu dyluwial- 
nego pokrowce lodowe — pokrowce kanadyj
skie Ameryki północnej schodzą się z obsza
rami najbogatszych i dziś jeszcze w śniegi 
okolic na południe od zatoki Hudsońskiej po
łożonych i nie bez racyi uznano, że nieznacz
nego stosunkowo obniżenia się temperatury 
byłoby potrzeba, by tamtejszy, obecnie tyl
ko zimowy pokrowiec śniegu—w trwały, sto
pniowo olbrzymiejący i narastający — prze
mienić, by nowe potężne lody kontynen
talne znowu tam powstać mogły.

Ale nie tylko przez swe rozprzestrzenienie 
się i stopień lokalnego przyrostu, lecz także 
przez swe peryodyczne wahania dyJuwialne 
zlodowacenie przedstawia nam analogię ze 
współczesnemi zjawiskami lodowcowemi- 
Że i na współczesnych lodowcach spostrze
gać się dają oscylacye choć w nieskończenie 
drobniejszych rozmiarach, że one czasowo 
nabrzmiewają i naprzód postępują, by póź
niej topnieć i znowu się cofać —  o tem do
kładnie wiedziano, że zaś te wahania muszą 
okazywać pewną peryadycznośc — domyśla
no się oddawna. Dziś wiemy, że podobne 
zjawiska istotnie miały miejsce.

Nie na tem się jednak kończy. Robert Sieger 

wykazał, że na licznych jeziorach bezodpły* 
wowych jeszcze i współcześnie zachodzą 
oscylacye. Natyćh spostrzeżeniach jego opari



JMŚ 10 W SZECHŚW IAT 149

się Edward Bruckner. Na podstawie znacz
nie pomnożonego materyału, wykazał on 
istnienie czasowego następstwa wahań w po
ziomie wód na niemniej jak 45-ciu jezio
rach po całej ziemi rozsianych i doszedł do 
wniosku, że te wahania rytmiczne po sobie 
następują—mianowicie 35-cio-letniemu śre
dnio podlegają peryodowi i że w czasie tego 
peryodu w istocie równocześnie na całej 
kuli ziemskiej jeziora to wysoki swój to 
nizki stan wód przybierają. Z peryodami 
tymi wahań w poziomie wód schodzą się 
w czasie — co ma najważniejsze w jego od
kryciu znaczepie —- i oscylacye lodowców; 
i tutaj, jak to na lodowcach alpejskich wy
kazał Edward Richter, następowały wśród 
trzech ostatnich stuleci peryody 35-cio- 
letnie, aż co do dnia stwierdzone, w których 
okresy rozprzestrzeniania się jezior, z okre
sami rozrastania się lodowców i na odwrót 
okresy kurczenia się pierwszych z okresami 
zmniejszania się drugich schodziły się w cza
sie. To więc, cośmy poznali, jako charakte
rystyczne zjawisko epoki lodowej — miano
wicie wielkie powtarzające się wahania we 
wzroście lodowców i jezior bezodpływo
wych — t. j. wyraz zmieniających się wzaje
mnie okresów zlodowacenia z bezlodowco- 
wemi — to samo w mniejszej jeno skali spo
tykamy znowu i tutaj — w postaci identycz
nych oscylacyj jezior i lodowców w peryo- 
dzie 35-cio-letnim. A  i poza tem sam wy
wód ma wielkie w istocie znaczenie, z po
wodu, że wszystkim tym wahaniom, jak dy- 
luwialnym tak też i współczesnym poza ich 
jednorodną istotą przypisywać pozwala róż
nice tylko w stopniu natężenia zależnym od 
rozmaitych warunków klimatycznych. Do 
wykrycia tych ostatnich, to jest do wykry
cia przyczyn dzisiejszych oscylacyj a stąd 
wynikającej istoty ich i rozmiarów, przyczy
nił się znowu Edward Bruckner w grun
townej swej rozprawie o wahaniach klima
tu. Po troskliwem zbadaniu biuletynów i no
tatek różnych, po całej ziemi rozsianych sta- 
cyj meteorologicznych i po uzupełnieniu ich 
scisłem rozpatrzeniem szeregu innych zależ- 
nych od klimatu zjawisk, doszedł do nastę
pujących rezultatów: 1-sze, że klimat na zie- 
nu w ciągu ostatnich stuleci w istocie był 
rządzony przez te 35-cio letnie okresy waha
na się we wzroście lodowców i jezior i 2-gie—

wahania te klimatu na tem polegały, że 
w granicach każdego peryodu w rzeczywi
stości równocześnie na całej ziemi tempera
tura roczna do. pewnego się maximum pod
nosiła i do pewnego później minimum spa
dała — w granicach wynoszących dla całej 
kuli ziemskiej 1f2 — 1° C., i że następnie, 
wskutek tych zmian temperatury i ciśnienie 
powietrza i wiatry a z niemi i opady atmo
sferyczne podlegały odmianom peryodycz- 
nym. Obszary lodowe w zimnej połowie tych 
35-cio-letnich peryodów bogatszemi równo
cześnie opadami — w ciepłej zaś — równocze
sną suchością się odznaczały. Pierwsze—są 
okresami rozrostu lodowców i jezior, dru
gie— zanikaniem jak pierwszych tak drugich. 
Na mocy powyższego, z zupełną przeto 
słusznością przyjąć możemy, że przyczyną 
dyluwialnych okresów zlodowacenia i bez
lodowcowych — przedewszystkiein były te 
wahania temperatury atakże z nich wypływa
jące zmiany w ilości opadów w odpowiednio 
wyższym już jeno stopniu. Słuszność mnie
mania tego posiada już liczne punkty opar
cia, przedewszystkiem zaś te - które wypły
wają z czynnika głównego — z temperatury 
powietrza. Rozwój roślinności leśnej a miej
scami nawet roślinności stepowej podczas 
okresów, zlodowacenia pozbawionych, z góry 
przypuszczać nam pozwala, że wówczas je
dnocześnie pewien umiarkowanie ciepły 
a miejscami w przeciwieństwie do dzisiej
szego nawet wyjątkowo ciepły panować mu
siał klimat. Z drugiej zaś strony liczne od
krycia jak roślin tak i zwierząt arktycznych 
w różnych miejscowościach dyluwium pół- 
nocno-niemieckiego a także i w Szwajcaryi 
świadczą, że w epoce dyluwialnej także 
i znacznie niższe, arktyczne stopnie tempe
ratury panować musiały. Resztki północ
nych form zwierzęcych, odnalezione w kra
jach nadśródziemnomorskich aż ku W ło
chom południowym, Sycylii i wyspie Rodos— 

] stwierdzają jaknajdobitniej, że to następo
wanie temperatury niższej było nie tylko lo
kalne, lecz w związku z ogólnem zmniejsze
niem się ciepła — z przesunięciem się izoterm 
ku równikowi. W  morzu pod Palermo żyły 
w pewnym okresie epoki dyluwialnej małże 
morskie — jakie dziś odnajdujemy tylko 
w morzu północnem lub dalej na północy. 
Znane pasy geograficzne roślinności i zwie-



1 5 0  W SZECHŚW IAT J\fo 10

rząt na półwyspie Indyj przedgang. jak 
i w A fiyce  podrównikowej centralnej świad
czą, że wymienione obniżenie się tempera
tury rozciągało się i na kraje podrównikowe. 
Śmiało więc przyjąć można znaczne waha
nia temperatury w epoce dyluwialnej, I  dla 
potwierdzenia oscylacyj w ilości ówczesnych 
opadów atmosferycznych również dostatecz
ne istnieją dowody. Dość będzie, gdy zwró
cimy tutaj uwagę na synchroniczne z czasa
mi zlodowacenia nastanie czasów pluwial- 
nych poza obszarami zlodowacenia — z dru
giej zaś strony—na skurczanie się bezodpły
wowych jezior północno - amerykańskiego 
zachodu w czasach pozbawionych zlodowa
cenia, interglacyalnych.

