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0 ZNACZENIU FILOGENETYCZNEMU 
NARZĄDÓW WZROKOWYCH LAN-

CETNIKA.
Według Boverego l).

W badaniach, ośrodkowego układu ner
wowego bezczaszkowców, zwrócono już da
wno uwagę na nagromadzenia barwnika 
występujące w postaci drobnych plam w ca
łym niemal przebiegu rdzenia. W edług spe- 
cyalnych badań R. Hessego 2) te plamki mo- 
gs* być uważane za narządy wzrokowe. Pod 
silnem powiększeniem w każdej takiej plam 
ce z rdzenia lancetnika wyróżnić się dają 
dwie części składowe: wklęsły kubek barwni
kowy, który Hesse uważa za komórkę bar
wnikową, oraz właściwa komórka wzrokowa 
2 jednej strony objęta przez kubek pigmen
tu i a na drugim końcu wydłużająca się w cha
rakterystyczną wypustkę nerwowTą. Te na- 
iządy wzrokowe lancetnika, pozornie rozrzu
tn e  w dowolny sposób w obrębie rdzenia,
1 'Osiadają, według badań Hessego, pewien 
układ charakterystyczny. Wogóle komórki 
" zr°kowe występują tylko w dolnej, środko-

) „Ueber die phjlogenetische Bedeutung der 
se iorgane der Amphioxus“ Zoolog. Jahrb. 1904.

) Hesse R. „Die Seliorgane d. Amphioxus“

wej części rdzenia. Na przekroju poprzecz
nym poprowadzonym przez rdzeń lancetni
ka w środkowej okolicy ciała, otrzymujemy 
zwykle trzy takie komórki: dwie leżące bocz
nie, oraz jednę ku dołowi od światła kanału 
centralnego, mniej więcej w linii środkowej. 
W ypustki nerwowe komórek, leżących z le
wej strony oraz ku dołowi od kanału, zwró
cone są ku górze, komórek lewej strony ku 
dołowi.

Hesse, reasumując swoje spostrzeżenia nad 
budową tych specyalnych komórek, wystę
pujących w rdzeniu lancetnika, dochodzi do 
przekonania, że na podstawie ścisłej analogii 
z opisanemi przez niego poprzednio (1897) 
narządami wzrokowemi pewnych wirków 
(Planaria toroa)—komórki te mogą być uwa
żane bezwarunkowo za komórki wzrokowe. 
Ich znaczenie filogenetyczne, zdaniem Hesse
go, musi pozostać na razie niewytłumaczal
ne; nie możemy wykazać u lancetnika ist
nienia żadnego narządu, któryby odpowiadał 
homologicznie oczom parzystym  kręgowców 
wyższych.

To samo zjawisko, które Hesse uważał za 
zagadkowe z punktu  widzenia filogenii, po
służyło Boveremu w parę la t później do 
stworzenia hypotezy określającej rozwój filo
genetyczny oczu kręgowców czaszkowych. 
Boveri opiera się właśnie na badaniach Hesse
go. Opisane przez Hessego pierwotne narzą-
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cly wzrokowe lancetnika stanowią, jego zda
niem, stadyum  początkowe, z którego w dal
szym biegu rozwoju filogenetycznego wytwo
rzyły się oczy parzyste, o budowie skompli
kowanej. Ja k  wiadomo oczy parzyste posia
dają we wszystkich grupach kręgowców te 
same zasadnicze rysy budowy i rozwoju, róż
niące je  wybitnie od oczu zwierząt bezkręgo
wych. Główną właściwość charakterystyczną 
oczu kręgowców stanowi mianowicie układ 
siatkówki w stosunku do w arstw y barw ni
kowej: warstwa pręcików i czopków, zatem 
właściwa warstwa percepcyjna, zwrócona jest 
stale nie ku światłu, ale ku  wewnątrz, przy
legając do warstw y barwnikowej. U bezkrę
gowców, specyalnie u mięczaków, gdzie na
rządy wzroku dosięgają wysokiego stopnia 
rozwoju, widzimy pod tym  względem stosun
ki wbrew przeciwne: siatkówka jest tu  po
dobnie jak  u kręgowców wysoko zróżnico
wana, ale jej w arstw a percepcyjna zwrócona 
jest stale ku  światłu. Ze względu na tę ró
żnicę, podobnie jak  na odmienny sposób po
w stawania soczewki, musimy uważać oczy 
mięczaków za odrębny typ  narządów wzro
kowych, z którego nie możemy w yprow a
dzać oczu kręgowców.

Zdaniem Boverego te różnice w zlokali
zowaniu elementów percepcyi wzrokowej nie 
istnieją, jeżeli porównamy oczy kręgowców 
wyższych z narządam i wzrokowemi lancetni
ka. Komórki wzrokowe, podobnie jak  pręci
ki i czopki siatkówki, otrzym ują tu  promie
nie świetlne dopiero po ich przejściu przez 
całą grubość w arstw y nerwowej. Fakt, że 
zawiązki pęcherzyków wzrokowych w rozwo
ju embryonalnym kręgowców pow stają ze 
ścian cewki rdzeniowej w okolicy środkowej, 
odpowiadałby również zlokalizowaniu ko
mórek wzrokowych lancetnika, wyłącznie 
w brzusznej połowie rdzenia. Istn ieją tu  
natom iast oczywiście olbrzymie różnice co 
do budowy morfologicznej narządów' wzro
ku. Dla wypełnienia tej luki, k tóra dzieli 
pierwotnie zbudowane oczy lancetnika od 
skomplikowanych aparatów  wzrokowych ja 
kiegokolwiek czaszkowego kręgowca, Boveri 
przyjm uje cały szereg stadyów przejścio
wych.

Kształtowanie stopniowe narządów wzro
ku przebiegało prawdopodobnie w ścisłej za
leżności od zmian występujących w organi-

zacyi całego ciała. U lancetnika przejrzy
stość, zarówno jednowarstwowego nabłonka 
jak  i warstw mięsnych, pozwala na przeni
kanie światła wgłąb ciała: narządy służące 
do odbierania bodźców świetlnych mogą 
funkcyonować swobodnie pomimo umiesz
czenia w głębi ciała, wewnątrz rdzenia ner
wowego. Z chwilą, gdy przejrzystość ciała 
znika, gdy się wytwarza grubsza skóra, jak 
to u  krągłoustów ma miejsce, musi nastąpić 
przemieszczenie tych organów w kierunku 
ku powierzchni ciała. Taką byłaby zdaniem 
Boverego pierwotna przyczyna wystąpienia 
zmian w lokalizacyi narządów wzi’okowych.