Nawet o skali ówczesnych wahań klima
tycznych a przynajmniej wahań tempera
tury jesteśmy w stanie wyrobić sobie pewne 
pojęcie. Jako środek ku temu służy przez 
metodę Partscha umożebnione oznaczenie 
przypuszczalnych rozmiarów dyluwialnej 
depresyi linii śnieżnej, w  przeciwieństwie 
do jej współczesnego poziomu. Jak już wy
żej zaznaczone zostało, depresya owa wyno
siła wówczas średnio około 1000 m. Dzisiaj 
w Europie środkowej każdemu 100 metrowe
mu wzniesieniu odpowiada zmniejszenie się 
ciepła o 0,59° O. Ówczesny tedy o 1000 m j 
niższy poziom granicy śniegowej, używając ) 
wielkości depresyi wyłącznie do obliczenia 
obniżenia się temperatury, wykazywałby j  

obniżenie nie dochodzące nawet do 6° C. 
w porównaniu z temperaturą dzisiejszą. Je
dnak to położenie linii śnieżnej bynajmniej 
nie jest tylko od ciepła zależne; więcej niż 
temperatura wpływa nań ilość opadów śnie
gowych, większa tedy i bezwątpienia bo
gatsza ilość opadów śniegowych musiała [ 
wówczas przyczynić się do depresyi linii J  

śnieżnej. Wymieniona więc wyżej a około j  

6° niższa niż dzisiaj temperatura roczna skła- | 
dałaby się na najniższy stopień zimna, jaki- I 
byśmy przyjąć mogli dla epoki lodowej. 
Przyjęte powyżej założenie staje się tutaj 
właśnie ważne, upewnia nas bowiem w tem, 
że zimno epoki lodowej bynajmniej nie było 
tak nadzwyczajne, za jakie je niejednokrot
nie byliśmy zmuszeni uważać. Przyjmując 
powyższe wywody za podstawę, dowiaduje
my się, że wówczas, jak to M. Neumayr wy
kazał, Wiedeń posiadał w najgorszym razie j

dzisiejszą przybliżenie temperaturę Peters
burga, Berlin i Lipsk —  o 1° zimniejszą ani
żeli Petersburg. Monachium porównać było
by można z Hammerfestem w północnej 
Norwegii. Ale to wyjątkowe są wszystko 
przypadki. Rzeczywiście wielkość obniżenia 
się temperatury w epoce lodowej — w przeci
wieństwie do dzisiejszej, z uwzględnieniem 
już współudziału w depresyi linii śnieżnej 
zwiększonej ilości opadów— nie przekraczała 
zapewne 3 do 4-ch stopni. To znaczy, że 

w porównaniu z dzisiejszą, różnica w tem
peraturze byłaby tylko 3 do 4-ch razy 
większa, aniżeli—znalezione przez Brucknera 
maximum wahania się ciepła w granicach 
współczesnego 35-cio-letniego peryodu. W y
wód ten na pierwszy rzut oka nie zdaje się 
mieć całkiem związku z zadziwiająco olbrzy
mim rozrostem wewnątrz-kontynentalnych 
mas lodowych Europy północnej i Ameryki 

| północnej. Sprzeczność ta jednak znika, gdy 
wraz z Porelem zwrócimy uwagę na to, że 

lodowce i wewnątrz-kontynentalne masy lo
dowe raz powstawszy — same już w sobie 
noszą zaród dalszego swego stopniowego 
rozrostu.

Przez oziębiający wpływ swój na otacza
jące powietrze stają się one w miarę wzrostu 
swego coraz silniej działającemi kondensato
rami wilgoci atmosferycznej. Opadłe śniegi 
zamknięte pierwotnie w zagłębieniach firno
wych lodowców i w zaczątkowych swych 
wewnątrz-kontynentalnych obszarach sku- 

: piając się coraz i coraz obficiej przez ciągło 
dalsze narastanie dostarczają nowego zasila
jącego materyału lodowcom, przyczyniają się 
do nieustannego zwiększania się i rozrostu 
mas lodowych, do zupełnego wi’eszcie zlo
dowacenia. I  gdy, jak dalej wskazuje nam 
Eorel, szeroko uwydatniające się zmiany 
w masach lodowców alpejskich powstają 
współcześnie już nawet w razie zupełnie 
drobnych oscylacyj czynników klimatycz
nych, w razie nieznacznego o drobny ułamek 
stopnia wahania się temperatury, w raziu 
wahania się ilości opadów w granicach nader 
nawet nielicznych procentów. Wtedy spo- 

] strzeżenie powyższe umacnia nas w przypu
szczeniu, że zjawiska atmosfery w epoce dy
luwialnej ostatecznie nie musiały być aż 
tak nadzwyczajne, by ówczesnym lodow
com i wewnątrz-kontynentalnym masom
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lodowym  mogły nadać tak olbrzymie roz
miary.

Jak więc, kończąc z Supanem i Oiintherem, 
dzienne i roczne wahania klimatu są naj- 
prostszemi formami peryodyczności, regulu- 
jącemi kolejną grę czynników klimatycznych 
i jak ich następny wyższy stopień wypowiada 
się w 35-letnim peryodzie Brucknera, tak 
oscylacye wreszcie nadają wszystkiemu po
zór jeszcze wyższego rzędu peryodyczności, 
których przedłużające się stale trwanie i po
tęgująca intensywność ostatecznego znacze
nia nabywają już tylko w geologicznych, 
liczbami nie dających się wyrazić okresach. 
Oscylacye klimatyczne epoki lodowej, takie- 
mi właśnie nam się wydają.

Bezradni stoimy dotychczas jeszcze przed 
pytaniem, jakie wogóle czynniki są podstawą 
tych potężnych wahań. Odwoływanie się do 
teraźniejszości, które dotychczas tak wielkie 
oddało nam usługi, rodzi niezwłocznie myśl, 
że i przyczyna współczesnych 35-letnich wa
hań klimatycznych również się do dziś dnia 
usuwa z pod kompetencyi naszej. W  postaci 
domysłu tylko możemy oświadczyć, że ta 
ostateczna przyczyna tkwić może w słońcu, 
w tym głównym dostarczycielu ciepła dla 
całej naszej ziemi, że w oscylacyach siły pro
mieniowania jego przyczyna ta spoczywa, 
lub może w zmianach zawartości atmosfery 
ziemskiej, warunkującej jak przyjmowanie 
tak i promieniowanie ciepła wskutek silniej
szego czasowo wzbogacenia się jej w dwutle
nek węgla lub parę wodną, co Svante Arrhe- 
mus i De Marchi zaczęli przypuszczać od nie
dawna. Wszystko to są jeszcze tylko przy
puszczenia. Rozwiązanie tego zagadnienia 
epoki lodowej należy do przyszłości. Pomi- 
mo to jednak praca ostatnich lat dwudziestu 
nie była bezowocną. Ważnym już krokiem 
naprzód jest to, że bieg i istota zjawisk epoki 
lodowej w zasadzie wyjaśniono i że przy tem 
zyskano trwałe podstawy, na których opierać 
będzie można przyszłe badania przyczyn epo
ki lodowej.

Z trzema mianowicie stwierdzonemi fak
tami musi liczyć się w przyszłości każda 
użyteczna teorya: 1) z powszechnością zja
wiska zlodowacenia na całej kuli ziemskiej, 
- 1 z kilkakrotnem peryodycznem powtarza
niem się tych zjawisk i 3) z jednoczesnem

występowaniem ich na północnej i południo
wej półkuli zarówno w wysokich szeroko
ściach geograficznych, jak i pod równikiem. 
Z licznych, dotychczas podawanych hypotez, 
wobec wymienionych wymagań żadna nie 
będzie słuszną. Nie tylko najrozmaitsze po
szczególne w nich próby wyjaśnienia zlodo
waceń dyluwialnych przez przyczyny lokal
ne, lecz i nierównie ważniejsza grupa, za 
punkt wyjścia przyjmująca pewne zdarzenia 
kosmiczne, jak zmiany w mimośrodzie bie
gu ziemskiego, w nachyleniu się ekliptyki 
i w położeniu osi ziemskiej, rozbijają się o tę 
okoliczność, że nie przyjmują jednoczesnego 
i powszechnego na całej ziemi zlodowacenia, 
lecz przejawiające się kolejno i naprzemian 
na obu półkulach.

Wszystkie te próby wyjaśnienia poprze
dzić musi jednak rozstrzygnięcie jednego 
pytania, mianowicie, czy epoka lodowa je- 
dnorazowem tylko w dyluwium zamkniętem 
była zjawiskiem, czy też powtarzała się pe- 
ryodycznie i w starszych okresach historyi 
ziemi? Ważne dane przemawiają za roz
strzygnięciem pytania tego w duchu twier
dzącym. W  najrozmaitszych krajach ziemi 
i w formacyach najrozmaitszego wieku od 
Kambryum aż do Trzeciorzędu natrafiono na 
utwory, mianowicie konglomeraty i brek- 
czye, które całą swą istotą dowodzą glacyal- 
nego swego pochodzenia i przez pewną licz
bę geologii w uważane są za związane z pa
nującym wówczas okresem lodowym. W y 
bitny angielski badacz lodowTców James Oroll 
uważa się za uprawnionego do wnioskowa
nia, że każdy wielki peryod w historyi zie
mi, podobnie jak czwartorzędowy, był na
wiedzany przez szereg okresów zlodowacenia 
i bezlodowcowych. Przeciwko przyjęciu je
dnak tego, kilkakrotnie w peryodach wcze
śniejszych powtarzającego się, okresu zlodo
wacenia z powątpiewaniem występują znani 
geologowie. To też wtedy dopiero, gdy kwe- 
stya ta rozstrzygnięta zostanie, nadejdzie 
pora, w której z nadzieją skuteczniejszego 
i ostatecznego rozstrzygnięcia przystąpić bę
dzie można do zagadnienia przyczyn epoki 
lodowej. Tłum. dr. Adam Piwowar.
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\
O RG ANY ZM YSŁÓ W  U ROŚLIN.

( Do ko ńc z e ni e ).

Światło, jak wiemy, w dwojaki sposób 
działa na rośliny: albo przez zmianę natęże
nia, jak to ma miejsce w  razie ruchów ny- 
ktotropicznych lub też przez zmianę kierun
ku padania promieni, jak w przypadku ru
chów fótotropicznych i fototaktycznych.

W  pierwszym razie reagująca na podniety 
część rośliny, żadnych specyalnych organów 
percypujących nie posiada: wszystkie jej ko
mórki w równej mierze są pobudliwe; w dru
gim, choć przykładów znamy nie wiele, przy
stosowania specyalne istnieją, a jakkolwiek, 
ilością nie imponują, to zato niektóre po
dziw w nas budzą swoją budową. Już a prio
ri należało się spodziewać, że organów ta
kich najprawdopodobniej szukać należy w li
ściach, bo chociaż łodygi i korzenie również 
reagują na światło, bądź co bądź liść jest tą 
właśnie częścią wysoce już zróżnicowanej 
rośliny, której budowa miała na względzie 
wpływ światła na wewnętrzne czynności. 
Liście wielu roślin są poprzecznie, jak mó
wimy, heliotropiczne, innemi słowy, ich bla
szka ustawia się zwykle prostopadle do kie
runku promieni światła, t. j. wybiera, we
dług określenia Wiesnera, położenie „eufo- 
tometryczne". Ruchy, jakie liść wówczas 
wykonywa, zależą od obrotów ogonka lub 
jego poduszkowato nabrzmiałego stawu. Już 
Dutrochet wyraził przypuszczenie, że rucha
mi ogonka, mającemi na celu odpowiednie 
ułożenie blaszki, kieruje ta ostatnia, lecz do
piero Yochting i Haberlandt doświadczalnie 
nas przekonali, że blaszka jest przeważnie 
lub wyłącznie częścią percypującą wrażenia 
świetlne, ogonek zaś to organ służący do 
reagowania na podniety w  postaci takiego 
lub innego ruchu. Do wniosku takiego upra
wniły ich badania z liśćmi, których ogonek 
został szczelnie owinięty blaszką ołowianą, 
a pomimo to wykonywał ruchy. Tenże Ha
berlandt w roku bieżącym wykazał, że dzia
łanie światła zostało zlokalizowane na na
skórku lub oddzielnych jego komórkach, wy
różnił nadto dwa główne, zasadnicze typy 
tej tkanki. Pierwszy typ posiada zewnętrzne 
ścianki wypuklone na zewnątrz, podczas kie

dy wewnętrzne, zwrócone ku miękiszowi pa
lisadowemu, przebiegają równolegle do po
wierzchni liścia. Jeśli na komórkę o budo
wie powyższej upadnie wiązka promieni pro
stopadłych do powierzchni organu, to prze
nikając wgłąb owej płaskowypukłej soczew
ki, oświetla tylko środek wewnętrznej jej 
ściany, a szeroki pas nadbrzeżnej pozostanie 
w cieniu. Jeśli zaś promienie padają nie pro
stopadle, lecz skośnie do powierzchni liścia, 
to i stosunki oświetlenia ściany wewnętrz
nej ulegną natychmiast zmianie, a skutkiem 
tego pobudliwa zaródź zareaguje i ogonek 
liściowy wykona ruch, którego celom będzie 
wprowadzenie blaszki w położenie, w jakiem 
powrócićby mogła do poprzednich „normal
nych “ stosunków oświetlenia. Typ ten wła
ściwy jest większości roślin; tutaj należą:

begonie, trzykrotki, różne gatunki nastur- 
cyi i t. p. (rys. 13). Drugi typ, właściwy blu
szczom, araliom i różnego rodzaju obrazko- 
watym, różni się od poprzedniego tem, że 
ścianka zewnętrzna komórek naskórka jest 
zupełnie płaska, kiedy wewnętrzna wgłębia 
się w tkankę miękiszową w postaci kopuły 
lub ściętej piramidy.

Obadwa rodzaje tkanki otrzymały nazwę 
„naskórka czuciowego1'. Jeszcze większa lo- 
kalizacya, sprowadzona do pewnych tylko 
miejsc naskórka, t. j. do oddzielnych jego 
komórek występuje bardzo rzadko.

Za przykład pouczający posłużyć może liść 
Filtonia verschaffelti z rodziny Acantaceae. 
Wśród komórek naskórka o ścianach pła
skich gdzieniegdzie widać komórki z mocno 
na zewnątrz wypuklonemi błonkami, ściany
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boczne zbiegają się do siebie, wewnętrzna 
zaś płasko jest rozpostarta.

Na wierzchołka każdej takiej komórki 
mieści się drobna komóreczka podwójnie wy
pukła, soczewko wata, o treści całkowicie 
przezroczystej i silnie załamującej promienie 
świetlne. Taka budowa, zbliżona, do pewne
go stopnia, do budowy oka zwierzęcego, ma 
na celu, jak dowiodły badania, zwiększenie 
różnicy w oświetlenia poszczególnych części

Fig. 14. W idok w  przecięciu.

ściany tylnej, percypującą zarodzią wysła
nej, wrażliwej na światło komórki liścia 
(rys. 14 i 15).

Prowadzone w ostatnich latach przez En- 
gelmanna badania, wykazały również, że ów 
tak często występujący u rozmaitych wi- 
ciowców, pływek, wielu wodorostów punkt 
barwny, inaczej „stigma“ z polska „ocz
kiem “ zwany, jeśli już nie za organ wrażli
wy na światło uważać należy, to co najmniej

za organ pomocniczy, broniący pobudliwą, 
tuż obok niego położoną zaródź od wszech
stronnego oświetlenia, a tem samem ułat
wiający jej odczucie kierunku promieni świa
tła.