Możemy przypuścić, powiada on, że przez 
działanie pewnych warunków, nie mających 
nic wspólnego z przyjmowaniem podrażnień 
świetlnych, wywołany został lokalny, sil
niejszy wzrost i następnie sfałdowanie cewki 
rdzeniowej. Utworzyły się boczne wypukli- 
ny rurk i nerwowej, które leżąc bliżej ku po
wierzchni ciała, przedstawiały dogodniejsze 
warunki dla odbierania wrażeń świetlnych 
i skutkiem tego stały się miejscem specyal
nie silnego nagromadzenia i rozwoju komó
rek wzrokowych. Z chwilą, gdy istnienie tych 
wypuklin przez nagromadzenie się w nich 
elementów percepcyi świetlnej staje się dla 
organizmu pożyteczne, proces dalszego ich 
rozwoju i różnicowania nabiera specyalnego 
znaczenia funkcyonalnego—ze zjawiska zra
zu czysto mechanicznego, staje się celowem. 
Proces wypuklania w dalszym przebiegu pro
wadzi do wytworzenia pęcherzyka nerwowe
go, leżącego tuż pod powłoką ektodermalną, 
ciała. Obwód owo leżąca część wypukliny 
rozwija się silniej, w części, która ten  pęche
rzyk z rdzeniem łączy, stopniowo zanika 
światło ■— komórki wzrokowe tu  naturalnie 
nie będą się rozwijały. Stadyum  pęcherzyka 
wzrokowego—prostej, o jednowarstwowych 
ścianach wypukliny systemu nerwowego 
ośrodkowego, znane nam jest dobrze z roz
woju ontogenetycznego; dalsze stadya—wtór
na wypuklina pod naciskiem wgłębiającej się 
od zewnątrz ektodermy, odsznurowanie się 
woreczka ektodermalnego — zawiązku so
czewki — stopniowe wykształcenie wielo
warstwowej gałki ocznej przebiegałyby ró
wnież w sposób przez ontogenię ściśle okre
ślony. Tylko w tych, hypotetycznie przez 
Boyerego przyjmowanych, stadyach przej
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ściowych w szczepowym rozwoju organów 
wzroku z procesem tworzenia się gałki ocz
nej, łączyłoby się stopniowe tworzenie jedno
litej warstwy nerwowej—siatkówki z rozrzu
conych pierwotnie luźnie w obrębie centralne
go systemu nerwowego komórek. Ponieważ 
komórki wzrokowe występują u lancetnika 
począwszy od 3-go odcinka, aż do okolicy 
ogonowej, zatem pierwotnie pęcherzyki wzro
kowe tworzyć się mogły wszędzie i nie jest 
ineprawdopodobnem, że powstawały one isto
tnie w większej ilości. Jest rzeczą jasną, że 
warunki najlepsze do dalszego utrzym ania 
się i rozwoju miała ta  para pęcherzyków 
wzrokowych, która powstała w przednim od
cinku ciała. — Jest to zresztą w związku ze 
stopniowem wyróżnicowaniem głowy, do któ
rego znów pobudkę dała prawdopodobnie 
zmiana sposobu odżywiania się z biernego, 
jaki spotykamy u lancetnika, na czynny.

W stadyum pęcherzyka wzrokowTego — po
wiada Boveri, istnieją odmienne warunki do 
dalszego rozwoju dla komórek wzrokowych 
w przedniej, t. j. leżącej bezpośrednio pod 
ektodermą i w tylnej jego ścianie: komórki 
wzrokowe w tylnej ścianie, zwrócone wolne- 
mi zakończeniami do wewnątrz ciała, nie 
otrzymują wcale lub otrzymują tylko bardzo 
mało światła, Tracąc możność funkcyono- 
wania, komórki te będą tu  zanikać stopnio
w a Produktem ich degeneracyi jest barwnik, 
który się tu  w większej ilości nagromadza. 
Przez to, że tylna ściana pęcherza wzroko
wego zmieniła się na warstwę barwnikową, 
posiadanie specyalnych osobnych kubków 
barwnikowych staje się dla komórek wzro
kowych z przedniej ściany pęcherza z chwilą, 
g(ly po wtórnem wpukleniu ta  ścianka przy
lega niemal do tylnej, zbytecznem—barwnik 
ulega tu  kompletnej redukcyi.

W ten sposób otrzymujemy dla organów 
wzrokowych stadyum  rozwoju, przypomina
jące zupełnie w zasadzie budowę, którą one 
posiadają rzeczywiście u kręgowców. Proces 
Wypuklenia części cewki rdzeniowej dopro
wadził do utworzenia pęcherzyków, leżących 
bezpośrednio pod ektodermalną powierzch
n ą  i zasługujących — ze względu na silniej
sze nagromadzenie tu  komórek wzrokowych 
ria nazwę pęcherzyków wzrokowych. W  obrę
bie rdzenia wobec wzrastającej nieprzenikli- 
■v°sci warstw ciała, istnienie komórek wzro

kowych traci racyę bytu: zanikają tu  one 
zupełnie. Ściany pęcherzyka wzrokowego 
ulegają dalszemu różnicowaniu: zewnętrzna 
wobec silniejszego rozwoju komórek nerwo
wych daje siatkówkę—wewnętrzna wskutek 
następującej tu  degeneracyi pierwiastków 
wzrokowych daje warstwę pigmentową.

Niski stopień rozwoju organów wzroko
wych u lancetnika odpowiada najzupełniej 
zdaniem Boverego, ogólnej, nieskompliko
wanej budowie jego ciała, w której niejako 
tylko schematycznie, w głównych zarysach 
zaznaczony jest wzór, rozwinięty następnie 
dalej w obrębie grupy czaszkowców. Boveri 
wskazuje pewną analogię z rozwojem narzą
du krążenia. Podobnie jak  z całego szere
gu parzystych bocznych rozgałęzień tętnicy, 
zwanej tętnicą endostylową, które to rozga
łęzienia pełnią u lancetnika fizyologiczną ro
lę narządu krążenia, wytwarza się w dalszym 
biegu rozwoju szczepowego pojedyńczy or
gan krążenia — serce wyższych kręgowców, 
tak  i zdolność odbierania podrażnień świetl
nych, właściwa pierwotnie komórkom rozrzu
conym w obrębie całego prawie rdzenia, mo
że zostać zlokalizowaną w pewnej jego 
części.