Fakt, że pobudliwy jest koniec korzenia, 
a reaguje na podnietę jego część wyżej po
łożona, naprowadzał już oddawna na myśl 
istnienia przystosowań specyalnych, w celu 
przewodzenia otrzymanego wrażenia do okre
ślonych punktów w reakcyi. W  przypadku

najprostszym takie przenoszenie się podraż
nienia od jednej komórki do drugiej może 
się odbywać na zasadach czysto mechanicz
nych, jak jest np. u mimozy, u której pod
nieta zewnętrzna wywołuje różnice w ciśnie
niu hydrostatycznem zróżnicowanej jej tkan
ki. Do takichże niezbyt zawiłych przysto
sowań należy przenoszenie się podrażnień 
u rosiczki, gdzie zachodzi przenikanie dios- 
motyczne pewnych substancyj z komórki do 
komórki. Najczęściej wszakże przenoszenie 
się wrażeń ma miejsce w sposób dla nas do
tychczas jeszcze zupełnie zagadkowy— skut
kiem wzbudzenia pewnych stanów w żywej 
zarodzi i jej wypustkach protoplazmatycz- 
nych. W  świecie zwierzęcym dla celów

Fig. 16.

wspomnianych istnieją wysoko już zróżnico
wane drogi w postaci układu nerwowego. 
U roślin, gdzie podział pracy jeszcze nie za
szedł tak daleko, podobnej ściśle określonej 
tkanki nie spotykamy. U nich wszystkie 
tkanki żywe posiadają zdolność przewodnic
twa, o ile tylko oddzielne komórki powią
zane są ze sobą przez specyalne mosty pla- 
zmatyczne, nazwane przez Edw. Strasbur- 
gera ,,Plasmodesmami“ (rys. 16). Jeśli istota 
wewnętrzna komórki czuciowej ulegnie w pe- 
wnem miejscu wpływowi bodźca, wówczas 
zaczynają się w niej rozegrywać tajemnicze 
dotychczas dla nas procesy, które bądź obej
mują ją całkowicie, bądź też tylko zewnętrz
ną, podbłonną nieruchomą warstwę zarodzi, 
lub wreszcie koncentrują się w pewnych ści
śle określonych kierunkach i wyrażają się 
w tym ostatnim razie przez swoisty włókien- 
kowaty układ cząstek plazmy. Głównym
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zwolennikiem i obrońcą takiej właśnie od
krytej przez siebie budowy zarodzi komórek 
czuciowych — jest dotychczas niezmiernie 
czynny pracownik czeski, dr. Neinec, który

Fig- 17 a. Dwie ko
mórki z wewnętrz
nej części korzon

ka cebuli.

Fig. 17 b. Rząd ko
mórek z korzeni pa- 
paproci (Aspidium 

decussafcum).

w obszernem swem dziele, wydanem w ro
ku 1901 pod tytułem „Die Reizleitung und 
reizleitende Strukturę bei den Pflanzen", 
przeniknięty ideami Maxa Schultzego, Apa- 
thego, Bethego i innj'ch dążył do wykazania 
istnienia w wierzchołkach korzeni, a wła
ściwie w tych komórkach pleromy, z któ
rych powstają następnie naczynia takichże

włókien, jakie powyżej zaznaczeni zoologo
wie wykryli w układzie nerwowym zwierzę
cym. W  komórkach pleromy u cebuli (Allium 
Cepa), hiacyntu (Hyacinthus orientalis), 
kosaćca (Iris germanica), dyni (Cucurbita) 
i wielu innych roślin równolegle do podłuż
nej osi tych komórek, w razie odpowiednie
go utrwalenia i zabarwienia, a nawet i w sta
nie żywym Nemec znalazł liczne włókienka 
plazmatyczne tak ułożone, że w całym sze
regu komórek, prowadzącym z miejsca od
bioru wrażenia do miejsca reakcyi—one ści
śle sobie odpowiadają, nie przenikając jednak 
poprzez przegrody błonnikowe (rys. 17 a i b).

Już ta jedna okoliczność zmusiła Haber- 
landta do podjęcia nowych badań, na któ
rych zasadzie doszedł do wniosku, że struk
tury owe za równoważniki ciągłych włókien 
nerwowych organizmu zwierzęcego w żaden 
sposób nie mogą być uważane, że są one tyl
ko wyrażepiem bardzo często spotykanego 
podłużnego układu niteczek zarodzi, poprze
dzielanych drobnemi wodniczkami soczew- 
kowatego kształtu. „Jeśliby", mówi Haber- 
landt, „dla przewodnictwa wrażeń istniały 
w komórkach roślinnych specyalne włókna 
plazmatyczne, to przedewszystkiem należa
łoby ich się spodziewać w tych miejscach 
rośliny, które najszybciej reagują na pod
niety; a zatem np. w nitkach pręcikowych 
bławatka i kwaśnicy, na liściach szumotliny 
lub muchołówki. Nadto powinny one zaw
sze przebiegać z punktu wrażliwego na bo
dziec do punktów reakcyi. Tymczasem ba
dania doprowadziły mię do zupełnie ujem
nych rezultatów". „Możliwem jest“ —mówi 
dalej— „że czasami, gdy jądro w centrum 
komórki zawieszone zostało na niciach z za
rodzi, różne odeń pochodzące impulsy jedy
nie po tych ściśle określonych drogach w kie
runku ścian podążać mogą, że zatem i włó
kna obserwowane przez Nemca w wierzchoł
kach korzeni służyć mogą do takiego prze
wodnictwa. Lecz przeczę temu stanowczo, 
by one wyrażały jakieś specyalne w tym 
kierunku przystosowania. Według zdania 
słynnego anatoma, wewnątrz - komórkowe 
przenoszenie się podrażnienia głównie od
bywa się wzdłuż ścian w okołobłonnej nie
ruchomej zarodzi, stąd już wrażenie podąża 
dalej poprzez mosty plazmatyczne, łączące 
komórki danej rośliny w jednę ściśle usto
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sunkowaną całość. Mosty te odkryte przez 
Edw. Tangla, a bliżej zbadane przez Stras- 
burgera nie są bynajmniej pozostałościami 
wrzeciona achromatynowego, jakie się two
rzy podczas karyokinezy; są one wytworem 
późniejszym, powstają z okołobłonnej szkli
stej zarodzi i wnikają w błonkę oddzielającą 
sąsiednie komórki zupełnie symetrycznie 
z obu jej stron aż do zupełnego złączenia się 
ze sobą (rys. 16).

W  dobie dzisiejszej zatem, wobec rozstrze
lenia się poglądów na istotę owych cieka
wych struktur, tak gorąco po dzień dzisiej
szy bronionych przez Nemca, należy pozo
stać jeszcze przy zdaniu Reinkego, według 
którego zasadnicza różnica pomiędzy świa
tem roślin a zwierząt polega na posiadaniu 
przez ten ostatni odłam żywizny—zróżnico
wanych komórek nerwowych.

Z. Wóycicki.

K R O N IK A  NAUKO W A.

W ielki deszcz z pyłu w  lutym  1903 r.
Przy pomocy d-ra. K . Lempferta przedsięwziął dr. 
H. M ili wyczerpujące badania nad rozmieszcze
niem na ziemi i pochodzeniem opadów pyłu, roz
poczynając od zbadania deszczu pylnego z lutego 
1903 r. Dzięki czynnemu udziałowi Urzędu Me
teorologicznego, Królewskiego Towarzystwa Me
teorologicznego i Organizacyi angielskiej, ba
dającej opady, oraz znacznej liczby innych bada- 
czów, okazało się możliwem zbadać rozmieszczenie 
pyłu na wyspach Brytańskich z wielką dokład
nością i zupełnością (uwzględniono więcej niż 400 
rozmaitych punktów). W yn ik i podał dr. M ili na 
mapie, z której łatwo wywnioskować, że pył opa
dał na wszystkie prawie miejsca Anglii i W alii, 
położone na południe od linii, łączącej Anglesey 
z Ipswich poprzez Wrexham i Northampton (w y
jątek stanowiły wolne od opadów części Cornwal- 
lu, Devonu, Somersetu i W iltshire). Powierzch
nia, na którą pył opadał stosunkowo gęsto, wyno
siła w Anglii i W a lii nie mniej, niż 20000 mil2, 
czyli 10 razy więcej, niż w roku 1902. Oddziel
na mapa wskazuje rozmieszczenie pyłu na konty
nencie: największe opady znajdujemy w Holandyi, 
belgii i Niemczech. Kulminacyjnym punktem 
opadów był dzień 22 lutego; pył opadał tego dnia 
albo w  formie gęstej żółtej m gły (jak londyńska), 
aibo też jako czerwono-żółty proszek, gęsto leżą- j 
cy na drzewach i dachach. Często towarzyszy
ła opadom temperatura, znacznie wyższa od prze- 
ciętnej, oraz w ielka suchość powietrza. Próbki 
pyłu wykazują znaczną ilość domieszek pochodzę- j

nia miejscowego, część zaś pochodzenia obcego 
składała się stale z nadzwyczajnie drobnej gliny 
czerwonej. Najbardziej interesującą stroną badań 
okazało się wyśledzenie, poza wszelką teoryą 
i jedynie na mocy faktów, pochodzenia pyłu; zu
żytkowano w  tym celu mapy meteorologiczne 
z dni poprzedzających opady oraz prawdopodob
ne drogi prądów powietrznych, jak ie przeciągnęły 
przez wyspy Brytańskie w  ciągu 22 lutego. 
W yn ik i okazały się zupełnie zadawalającemi. 
Ogólny kierunek wiatrów nad zachodnią Europą 
był południo-zachód— północo-wschód, takim też 
by ł kierunek wiatru w owym czasie w północnej 
części wysp Brytańskich; natomiast prądy po
wietrzne, jakie tego samego dnia doszły do połud
nia Anglii, ciągnęły od północno-zachodniego 
brzegu A fryk i z południo-zachodu na północo- 
wschód; dopiero na południu Anglii zmieniły one 
stopniowo kierunek na wyżej podany. Zatem do
tychczasowe prawdopodobieństwo zamieniło się 
w pewność: pochodzenie owj^ch opadów pyłu
z A fryk i nie ulega obecnie najmniejszej wątpli
wości. W yn ik i powyższych badań zakomuniko
wane zostały na posiedzeniu Królewskiego Towa
rzystwa Meteorologicznego; w dyskusyi wyrażono 
między innemi przypuszczenie, że niezwykłe roz
miary opadu należy raczej przypisać zaburzeniom 
cyklonalnym w  A fryce Północnej, niż anormal
nym warunkom meteorologicznym w  Zachodniej 
Europie,

(Geogr. Journ., 1904). L. H.

—  W pływ  radu na d rę tw ę  (Torpedo marmo- 
rata) by ł badany w końcu roku zeszłego przez 
p, M. Mendelssohna na stacyi zoologicznej w Ar- 
cachon. Autor stwierdził szereg zmian czynno
ściowych i odżywczych, zachodzących u tej płasz
czki pod działaniem dłuższem radu, szczególniej 
w  je j narządach elektrycznych i pokrywającej ję  
skórze.

Autor posługiwał sie preparatem bromku rado
wego (3 mg), zamkniętym w  rurce szklanej, o si
le 1800000 jednostek.

Przyłożenie rurki z radem wprost do skóry 
zwierzęcia w okolicy narządu elektrycznego nie 
wywołuje w  tym ostatnim żadnych zmian natych
miastowych. Drętwa w  dalszym ciągu wydaje 
swe zwykłe wyładowania świadomie lub odrucho
wo. Dopiero po upływie pierwszej godziny od 
początku doświadczenia, napięcie wyładowań za
czyna się zmieniać. Mianowicie po okresie, trwa
jącym 20 do 30 minut, w ciągu którego napięcie 
wyładowań wzmacnia się. następuje powolne 
słabnięcie wyładowań, które po upływie 5 do 6 
godzin stają się o połowę słabsze. To osłabienie 
wyładowań elektrycznych trwa przez czas dłuższy 
(6 do 8 dni), nawet, jeżeli drętwa zostanie pusz
czona wolno do wody. Ustania zupełnego czynności 
elektrycznej pod wpływem radu autor nie zauwa
żył w żadnym przypadku. Należy zauważyć, że 
wogóle wyładowania drętw wyjętych z wody, lecz 
nie poddawanych działaniu radu— tracą pQ upły
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wie kilku godzin na sile, lecz w  stopniu znacznie 
mniejszym, oprócz tego ryby te po wpuszczeniu 
ich z powrotem do wody, bardzo prędko odzy
skują w  całej pełni swą sprawność elektryczną.

Po upływie 12 do 15 godzin od początku do
świadczenia, a niekiedy już po 8 godzinach, skóra 
zwierzęcia— w  miejscu, na które rad działał— za
czyna ujawniać reakcyę charakterystyczną. „M ar
murowa11 barwa skóry powoli zmienia się, staje 
się bardziej jednolitą, przybierając kolor z począt
ku czerwony potem brunatny, wreszcie żółty. Po 
upływie pewnego, dosyć zmiennego, przeciągu 
czasu — zewnętrzna powierzchnia skóry zaczyna 
się złuszczać, przyczem zaczyna się z niej sączyć 
ciecz surowicza o odczynie alkalicznym. Powierzch
nia wewnętrzna skóry nie wykazuje wyraźnych 
zmian morfologicznych, lecz pokrywa się plamiste- 
mi wysiękami krwistemi, pochodzącemi z naczyń 
włoskowatych.

Uzęści narządów elektrycznych, bezpośrednio 
pozostające pod działaniem radu przepełniają się 
również krwią: już gołem okiem można tu za
uważyć wyraźne zwiększenie się światła naczyń 
większych i włoskowatych. Tkanka cała podlega 
infiltracyi, nabrzmiewa i przybiera barwę fiołko
wą. Te zaburzenia odżywcze nie są zresztą 
głęboko umiejscowione. Obszar tych zmian zmie
nia się w  zależności od czasu naświetlenia radem 
i zazwyczaj bywa w iększy na stronie grzbieto
wej, aniżeli na brzusznej narządu elektrycznego.

Oprócz zmian opisanych powyżej, i bardzo 
przypominających zwykłe, dawniej już zbadane 
zmiany, które wywołują promieniowania radu 
w  skórze człowieka i innych zwierząt, autor 
stwierdził też i niektóre zmiany szczególne. M ia
nowicie przyłożenie rurki z preparatem radowym 
do strony grzbietowej narządu elektrycznego drę
tw y— wywołuje po upływie dość dłuższego czasu 
zaburzenia odżywcze nie tylko w  najbliższych 
okolicach skóry, lecz i w  je j częściach dolnych, 
a mianowicie w  okolicy, gdzie umieszczono elek
trodę, służącą do odprowadzania prądu wyłado
wania narządu elektrycznego— do gałwanometru, 
lub do telefonu, którym autor się posługiwał 
w swych doświadczeniach. Obrażenie to wystę
powało bardzo prędko, w  samych początkach do
świadczenia, już po kilku wyładowaniach drętwy; 
było ono zawsze ściśle ograniczone do miejsca 
powierzchni skóry, zajętej przez płytkę elektrody 
i odpowiadało wielkości i kształtom tej płytki. 
Powstawało tu mianowicie zaczerwienienie, po
czerń następowało miejscowe złuszczanie się skóry 
i sączenie się cieczy surowiczej; ślady tych zmian 
ustępowały ju ż po upływie dni kilku, o ile do
świadczenie nie bywało wznowione w tych samych 
warunkach.

P . Mendelssohn tłumacz}’ to zjawisko w  spo
sób następujący: Obrażenie skóry, powstające
w miejscu zetknięcia się z nią elektrody, zależy 
prawdopodobnie od procesu elektrolitycznego, za
chodzącego w  chw ili wyładowania drętw y— dro
gą  przejścia je j własnego prądu elektrycznego

przez część skóry, stykającą się z polaryzującą 
się elektrodą metalową, i bardziej czułą na po
drażnienie skutkiem wpływu promieni radu. Drę
tw y nie poddawane działaniu radu w tych samych 
warunkach, po tej samej ilości wyładowań, nie w y
kazywały żadnych zmian w. częściach skóry, sty
kających się z elektrodami. Z  drugiej strony po 
poddaniu działaniu radu drętw, którym poprzed
nio przecięto nerwy idące do narządów elektrycz
nych, a więc które nie b y ły  w stanie wytwarzać 
wyładowań — nie zauważono zmian żadnych w oko
licach skóry, do których przyłożono elektrody. 
W obec tego staje się dowiedzionem, że owe 
obrażenia zależą od prądu, wytwarzanego przez 
narząd elektryczny ryby, i działającego na zbyt
nio uczuloną przez działanie radu skórę.