Część ta następnie, przez przystosowanie 
się do nowej funkcyi, zatraca ogólne cechy 
układu ośrodkowego, przestaje już brać 
udział w przenoszeniu wrażeń ruchowych 
i czuciowych i wykształca się jako specyalny 
narząd wzroku.

Nie możemy uważać prostych stosunków 
w budowie organu wzrokowego u lancetni
ka za zjawisko wtórne, za objaw rozwoju 

! o cechach wstecznych. Znane są objawy de- 
| generacyi oczu u pewnych gatunków krę

gowców wskutek przystosowania do specyal
nych warunków życia, w których funkcyo- 
nowanie ich przestaje być potrzebne. Dege- 
neracya polega w takich przypadkach na re
dukcyi objętościowej i na pewnem prze
mieszczeniu, cofnięciu się w głąb organu — 
nie przebywa on nigdy stadyów, którebyśmy 
mogli analogizować ze stosunkami poznane- 
mi dla bezczaszkowców.

Komórki wzrokowe lancetnika rozrzucone 
są w rdzeniu w różnej ilości: najliczniej wy
stępują w środkowej okolicy ciała, w  okolicy 
ogonowej napotykam y często jednę tylko 
komórkę w obrębie pojedyńczego odcinka.
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Ten fak t dowodzi, że każda z tych komórek 
może funkcyonować samodzielnie. Jeżeli 
zatem uznajemy hypotezę, k tó ra  przyjmuje, 
że parzyste oczy kręgowców rozwinęły się 
z organów wzrokowych lancetnika—to m u
simy je uważać za oczy złożone, kompleks 
komórek, z których każda ze względu na 
swoję przeszłość filogenetyczną może być 
uważana za odrębny aparat wzrokowy. Bo- 
veri zwraca dalej uwagę na to, jak  z prze
biegiem rozwoju morfologicznej budowy oka 
łączy się rozszerzenie zakresu jego zdolności 
funkcyonalnych. Pojedyńcze komórki wzro
kowe lancetnika mogły służyć zaledwie za
pewne do przyjm owania wrażeń świetlnych. 
Zdolność wytwarzania obrazów, zatem wła
ściwa zdolność widzenia m ogła wystąpić do
piero z chwilą, gdy przyszło do u t worzenia 
ciemni optycznej, jaką jest w zasadzie gałka 
oczna wyższych kręgowców. W arunki te, 
potrzebne do wytwarzania obrazów, stwo
rzone zostały niejako ubocznie, w miarę te 
go jak  ścianka przednia pęcherza wzroko
wego przez tworzące się wgłębienie ektoder- 
malne zostaje wtłoczona do wewnątrz, dając 
w tórny pęcherz, którego ścianka zewnętrzna 
zmienia się na warstwę pigmentową.

Cały proces w tłaczania się ektodermy ma 
właściwie na celu zabezpieczenie warstwy 
nerwowej od uszkodzeń zewnętrznych—zy
skanie nowej funkcyi ujmowania obrazów 
wiąże się z nim  niejako ubocznie. Mamy tu, 
powiada Boveri, przykład zjawiska, spoty
kanego często w rozwoju organizmów, zja
wiska, które polega na tem, że dany organ 
niejako przypadkowo prócz dawnych wła
sności funkcyonalnych zyskuje nową zupeł
nie, k tóra staje się dla niego stopniowo cha
rakterystyczną i wpływa dominuj ąco na dal
szy przebieg jego rozwoju, powodując jego 
różnicowanie się w odpowiednim kierunku.

M arya KrahelsTca.

KOLOIDY W  BIOLOGII, 
przez G. S t o d e l a .

(Dokończenie).

Z a s t o s o w a n i e  n a s z y c h  w i a d o 
m o ś c i  o k o l o i d a c h  d o  b i o l o g i i .

R ezultaty poszukiwań nad budową pro- 
toplazmy, kazały ją  histologom już odda-

wna porównywać do pian, emulsyj, do za
wiesin drobnych ziarneczek. Badana w sta
nie żywym protoplazma zawiera najczęściej 
cząstki o tyle duże, że można je widzieć pod 
mikroskopem, a obok tego wielką ilość czą
stek ultramikroskopijnych, lecz rozmaite fi
gury otrzymane w histologii dały się otrzy
mać tylko zapomocą zabarwienia i impre
gnowania. Z drugiej strony figury takie 
odnaleziono w osadach koloidalnych i w pia
nach badanych mikroskopowo, jak  to w ska
zały klasyczne badania Biitschlego, Quin- 
ckego i in.

Możemy powiedzieć, że cała histologia 
opiera się na metodzie barwienia, którego 
teorya jest zaledwie zapoczątkowana przez 
prace Ehrlicha i Marcina Heindenhaina. 
Barwienie histologiczne jes t tylko zjawi
skiem farbowania; otóż wszystkie farby, 
a szczególniej wszystkie barwniki anilinowe 
są roztworami koloidalnemi.

Koloidy dodatnie, t. j. ciała barwiące, 
kwaśne barwniki anilinowe osadzają się al
bo na koloidach odjemnych, albo na zasado
wych częściach komórek. Przeciwnie, bar
wniki zasadowe, będące koloidami odjemne- 
mi, barwią silnie jądro, które jest najkwa
śniejszą częścią komórki.

Związek barwiącego koloidu i komórki 
może być następnie rozłożony lub pozostać 
niezmienionym; w pierwszym razie komórka 
żyje dalej, ma się do czynienia z zabarwie
niem t. zw. żywotnem, w drugim  razie ko
mórka przestaje funkcyonować i to ma miej
sce z większością zabarwień histologicznych 
o silnem powinowactwie; obrazy w ten spo
sób otrzym ane są obrazami m artwych ko
mórek.

Technika histologiczna posiłkuje się zre
sztą oddawna empirycznie pewnemi własno
ściami koloidów; i tak, wiele komórek moż
na zabarwiać tylko w razie obecności ja 
kiego łącznika, który najczęściej jest elek
trolitem, obdarzonym dla koloidów znaczną 
siłą osadzającą: karm in ałunowy, atrament 
fuksynowy i t. d.

Jeżeli znajomość własności koloidalnych 
j  jest niezbędną do zrozumienia mechanizmu 

barwienia tkanek, to nawzajem, wyjaśnie
nia dostarczone przez histologię są potrze- 

' bne do badania roztworów koloidalnych. To 
I też Hardy, który najbardziej się p r z y c z y n i ł
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do poznania roztworów koloidalnych, był 
histologiem.