(C. R .) J. T.

—  Nowe badania nad Daem onelix. Ogólnie
znane są olbrzymie grajcarkowatej postaci utwo
ry z miocenu Nebraski, nazwane przez lud m iej
scowy „ Devils Corkscrews11 (korkociągi dyabel- 
skie). E. H . Barbouz przypuszczał, że wykrył 
w nich budowę roślinną i nadał im nazwę rodza
jow ą Daemoneiix. Przecinały one prostopadle 
otaczające skamieniałości, od dolnego zaś ich 
końca ciągnie ukośnie ku górze niespiralny wyro
stek „rhizom11. Z drugiej znów strony uważano 
te utwory za podziemne galerye gryzoniów i rze
czywiście wewnątrz pewnego „rhizomu11 Barbouz 
znalazł szkielet takiego zwierzęcia. Badania je 
dnak Fryderyka C. Kenyona nie potwierdziły, 
zdaje się, tego przypuszczenia. P . A . Peterson 
z muzeum Carnegiego w  Pittsburgu znalazł w lip- 
cu zeszł. roku pewne miejsce, w którem Daemo- 
nelix występował w takiej obfitości, że sprawiał 
wrażenie skamieniałego lasu, wznoszącego się 
z . miękkiego, zwietrzałego piaskowca. Bliższe 
zbadanie doprowadziło do wykrycia wewnątrz 
zwietrzałego po części „rhizomu11 całkowitego 
prawie szkieletu. Dalsze poszukiwania w ykryły 
około sześciu szczątek zwierzęcych, pracę zwróco
no więc i na inne miejscowości, przyczem znale
zione czaszki, szczęki i części szkieletowe wszyst
kie należały do tego samego zmierzęcia (Steneo- 
fiber ?). W ogó le  więc zbiór dla muzeum Carne
giego składa się z 12 do 15 egzemplarzy pozosta
łości gryzoniowych, znalezionych w tyluż Daemo- 
nelices. Obecność szczątków roślinnych w Dae- 
monelices również została stwierdzona z zupełną 
pewnością. N ie  można przeto obecnie powątpie
wać, że „korkociągi dyabelskie11 rzeczywiście są 
korytarzami gryzonia.

(Naturw. Rundsch.). St. St.

—  W kw estyi odżyw iania się roślinności
m orskiej zasadnicze znaczenie posiada pytanie, 
czy w  morzu znajdują się organizmy natury roś
linnej, które posiadałyby zdolność przyswajania 
azotu w  stanie gazowym, a przez to dawałyby 
możność innym organizmom asymilowania pośred
niego tego koniecznego dla nich pierwiastku.
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Lukę, która dała się odczuwać w poruszanej 
kwestyi, postarali się zapełnić, jak donoszą Beri- 
chte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, 
pp. W . Benecke i J. Keutnor. Obu badaczom 
udało się wykazać dla zachodniego Bałtyku, że 
zarówno w  wodzie, jak  i w  gruncie dna morskie
go żyją mikroorganizmy, posiadające zdolność 
asymilowania azotu w stanie gazowym.

Doświadczenia odbyły się w następujący spo
sób: przygotowane dwie porcye jednego i tego 
samego płynu nie zawierającego ani śladu azotu, 
przesteryłizowano je  i włożono do każdej z nich 
jednakową ilość planktonu morza. Następnie je- 
dnę porcyę pozostawiono sobie samej, drugą zaś 
poddano powtórnej sterylizacyi. Po niejakim 
czasie obie porcye zanalizowano: różnica w  za
wartości azotu wskazywała ilość zasymilowanego 
przez działalność bakteryj azotu wolnego. W  rze
czy samej doświadczenia dały znakomite rezulta- 
ty, gdyż wykazały znaczny przyrost azotu w tej 
próbie, gdzie bakterye mogły się swobodnie roz
wijać.

Dalsze doświadczenia wykazały, że bakterye, 
żyjące w  morzu, mogą być przesiedlone na grunt 
stały, jak również i to, że bakterye gruntu stałe
go, za wyjątkiem tylko niektórych, mogą istnieć 
i rozwijać się w  wodzie morskiej. Opisywane ba
dania, między innemi, wykazały, że znane formy 
lądowe: Clostridium Pastorinum i Azobacter chroo- 
coccus znajdują się również w  wodach Bałtyku.

H. B.

—  Długość je li ta  U kijanek. Podług do
świadczeń p. Bobaka u kijanek karmionych mię
sem długość je lita  jest średnio 4,9 razy więk
sza od długości ciała, a u kijanek karmionych 
roślinami w tych samych jednostkach wyraża się 
ona liczbą 7. Przytem  pojemność je lita  na jedno
stkę powierzchni jest u larw jedzących mięso 
dwa razy większa, niż u karmiących się roślina
mi. Zachodzi pytanie, jakie czynniki grają tutąj 
rolę. Przedewszystkiem przychodzi na myśl dzia
łanie bodźców natury mechanicznej; dla rozstrzy
gnięcia tej kwestyi p. Bobak dodawał do drobno 
posiekanego mięsa żabiego znaczne ilości celu
lozy i taką mieszaniną karmił kijanki; inne zaś 
osobniki otrzym ywały czyste mięso żabie. Rozu
mie się, że pierwsza kategorya dla przyswojenia 
sobie tej samej ilości białka musiała przyjąć 
znacznie większą objętość pokarmu. Doświad
czenia te nie wydały rezultatów oczekiwanych; 
długość przewodu pokarmowego kijanek jedzą
cych mięso z celulozą do długości jelita karmią
cych się mięsem czystem była  jak  6 ,4 :6,0.jWpraw- 
dzie więc pierwsza kategorya posiadała jelito nie
co dłuższe, ale różnica ta była nadzwyczaj mała. 
Domieszka proszku szklanego nie dała lepszych 
wyników. Jeżeli jednak do mięsa domieszamy 
proteino w roślinnych, a w ięc substancyj mogą- 
°ych działać chemicznie, a nie mechanicznie, to 
długość jelita larw w  ten sposób karmionych bę
dzie się miała do długości je lita  larw tylko mięso
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żabie jedzących jak 7,2 : 6,0. Dodawanie do 
mięsa znacznych ilości soli sprzyja również w y
dłużaniu przewodu pokarmowego, podczas gdy 
węglowodany nie mają żadnego wpływu.

J. K. S.

—  M etam eryzacya u pierścienic. P. A. Ma-
tagnin w  sprawozdaniach Akademii Paryskiej 
ogłosił pracę, w której dochodzi do wniosków na
stępujących:

1) pierścień głowowy u pierścienic pierwotnie 
posiadał czynność lokomocyjną, podobnie jak 
i pierścienie somatyczne; czynność ta zanikła, 
ustępując funkcyom zmysłowym;

2) pierścień głowowy w pewnych przypadkach 
może posiadać dodatki uszczeciowane, co dowo
dzi tożsamości tych dodatków z nóżkami szcze- 
ciastemi;

3) część głowowa powstaje u pierścienic przez 
przekształcenie jednego tylko segmentu, który już 
początkowo posiada otwór gębowy i część przed
nią przewodu pokarmowego. K. B.

—  Znaczenie sodu d la  czynności rdzenia
kręgowego. Zanurzając odpreparowany rdzeń 
kręgowy wraz z nerwem kulszowym (n. ischia- 
dicus) żaby w  roztworach substancyj chemicznych 
nieczynnych (glukoza, sacharoza, gliceryna, aspa- 
ragina), niezawierających ani śladu związków so
dowych, p. S. Baglioni zauważył po pewnym 
przeciągu czasu zniknięcie pobudliwości odrucho- 
chowej ośrodków, następnie zaś po upływie 2 do 
4 godzin zupełny zanik pobudliwości nerwu ob
wodowego. Jeśli stosowano w  doświadczeniach 
roztwory, zawierające na taką samę ilość substan
cyj obojętnych nieznaczną ilość soli sodowych 
(N a C l: 0,2 na 100), to przeciwnie pobudliwość 
nie zanikała. Okazało się również, że rdzeń wraz 
z nerwem, które utraciły zdolność reagowania na 
bodźce zewnętrzne wskutek przebywania w  cie
czy bez soli sodowych, mogą odzyskać całkowitą 
pobudliwość w przeciągu 45 min., jeśli użytą do 
doświadczenia ciecz zastąpi się przez inną zawiera
jącą rozpuszczoną w niej sól sodową (chlorek, wę
glan obojętny, azotan i t. p.). Roztwory soli in
nych metali pokrewnych (potas, lit) tej własności 
związków sodowych nie posiadają.

Autor mniema, że obecność sodu, związanego 
z rodnikiem kwasowym, W cieczy międzykomór
kowej układu nerwowego nie jest połączona 
z czynnością regulowania wewnętrznego ciśnienia 
osmotycznego, t. j .ż e  opisane zjawisko nie daje się 
objaśnić teoryami chemii fizycznej, lecz że w da
nym przypadku należy przypuścić specyficzność 
chemiczną pierwiastku sodu.

(C. R .). K. B.

—  Znaczenie ochronne ubarw ienia naśla  
dowczego. Od dawna wiadomo, że wiele bardzo 
zwierząt posiada t. zw. ubarwienie naśladowcze 
(homochromia mimetyczna), wskutek którego trud
no je  odróżnić od przedmiotów otaczających. Fa-
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kty, w  rodzaju ubarwienia motyla Klliima, Phloea \ 
Urapteryx —  podawane są już w  najbardziej ele
mentarnych podręcznikach. Mało jednak było 
dotychczas badań, stwierdzających, że takie właś
nie ubarwienie rzeczywiście chroni jego  posiada
czy od wrogów.

Podług prof. Cuenota, doskonała homochromia 
niektórych gatunków mięczaka Doris, naśladująca 
barwę gąbek, na których przebywają te mięcza
k i— nie ma dla nich żadnego znaczenia ochronne
go. M ięczaki te bowiem nie mają innych wro
gów prócz ryb, od których napaści chroni je  ich 
sposób życia w  miejscach ciemnych, a zresztą 
przywierają one silnie do podłoża i nie są naogół 
jadalne. M ielibyśmy tu tedy do czynienia z przy
padkiem homochromii odżywczej: mięczaki pochła
niają substancye barwne gąbek i dlatego przy
bierają ich barwę. Jest to cecha przypadkowa 
i bez głębszego znaczenia.

Z  drugiej strony niedawno uczony włoski 
p. P. Cesnola zarządził szereg dowcipnie obmy
ślonych doświadczeń nad modliszką (Mantis reli- 
giosa), które wykazały, że dla tych zwierząt 
ubarwienie naśladowcze posiada bardzo wielkie 
oznaczenie ochronne (Biometrika, I I I ,  1904). 
W iadomo, że modliszki mają dw ie różne odmiany, 
zieloną i brunatną. Zdaje się, że we W łoszech 
odmiana zielona, mniej ruchliwa, trzyma się w y 
łącznie traw zielonych, podczas gdy odmiana 
brunatna, bardziej przedsiębiorcza, przebywa 
w trawach zżółkłych od słońca. Cesnola zebrał 
110 modliszek: 45 zielonych i 65 brunatnych 
i następnie przywiązał zapomocą nici jedwabnej 
każdego owada do pewnej rośliny. Z  pomiędzy 
45 modliszek zielonych 20 zostało przywiązanych 
do trawy zielonej a 25 do zżółkłej. Odwrotnie,
20 egzemplarzy brunatnych było umieszczonych 
wśród traw wyschłych, a pozostałe —  wśród zie
lonych.

Doświadczenie trwało przez dni siedemnaście. 
Po  upływie tego czasu autor znalazł 40 osobni
ków żyw ych— tych właśnie, które były  uwięzio
ne wśród otoczenia o barwie odpowiadającej ich 
własnej. W szystkie pozostałe stały się pastwą 
nieprzyjaciół, przeważnie ptaków. Modliszki zie
lone, umieszczone wśród traw zeschłych wyginę
ły  już po upływie jedenastu dni.

Trudno jest wyobrazić sobie doświadczenie j  

bardziej przekonywające. Ciekawem też jest, że 
ptaki, obdarzone wzrokiem tak bystrym, nie mo
gą zauważyć tak dużej wielkości owadów jak 
modliszki— o ile te znajdują się wśród otoczenia 
odpowiadającego im barwą.

(Rev. gen. d. Sc.) J . T .

—  Ubarw ien ie  pająków . W ie le  zwierząt, 
jak wiadomo, na stronie brzusznej ma daleko ja 
śniejsze ubarwienie, niż na grzbiecie, barwa zaś 
boków ciała jest czemś pośredniem pomiędzy 
obiema temi barwami. Owo stopniowanie barwy 
ma ten wpływ , że odcienie od górnych części cia

ła ku dolnym neutralizują się, wskutek czego 
zwierzęta nie zwracają na siebie tak silnej uwagi, 
Z  objaśnieniem tem zgadza się uczyniona przez 
p. Oswalda H. Lattera obserwacya nad pewnemi 
pająkami. Gatunki rodzaju Linyphia są wszyst
kie prawie bez wyjątku na stronie brzusznej 
ciemniej zabarwione; z boków posiadają białe kre
ski i prążki, strona zaś górna jest jeszcze obficiej 
uposażona w  białe plamki i linie. Zabarwienie 
w danym przypadku wykazuje ten sam porządek, 
co zwykle, lecz w odwrotnym kierunku. Pająki 
tego rodzaju (Linyphidae) wyrabiają poziomą pa
jęczynę, znajdując się na spodniej je j stronie, 
przez co najsilniej światło działa na brzuszną stro
nę tych zwierząt, podczas gdy  strona grzbietowa 
znajduje się w  cieniu; z tem zaś jest w związku 
całe ubarwienie ciała. St. St.

—  A utoregeneracya n erw ó w . P. A . Bethe
w pracy swej, przedstawionej na ostatnim zjeź- 
dzie międzynarodowym fizyologów, a traktującej 
o autoregeneracyi nerwów obwodowych , do
szedł do wniosków następujących: odcięcie nerwu 
wraz z jego ośrodkiem odżywczym od ośrodko
wego układu nerwowego u kręgowców, pociąga 
za sobą odradzanie się nerwu w ścisłem znacze
niu, czyli autoregeneracyę pod względem anato
micznym i fizyologicznym. P o  upływie 4 do 8 
dni po operacyi można stwierdzić zanik zupełny 
pobudliwości w  badanym nerwie, lecz przeważnie 
po kilku tygodniach, lub po miesiącu, pobudli- 

I wość zjawia się powtórnie, badanie zaś histolo
giczne nerwu wykazuje obecność normalnych 
włókien nerwowych z myeliną. Regenerowany 
w taki sposób nerw nie jest połączony z ośrodko
wym układem nerwowym, ponieważ obwodowe 
podrażnienie nerwu, powodując skurcz odpowied
nich mięśni, nie wywołuje uczucia bólu, silne zaś 
pobudzenie rdzenia nie pociąga za sobą skurczu 
mięśni, unerwionych zapomocą włókien nerwu ope- 

! rowanego; brak łączności z układem ośrodkowym 
sprawdza się również i na drodze badań anato- 

| micznych. Po upływie pewnego czasu często na
stępuje powtórny okres degeneracyjny.

(R . Sc.). K .  B .

—  Dośw iadczenia nad przym iotem , zapoczą
tkowane w  roku zeszłym przez Rouxa i Mieczni
kowa, dowiodły, jak to już powszechnie wiado
mo, że jad syfilityczny może być przeniesiony dro
gą szczepienia na małpy człekokształtne. Dzie
więć szympansów, którym wymienieni badacze 
zaszczepili syfilis z różnych źródeł— zachorowały 
w sposób typowy. W yn ik i te zostały następnie 
stwierdzone przez doświadczenia Lassara i Neis- 
sera.