W y m i a n a  m i ę d z y  p r o t ó p l a z m ą  
a o ś r o d k i e m .

Koloidalna budowa protoplazmy pozwala 
zdać sobie sprawę z wielu zjawisk biologicz
nych.

Obecność koloidu w protoplazmie pozwala 
przypuszczać, że rozmaite reakcye i prze
miany tych koloidów, składających materyę 
żywą, zależą wprost od otaczających ją  elek
trolitów. E lektrolity  te mogą protoplazmę 
otaczać, lub też zawierać się wewnątrz niej, 
i należy odróżniać wpływ elektrolitów za
wartych w zewnętrznym ośrodku komórek, 
od wpływu elektrolitów , zawartych we
wnątrz komórek. Dwa te ośrodki oddzielone 
są od siebie błonką komórkową, również 
z koloidu utworzoną.

W skutek tego przedstawiają się dwa py
tania: 1) Do jakiego stopnia elektrolity ośro
dka zewnętrznego mogą przechodzić przez 
błonę protoplazmatyczną? i 2) W  jaki sposób 
wpływają rozmaite elektrolity na reakcye 
i przemiany spowodowane przez koloidy two
rzące protoplazmę żywą? Zrobiono bardzo 
dużo doświadczeń, by odpowiedzieć na pierw
sze z tych pytań.

Już Naegeli w r. 1855 tłumaczył zjawisko 
plasmolizy zauważone przez Pringsheima 
w r. 1850, własnością jaką m ają błony proto- 
plazmatyczne komórek roślinnych przepusz
czania wody, a nie przepuszczania różnych 
soli. Klasyczne doświadczenia de Vriesa po
twierdziły przepowiednie Naegelogo i rozcią
gnęły je do bardzo wielkiej ilości ciał.

Błony protoplazmatycze otaczające żywe 
komórki przepuszczają tylko dosyć ograniczo
ną liczbę ciał.

Niektórzy fizyologowie utrzym ywali na
wet, że błony te przepuszczają jedynie wodę, 
ale twierdzenie to jest bezpodstawne, gdyż 
me mówiąc o innych zjawiskach, odżywia
nie i wydzielanie byłoby w takim  razie nie- 
możliwem. Musimy więc przyjąć, albo, że 
istnieją ciała przechodzące zawsze i inne nie 
przechodzące wcale, albo też, że błona ko- 
ntorkowa, w pewnych określonych warun
kach, pozwala przejść niektórym ciałom, 
"zględem których jest nieprzepuszczalną 
w innych warunkach.

Pierwsza z tych hypotez usprawiedliwia 
niezliczone doświadczenia Overtona nad prze
puszczalnością błon komórkowych; autor 
ten ułożył spisy, zawierające kilka tysięcy 
ciał przechodzących przez błonę, lecz wy
raża przypuszczenie, że przechodzić one mo
gą przez nią zawsze.

Musimy przyjąć, że druga hypotez a jest 
prawdziwą. I  rzeczywiście, już w r. 1837 
Dutrochet wykazał, że błonka zwierzęca pod- 

j dana działaniu kwasu, przepuszcza sól da
leko łatwiej, niż przed tem działaniem. Ró- 

I wnież Graham w r. 1853, opisywał pewną 
liczbę doświadczeń nad dyfuzyą błonek; do
świadczenia te wykazywały zmienność prze
puszczalności jednej i tej samej błony, zależ
nie od dodawania różnych ciał.

Ogólny wynik, dający się zastosować do 
wszystkich błon żywych, jest następujący: 
błony znacznie lepiej przepuszczają po śmier
ci niż kiedy są żywe; wykazał to Grałeotti, 
sprowadzając obumarcie błon zapomocą chlo
roformu i eteru.

Przyjąwszy, że błony złożone są zawsze 
z koloidów odjemnych, musimy przypusz
czać, że przepuszczalność ich jest spowodo
wana, z jednej strony przez kwasy, z drugiej 
przez sole metali dwu i trójwartościowych.

Wszystko przemawia za tem, by badać 
warunki przepuszczalności błon protopla- 
zmatycznych u komórek umieszczonych w roz
tworach zawierających obok ciała, które 
zbadać chcemy, jeszcze sole wapnia, strontu, 
baru, glinu i t. d.

Dotąd nie przeprowadzono podobnego fi
zyko-chemicznego badania, lecz znajdujemy 
doświadczenia pośrednio się do tego przed
miotu odnoszące a przeprowadzone przez 
Loeba i jego uczniów. Z żywotności okaza
nej przez komórki zanurzone w badanym 
płynie, wyprowadzić można wnioski o więk
szej lub mniejszej przepuszczalności błony 
komórkowej. Loeb wykazał, że najrozm ait
sze komórki zwierzęce, znajdujące się w m ię
śniach, sercu, ikrze, gwiazd morskich, holo- 
turyj, różne komórki zwierzokrzewów i małe 
całkowite skorupiaki um ierają gwałtownie 
gdy je pogrążymy w roztworze samego chlor
ku sodu: przeciwnie, dodatek małej ilości 
elektrolitu, soli lub metalu dwu lub trójwar
tościowego, bez względu na jego własności, 
powiększa znacznie żywotność komórki. M e
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należy jednak wyciągać stąd wniosku, że 
doświadczenia te sprowadzają się jedynie 
do sprawy przepuszczalności, trzeba także 
zwrócić uwagę na wpływ tych  soli na reak
cye chemiczne zachodzące w komórce lub 
w błonie.

Badania te datują się zaledwie od ostatnich 
pięciu lat, całkowity ich wynik nie został 
jeszcze osiągnięty, gdyż własności koloidów, 
na których oprzeć się trzeba, by te doświad
czenia dokładniej zrozumieć, dopiero w osta
tnich czasach poznane zostały i zbadane sy
stematycznie.

Uwzględniając to, co tu  przytoczyłem, mo
żna pojąć jaką  wagę dla biologii ogólnej m a
ją  badania nad koloidami; szczególniej teorye 
Ludw iga i H eidenhaina o mechanizmie w y
dzielania i pochłaniania, m ogą być objaśnio
ne tylko przez zbadanie warunków prze
puszczalności błon.

P r z e m i a n y  c h e m i c z n e  z a l e ż n e  od  
m a t e r y i  ż y w e j  (fermenty).