Obecnie Roux i Mieczników zbadali własności 
jadu syfilitycznego i szukają toksyny specyalnej.

Ciecz surowicza, otrzymana z ran syfiłitycz- 
nych, zawiera skupienia leukocytów i czerwonych 
ciałek krwi, lecz mikrobów w  niej nie znaleziono.
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Elementy komórkowe nie wykazują, ruchów, któ- 
reby mogły być im nadane przez mikroby ruchli
we. Bez wątpienia mikrob poszukiwany musi być 
nieruchomy.

Czy mikrob syfilityczny będzie należeć do kate- 
goryi drobnoustrojów niewidzialnych, jak np. za
razek febry żółtej? Wychodząc z tego przypusz
czenia, Klingmtlller i Bermann zaszczepili sobie 
hodowle rozcieńczone i przefiltrowane, lecz nie 
ulegli zarazie. Mieczników i Roux zwracają 
uwagę, że w tych doświadczeniach zarazek mógł 
uledz zniszczeniu w  ciągu dość długiej manipula- 
cyi, i zmodyfikowali ją  w sposób następujący: 
zmieszali ciecz surowiczą z ran przymiotowych 
z cieczą wodnistą z oka świeżo zabitego barana 
i przefiltrowali ją następnie przez świecę Berk- 
felda; cała ta manipulacya nie trwała dłużej 
nad 50 minut, poczem produkt otrzymany został 
zaszczepiony szympansowi— i szczepienie to pozo
stało bez rezultatu. W  drugiem doświadczeniu, 
takaż sama mieszanina, lecz bez poprzedniego fil
trowania, wywołała u małpy zjawienie się wrzodu 
syfilitycznego po upływie dni 37 od zaszczepie
nia. A  więc zarazek przymiotu nie przechodzi 
przez świecę Berkfelda.

Dwa cm3 mieszaniny ciecz)- surowiczej z cho
rego na przymiot człowieka i cieczy wodnistej 
z oka barana, po ogrzaniu w zamkniętej probówce 
do51°C. w ciągu godziny— straciły swe własnoś
ci zaraźliwe.

Z drugiej strony substancye chemiczne w  ro
dzaju skoncentrowanej gliceryny — nie niszczą 
chorobotwórczych własności zarazka.

Badacze z instytutu Pasteura przypuszczali, że 
jad przefi ltrowany lub ogrzany może służyć za 
szczepionkę. Lecz po szczepieniu tego zarazka 
zmienionego, zaszczepienie jadu zwykłego wywo
łało typowe objawy przymiotu.

Wobec tego należy szukać szczepionki przeciw- 
przymiotowej pomiędzy zarazkami żywemi, lecz 
złagodzonemi. N iektóre gatunki małp niższych, 
jak np. Macacus cynomołgus, nie osłabiają zaraz
ka, osłabia go natomiast M. sinicus. Lecz i złago
dzony w ten sposób zarazek przedstawia jeszcze 
wiele do życzenia, nie usuwa bowiem wielu waż
nych objawów' choroby. ' J . T .

(Rev. Sc.)

R O Z M A IT O Ś C I .

■ śm ierć  słynnej Żaby. Przed niedawnym 
czasem skończyła życie... zwyczajna żaba z pra
cowni iizyologicznej, która jednakże cieszyła się 
przez czas dość długi pewną sławą. Była to żaba 
liana esculenta), której przed sześciu prawie laty 

W ilbert, kierownik zakładu fizyologicznego 
uniwersytetu w  Cornell w Ameryce północnej—• 
' '  ciął obie półkule mózgowia. Rana zagoiła się

nader szybko poczem zwierzę zostało umieszczone 
w  dużem naczyniu otwartein. Od r. 1899 opero
wana żaba wykonywała tylko nieznaczne ruchy, 
zależne prawdopodobnie od zmęczenia mięśniowe
go i podobne do poruszeń, wykonywanych za
zwyczaj podczas snu. Oczy, nerwy i wzgórki 
wzrokowe przez operacyę nie zostały uszkodzone, 
lecz żaba, widząc różne przedmioty, najwyraźniej 
nie rozróżniała ich: nie wzruszał je j widok najbar
dziej nawet smakowitego pokarmu. To też trzeba 
ją  było karmić codziennie, wsuwając zapomocą 
sondy— kawałki mięsa surowego lub ryby, głębo
ko do przełyku, dla wywołania czynności odru
chowej połykania.

Za dotknięciem ręki ludzkiej żaba ta poruszała 
się i próbowała skakać. Wrzucona do w ody—  
pływała, dopóki nie natrafiła na jakiebądź opar
cie; przewrócona na grzbiet szybko i silnym ru
chem odwracała się, lecz n igdy nie wykonywała 
żadnych ruchów samorzutnych.

Żaba ta służyła przez lat kilka do demonstra- 
cyj na wykładach fizyologii, a także była wysta
wiona na zjeździe fizyołogów amerykańskich 
w Waszyngtonie, gdzie wzbudzała powszechne 
zaciekawienie. J. T .

(R . g. d. Sc.).

N O T A T K A  B IB L IO G R A F IC Z N A .

—  Ergebnisse und Probiem e der Zeugungs- 
und Vererbungslehre. V o rtrag  gehalten a u f  
dem internationalen Kongress f iir  Kunst und 
W issenschaft in St. Louis (U. St. A.). Septem- 
b er l9 0 4 , von Oscar Hertw ig. Jena 1905. Dosko
nały rzut oka na stan obecny naszej w iedzy o tak 
interesujących zagadnieniach bytu, jak zapłodnie
nie i dziedziczność. Gdy Haller w  swej znakomi
tej ,,F izyo log ii" zapragnął na podstawie dotych
czasowych badpń dać obraz procesu zapłodnienia 
i wyjaśnić tajemnicze przyczyny jego przebiegu, 
spotkał się z 300 najrozmaitszych hypotez, które 
do końca X V I I  wieku myśl ludzka stworzyła, 
dążąc do wytłumaczenia zagadnień powyższych. 
Zniechęcony, nazwał badanie praw reprodukcyi: 
„ingratissimum opusli. W  przeciwstawieniu do 
Hallera— O. H ertw ig, uzbrojony w potężny ryn
sztunek w iedzy współczesnej, sam sławny badacz 
początków życia, twierdzi, że „gratissimum opus“ 
jest obecnie pracować w  tej dziedzinie.

Autor przytacza swoje prace nad przebiegiem 
zapłodnienia w jajach jeżowców oraz nad proce
sem redukcyi chromatyny w  spermatocytach 
Ascaris megalocephala. Na podstawie tych prac 
oraz badań innych głośnych uczonych, H ertw ig 
formułuje cztery zasadnicze prawa, tworzące nie
jako fundament naszych obecnych pojęć o zapło
dnieniu. A  więc:
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1) Zapłodnienie polega na zjednoczeniu się 
dwu komórek, pochodzących od jednego męskie
go i jednego żeńskiego osobnika.

2) Ilość chromozomów, powstająca przez podział 
jąder komórkowych, jest stała i określona dla 
każdego gatunku zw ierząt lub roślin.

3) Za pierwszym podziałem zapłodnionego jaja 
każde jądro potomne otrzymuje ściśle jednakowe, 
ilości chromatyny od jądra ja ja  i od jądra plem
nika.

4) Redukcya, poprzedzająca zapłodnienie, 
w  sposób najprostszy przeszkadza nagromadzaniu

się masy jądrowej i powiększaniu się ilości chro
mozomów ponad normę, właściwą dla danego ga
tunku zwierząt.

Na zakończenie autor zwraca uwagę na donio
słe znaczenie, jakie ma chromatyna w procesach 
zapłodnienia i dziedziczności i wyraża przekona 
nie, że hypotetyczna „idyoplazma1', wyprowa
dzona do nauki przez Nagelego, jest niczem innem 
jak chromatyną.

Byłoby do życzenia, aby książeczka ta znalazła 
rychło dobrego tłumacza.

D r. A. Berezowski.

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

za miesiąc luty 1905 r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi Meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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