Zjawiska chemiczne odbywające się w isto
tach żywych zachodzą w sposób tak  różny 
od sposobów używanych w laboratoryach, 
że długi czas myślano, iż nie m ają z niemi 
nic wspólnego; stosuje się to szczególniej do 
tych reakcyj, które są powodowane przez 
fermenty.

Badanie zjawisk katalitycznych pozwoliło 
pomieścić wszystkie te działania w ram ach 
chemii ogólnej. Ju ż  Berzelius, w swoich 
pierwszych badaniach nad reakcyam i katali- 
tycznemi, porównywał przem ianę krochm alu 
na cukier za pomocą kwasu siarczanego, do 
zcukrzenia przez wyciąg słodowy i Ludw ig 
mógł napisać: „Es durfte  leicht dahin kom- 
men, dass die physiologische Chemie ein 
Theil der katalytischen w urde“.

Kolejne prace Schonheima, a w ostatnich 
latach Ostwalda i uczniów jego, określając 
coraz bliżej nasze wiadomości o czynnościach 
katalitycznych, pozwoliły przedsięwziąć sy
stematyczne badanie reakcyj dyastatycz- 
nych. Ostwald określił katalizę w  sposób 
ogólny: „Przyśpieszenie procesu chemiczne
go przez obecność ciała obcego

To ogólne określenie każe podzielić dzia
łania katalityczne na dwie grupy:

Do pierwszej należy zaliczyć działania ka- 
taliczne spowodowane przez ciała nie wcho

dzące w przyspieszoną reakcyę: „których 
działanie jest działaniem obecności^.

Do drugiej — działania wykonane przez 
ciała wchodzące z jednem z ciał działający eh 
w związek nietrwały, ułatw iający ogólną re
akcyę, potem rozkładające się w ten sposób, 
że dodane ciało pozostaje nienaruszonem 
w końcu procesu. Można stwierdzić, że we 
wszystkich tych przypadkach niezmiernie 
m ała ilość katalizatora wystarcza do przy
spieszenia reakcyi odbywającej się między 
wielkiemi ilościami ciał działających. Co 
więcej, gdy odbyta reakeya dochodzi do 
równowagi, obecność katalizatora nie zmie
nia kierunku tej równowagi.

Współczesne poszukiwania, a szczególniej 
doświadczenia Brediga i W iktora Henrego, 
pierwszego nad czystem działaniem katali- 
tycznem, drugiego nad działaniem fermen
tów, wykazały, że czynności diastatyczne są 
czynnościami katalitycznem i wykonanemi 
przez ciała organiczne. W iadomo, że bardzo 
m ała ilość ferm entu wystarcza do przemie
nienia wielkiej ilości ciała i że krzywe szyb
kości reakcyi podobne są do siebie w jednym 
i drugim  razie.

Berzelius zaliczył do katalizatorów 1-ej 
grupy proszki metaliczne, a mianowicie pla
tynę. Bredig wpadł na myśl zbadania, czy 
roztwory koloidalne metaliczne, które otrzy
mywał sposobem elektrycznym, nie działa- 
łyby podobnie. Badania te odnosiły się 
szczególnie do dynamiki chemicznej wady 
utlenionej i gazu piorunującego.

P la tyna  koloidalna rozkłada wodę utle
nioną naw et gdy się jej użyje w rozcieńcze
niu jednego gram oatom u m etalu w 70 milio
nach litrów wody. Złoto rozkłada ją  w roz
cieńczeniu jednego gram oatom u w jednym 
milionie litrów wody.

Badanie szybkości reakcyi w cieczach obo
jętnych lub bardzo słabo kwaśnych wykazu
je, że działanie platyny koloidalnej na wodę 
utlenioną jest reakcyą jednocząsteczkową. 
Co do krzywej przedstawiającej szybkość 
reakcyi, to jest ona zupełnie analogiczna 
z tą, k tórą 0 'Sulliw an i Thompson otrzymali 
badając inwersyę cukru za pomocą kwasów. 
Wreszcie działanie platyny koloidalnej może 
być zupełnie powstrzymane przez dodanie 
nadzwyczaj małej ilości ciała takiego jak
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chloroform, cyanowodór etc., ciała te dzia
łają więc jak  prawdziwe trucizny.

Zaznaczone przez nas podobieństwa mię
dzy fermentami a tem i roztworami koloidal- 
uemi, skłoniły Brediga do dania tym osta
tnim nazwy „fermentów nieorganicznych14.

Zauważmy, że jeżeli zmienimy stężenie 
ciała, na które działa ten ferm ent nieorgani- ; 
czny, to otrzymamy krzywe szybkości po
dobne do krzywych przedstawiających dzia
łanie kwasu na krochmal, różniące się je
dnak od krzywych wyrażających działanie 
fermentu.

Można zrozumieć działanie platyny na 
wodę utlenioną bez przypuszczenia, że two
rzą się przytem  zwązki pośrednie między 
platyną a ciałem mającem się przetworzyć; 
idzie tu  o działanie zachodzące na powierz
chni cząstki koloidalnej, działanie zetknięcia 
się, działanie obecności. Lecz z drugiej stro
ny Wiktor Henri wykazał, że nie można wy
tłumaczyć czynności diastaz bez przyjęcia 
powstawania związków pośrednich między 
diastazą a ciałem, które ma być zmienione, 
lub między tą  diastazą a jednym  z produk
tów tej przemiany. Działania ferm entacyjne 
tworzą więc drugą grupę zjawisk katali
tycznych.

Wiemy jednak, że diastazy są roztworami 
koloidalnomi stałemi; cząstki składające je 
są w ięc zdolne do zawierania związków, 
a wiemy, że gdy idzie o koloid, wyraz zwią
zek musi być wzięty w  swojem najszerszem 
znaczeniu. W iktor Henri zauważył, że czą
stki koloidalne, z których jest utworzona j 
diastaza, muszą mieć, tak  jak  wszystkie czą- i 
stki koloidalne, skład zmienny; ich zawar- j 
tość wody zmienia się, a co więcej, cząstki j 
kombinują się z ciałami rozpuszczonemi 
w cieczy między cząsteczkowej. Jedna część 
związku jest odwracalna, druga nieodwra
calna.

Podział ciała rozpuszczonego między czą
stki apłynmiędzycząsteczkowy, zachodzi we
dług określonego prawa, krzywa współczyn
ników tego podziału, gdy zmienia się stęże
nie substancyi rozpuszczonej w ośrodku, jest 
zupełnie podobna do tej, którą otrzymujemy 
badając działanie diastazy na ciało mające 
l’yć zmienionem.

W iktor Henri sądzi więc, że działanie fer
mentów rozpuszczalnych jest tylko szczegól

nym przypadkiem  związków spowodowa
nych przez cząstki koloidalne.

R  e z e r  w y.
Poznanie własności roztworów koloidal

nych zdaje się być równie ważne dla badań 
nad tworzeniem się rezerw.

I  rzeczywiście, wielka liczba tych rezerw, 
jak  krochmal, glikogen, guma i t. d. jest 
w stanie koloidalnym. I  łatwo jest zrozu
mieć, że ich tworzenie się i ich przem iany 
podlegają prawom  określającym ukazyw a
nie się cząstek koloidalnych.

Nie robiono jeszcze badań w tym  kierun
ku, lecz mamy prawo przypuszczać, że nie 
różnią się one od tych, które wyżej przed
stawiliśmy.

T o k s y n y .  A g l u t y n i n y .
To, co wiemy o własnościach koloidów', 

pozwala nam zrozumieć nie tylko zwykłe 
czynności fizyologiczne protoplazmy żywej, 
lecz i zjawiska patologiczne, których ona 
czasem jest siedliskiem.

Do zjawisk dających się zupełnie wyja
śnić na podstawie naszych wiadomości o ko
loidach, zaliczyć należy zjawiska ag lu t yna 
cyi i osadzalności, a także działania toksyn 
i antytoksyn.

W ielka liczba faktów, odnoszących się 
do aglutynacyi czerwonych ciałek krwi 
i bakteryj przez poszczególne surowice, 
przedstawia bardzo uderzające podobieństwo 
do działania koloidów jednych na drugie 
i do czynności, którą elektrolity spełniać 
mogą w tych działaniach.

W ielka liczba badań dokonanych w bar
dzo krótkim  czasie, wykazuje doniosłe zna
czenie wytworzonego obecnie w tym  kierun
ku ruchu. Ażeby dać pojęcie o tych bada
niach wymienię treść kilku dokonanych 
w ostatnich osiemnastu miesiącach: Bada
nia prof. Zanggera z Zurichu, Landsteina 
i Jogića z W iednia nad aglutynacyą czer
wonych ciałek krw i przez krzemionkę. Prace 
pani Girard-M angin i W iktora Henrego nad 
aglutynacyą czerwonych ciałek krwi przez 
różne koloidy; Gaugona nad aglutynacyą 
czerwonych ciałek krwi przez miałkie pro
szki i koloidy; B iltra nad aglutynacyą bak
teryj przez koloidy, Neissera i Friedernana 
nad aglutynacyą bakteryj przez sole i przez
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koloidy; prace Bechholda nad tym  samym 
przedmiotem i t. d.

Ażeby przytoczyć tylko kilka przykładów, 
przypomnę, że czerwone ciałka krw i prze- 
płókane i zawieszone w roztworze fizyolo- 
gicznym chlorku sodu, zostają zaglutyno- 
wane przez koloidy nietrwałe, takie jak wo- 
dzian żelaza, siarczek arsenu, czerwień Mag- 
dala i t. d. Co więcej aglutynacya ta  prze
rywa się, jeżeli przed dodaniem koloidu nie
trw ałego włożono do emulsyi czerwonych 
ciałek krw i słabą ilość stałego koloidu np. 
surowicy. Dodatek pewnych soli przyspiesza 
aglutynacyę, która, przeciwnie, zostaje 
opóźniona przez dodanie innych soli.

Przypomnę wreszcie zjawisko dobrze zna
ne bakteryologom pod nazwą zjawiska 
Kraussa: Bulion, w którym  hodowano bak- 
terye (np. tyfusowe), zostaje przefiltrowany 
i wskutek tego zupełnie uwolniony od swo
ich bakteryj. Ten uwolniony bulion, daje 
osad za dodaniem właściwej surowicy aglu- 
tynującej te bakterye. Osad ten zjawia się 
wobec ściśle określonych doz bulionu i suro
wicy i rozpuszcza się znowu wobec nadm iaru 
jednego lub drugiego płynu. W szystko to 
może być w zupełności porównane ze zjawi
skami osadzalności koloidów jednych przez 
drugie, gdyż osady otrzym ane w tym  razie 
są również rozpuszczalne w nadmiarze je
dnego lub drugiego koloidu.

Badanie toksyn i antytoksyn świeżo zo
stało podjęte (w r. 1903) przez A rrheniusa [ 
za pomocą metod fizyko-chemicznych. Lecz 
wytłumaczenie tego zjawiska nie jest tak  
proste jak  autor ten  podaje; przypuszcza on, 
że toksyny i antytoksyny oddziaływają je 
dne na drugie jak  prawdziwe roztwory, np. 
jak kwas na zasadę; podczas gdy toksyny 
i antytoksyny są roztworam i koloidalnemi, 
które, jak  to wykazał Danysz dla riciny 
i antiriciny, przedstaw iają zjawisko K raussa 
i należy liczyć się z tem, że m a się do czy
nienia z koloidami. W ym aga to zbadania 
działania koloidów jednych n a  drugie i na
leży zadać sobie pytanie, czy można do tych 
przypadków zastosować praw a chemii fizycz
nej, a szczególnie prawo działania masy 
i prawidło faz. W zględy te doprowadzają 
nas do bardzo skomplikowanej lecz bardzo 
zajmującej dyskusyi, przechodzącej granice 
naszego założenia; dyskusyę tę możnaby

zresztą znaleść w rozprawach W. Henrego 
i Andrzeja Mayera; powiemy tylko, że w bar
dzo wielu razach prawa te  mogą być zasto
sowane do roztworów koloidalnych.

Z tego punktu widzenia należy traktować 
działanie toksyn i antytoksyn i wiemy, że 
teraz właśnie w ten sposób sformułowana 
kwestya jest w fazie badania.

Z j a w i s k a  t o w a r z y s z ą c e  ś m i e r c i  
p r o t o p l a z m y .

W idzieliśmy, że barwienie histologiczne 
| protoplazmy było jedynie możliwe wskutek 
I tworzenia się kompleksów koloidalnych i z po- 
j wodu zjawisk koagulacyi; większość tych za- 
j barwień dokonywana bywa na tkance mar- 
| twej; rzeczywiście, śmierci protoplazmy to - 
J warzyszą zmiany koloidów, z których ta  pro - 

toplazma jest złożona. Zmiany te mało są 
jeszcze znane, lecz świeże badania Galeottie- 
go wykazały ich istnienie.

Odporność elektryczna tkanek zmienia się 
znacznie z chwilą śmierci, a ponieważ p rzez  

ten czas ilość cząstek elektrolitycznych nie 
może się zmienić, zmiana więc musi pocho
dzić tylko od utworzenia się nowych związ
ków między elektrolitami a cząstkami kolo- 
idalnemi.

Ody np. podnosimy stopniowo tempera
turę tkanki zwierzęcia ciepłokrwistego i gdy 
porównamy krzywą odporności w każdej 
z tem peratur z krzywą, jaką  daje w tej tem
peraturze roztwór prawdziwy nie koloidalny, 
to możemy stwierdzić, że krzywa przewo
dnictwa tego roztworu podnosi się w sposób 
ciągły i, że przeciwnie—tem peratura przewo
dnictwa tkanki wzrasta aż do 35°, — pozo
staje niezmienioną do 40°, a potem wznosi 
się znowu w tej samej mierze jak  tempera
tu ra  prawdziwego roztworu.

Zaszło więc coś między 35° a 40°, to coś 
może pochodzić tylko z obecności w proto- 
plazmie koloidów ulegających w tym  czasie 
przemianom przeszkadzającym stosowaniu 
się elektrolitów do ogólnego prawa.

Po za granicami, w których zawarte są 
praw a prawdziwych roztworów, zaczynają 
się właśnie granice życia. W szystkie zjawi
ska biologiczne uwarunkowane są tem, że 
protoplazm a zbudowana jest z roztworów 
koloidalnych. Jeżeli teorye fizyko-chemiczne 
nie były dotąd zdolne wytłumaczyć wielkiej
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liczby tych zjawisk, to dla tego, że się nie 
liczono z prawami, odnoszącemi się do ko
loidów.

Widzimy więc, że wszystko to, co, dzięki 
histologom, wiemy o budowie protoplazmy, 
jest tylko empirycznem zastosowaniem w ła
sności koloidalnych.

Zmiany, których protoplazma jest siedli
skiem, jej własności takie jak  tropizmy 
i kurczliwość, wydawały się dotąd tajemni- 
czemi tylko dla tego, że wiadomości nasze 
o koloidach były niewystarczające.

Zjawiska chemiczne (fermentacye), tw o
rzenie się rezerw, zjawiska towarzyszące 
śmierci, rozjaśniają się w sposób naturalny, 
przez fizyko-chemiczne badanie roztworów 
koloidalnych. Badaniom tym  daleko jest 
jeszcze do końca. Obecnie przedsiębiorą je 
szczególniej biologowie, zaczynający prze
czuwać wielką ich doniosłość.

Krótkie sprawozdanie, które tu  dałem, 
jest tylko szkicem rezultatów już otrzyma
nych i wykazem czego mamy się prawo 
spodziewać od tego nowego kierunku.

G u s t a w  L e  B o n . 

DEMATERYALIZACYA M ATERYI.
(Dokończenie).

8 7. Ogólność przyczyn, mogących sprowadzać 
demateryalizacyę materyi.

P o g l ą d y  d z i s i e j s z e  n a  p o w s z e c h 
n ą  d y s o c y a c y ę  m a t e r y i .  K ilka lat 
ubiegło od czasu, gdy dowiodłem, że dyso- 
cyacya m ateryi, k tórą obserwujemy w cia
łach, zwanych radyoaktywnemi, jak  uran 
i rad, jest własnością wszystkich ciał przy
rody, mogącą ujawniać się pod wpływem 
przyczyn rozmaitych, a nawet samorzutnie. 
Teorya ta, k tóra z początku nie przekonała 
nikogo, znalazł się bowiem w całym świecie 
jeden tylko fizyk, mianowicie prof. de 
H een1), który  przyjął ją, sprawdziwszy, że 
jest -najzupełniej słuszna, w końcu jednak 
zaczęła się rozpowszechniać.

Obecnie sprawa jest prawie że wyjaśniona

]) Doświadczenia de Heena opisane zostały 
w pracy, ogłoszonej w Revue Scientifiąue z 10 
sierpnia 1901.

i dziś niewielu fizyków przeczy temu, że 
radyoaktywność albo dysocyacya materyi 
jest zjawiskiem równie powszechnem w przy
rodzie, jak  ciepło i światło.

W  niedawnej p racy 2) prof. Thomson po
djął tę kwestyę na nowo i zdołał wykazać 
istnienie radyoaktywność! w większości ciał 
przyrody, w wodzie, piasku, glinie, cegle 
i t. p. Otrzymał on z nich „emanacyę“ , 
która wytwarza się w sposób ciągły, jest 
analogiczna do otrzymanej z radu przez R u
therforda i posiada te same własności radyo- 
aktywne.

Doświadczenia te potwierdzają wszystkie 
moje doświadczenia, wyłożone tu taj a do
tyczące samorzutnej dysocyacyi materyi, lecz 
nie dowodzą bynajmniej, jak  mniemają 
E lster i Geitel, aby wszędzie m iał być rad. 
Było to jedyne tłumaczenie, którego mogli 
się uczepić? ostatni stronnicy doktryny o nie- 
znisżczalności materyi. Przyjąć, że atomy 
tylko dwu lub trzech ciał wyjątkowych mo
gą ulegać dysocyacyi, jest rzeczą mniej nie
dogodną, aniżeli uznać, że chodzi o zjawisko 
bezwzględnie ogólne.

Doświadczenia, które już wyłożyliśmy, 
odbierają zresztą takim  tłumaczeniom wszel
ką cechę prawdopodobieństwa. Gdy nam 
się udaje zmienić ogromnie radyoaktywność 
ciała zapomocą pewnych reakcyj chemicz
nych, np. gdy przez zmieszanie czynimy 
bardzo radyoaktywnemi dwa ciała takie, jak  
cyna i ołów, które wzięte odzielnie, nie są 
radyoakty wne, to czyż można naprawdę wy
obrazić sobie, że rad odgrywa jakąkolwiek 
rolę w ukazaniu się radyoaktywności, którą 
wówczas obserwujemy?

Większość doświadczeń, na których opiera 
się doktryna o stałej dysocyacyi m ateryi—są 
to doświadczenia bardzo subtelne i nie mogą 
być powtórzone w sposób należyty gdziein
dziej, jak  tylko w laboratoryach dostatecz
nie zaopatrzonych. Atoli, gdy już nie cho
dzi o doświadczenia zasadnicze, mające słu
żyć za punkt oparcia dla ważnej teoryi, to 
można je uprościć o tyle, żeby dały się wy
konać w sali wykładowej, a to w celu rozpo-

2) O obecności materyi radyoaktywnej w cia
łach pospolitych. (On the presence of radioactiye 
matter in ordinary substances). Proc. of the Cam
bridge phil. Soc. za kwiecień 1904, str. 391.
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wszechnionia danych poglądów i dodania 
bodźca do nowych poszukiwań. Skoro uczo
ny skończy swe doświadczenia skompliko
wane, powinien zawsze starać się je  uproś
cić, aby każdy mógł je  powtórzyć; i my 
spróbujemy to uczynić, ograniczając się, rzecz 
prosta, do kilku doświadczeń najistotniej
szych, w których m ogłyby się streścić nieja
ko badania nasze, wyłożone w artykułach 
poprzednich.

.Tak m o ż n a  s t w i e r d z i ć  d y s o c y a -  
c y ę  m a t e r y i .  Na jakich zjawiskach opie
ram y się, by wykazać dysocyacyę m ateryi?

Ściśle na tych samych, które dowodzą 
dysocyacyi ciał radyoaktywnych, jak  radu 
i toru, t. j. na w ytw arzaniu cząstek, w yrzu
canych z niezmierną prędkością, czyniących 
powietrze dobrym  przewodnikiem  elektrycz
ności i odchylających się w polu magnetycz- 
nem. «

Istn ieją inne cechy, dodatkowe, jak  dzia
łanie fotograficzne, w ytw arzanie przez owe 
cząstki fosforescencyi i fluorescencyi i t. p., 
ale znaczenie ich jest podrzędne. Zresztą 99% 
emisyi radu stanowią cząstki, które nie 
działają na płytkę fotograficzną, a istnieją 
i takie ciała radyoaktyw ne, jak  np. polon, 
które wysyłają takie tylko promienie.

Najważniejszą z cech wyżej wymienio
nych jest zdolność do w ysyłania cząstek, 
czyniących powietrze dobrym  przewodni
kiem elektryczności; i ona tylko jedna zosta
ła  zużytkowana celem wyosobnienia radu.

Drugiem, co do ważności, zjawiskiem jest 
możność odchylania tych cząstek zapomocą 
magnesu. Jedynie dzięki tem u odchylaniu 
się ich w polu magnetycznem zdołano stw ier
dzić w sposób niezbity tożsamość cząstek, 
wysyłanych przez ciała radyoaktywne, i p ro
mieni katodowych z ru rk i Crookesa. Stopień 
odchylenia pozwolił zmierzyć prędkość czą
stek.

Pom iar odchylenia cząstek radyoaktyw 
nych, wysyłanych przez ciała zwyczajne, 
wymaga przyrządów bardzo delikatnych 
i kosztownych, nie może więc być zaliczony 
do rzędu doświadczeń, łatw ych do powtórze
nia. W obec tego mogę uwzględnić jedynie 
własność zasadniczą tych cząstek, polegają
cą na tem, że czynią one powietrze dobrym 
przewodnikiem elektryczności.

M e to  d a o b s e r w a c y i .  Środek, uży

wany celem wykazania, że dane ciało wysy
ła cząstki atomów, które uległy dysocyacyi, 
zdolne uczynić powietrze dobrym przewo
dnikiem elektryczności, jes t bardzo prosty. 
Nie potrzeba do tego innego przyrządu, prócz 
elektroskopu, zaopatrzonego w podziałkę. 
Substancyę X, o której przypuszczamy, że 
może ulegać dysocyacyi, umieszczamy na 
jakiejkolwiek płytce A  (fig. 4). Nad tą osta
tnią zawieszamy drugą płytkę B, połączoną 
z naładowanym elektroskopem C. Jeżeli 
ciało X  wysyła cząstki przewodzące—jony 
czy elektrony—to powietrze między dwiema 
płytkami staje się dobrym przewodnikiem 
elektryczności i elektroskop wyładowywa się.

Fig. 4. Metoda klasyczna, używana do pomiaru 
radyoaktywności ciał.

Prędkość, z jaką opadają jego listki, jest pro- 
porcyonalna do natężenia emisyi cząstek, 
pochodzących z dysocyacyi ciał badanych.

Nie należy mniemać, że elektroskop jest 
środkiem badania sumarycznym, nie mogą
cym dostarczyć danych ścisłych. R uther
ford, k tóry przedmiotowi temu poświęcił du
żo czasu, wykazał, przeciwnie, że elektro
skop jest przyrządem bardzo dokładnym, 
znacznie dokładniejszym w większości przy
padków, aniżeli elektrom etr kwadrantowy 
i daleko czulszym, jeżeli jest dobrze zbudo
wany, od najlepszego galwanometru. Poje
mność c układu listków złotych o długości 
4 cm równa się, według tego badacza, jed
nej mniej więcej jednostce elektrostatycznej. 
Oznaczając przez v spadek potencyału list
ków w przeciągu t sekund, otrzymamy na 
natężenie i  p rą d u , płynącego przez g az , 

cv
wzór i  — —  . W  ten sposób można zmie-c
rzyć prąd o natężeniu, równem 2 . 10-15 am- 
pera, czego nie pozwoliłby, oczywiście doko
nać żaden galwanometr.

Atoli, w doświadczeniach zwyczajnych 
czułość taka jest bezwarunkowo zbyteczna 
i najczęściej wystarcza wziąć elektroskop
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opatrzony płytką, nad którą, lub na której, 
zależnie od przypadku, umieszcza się badane 
ciało. Potrzeba tylko, i to jest punktem  za
sadniczym, aby dielektryk, przez który prze
łknięty jest słupek, podtrzym ujący listki 
złote, był izolatorem doskonałym.

Niestety, tem u ostatniem u tak  niezmier
nie ważnemu warunkowi nie czyni zadość 
żaden z elektroskopów, wyrabianych w P a 
ryżu. Jedynie elektroskop, w którym  izola
torem jest siarka, daje dostateczną rękojmię, 
a w handlu przyrządów takich nie spotyka
my. Trzeba więc elektroskop zbudować sa
memu. Podstawy, zrobione z parafiny lub 
z mieszaniny siarki i parafiny, nie zachowują 
przez czas dłuższy swej zdolności i przyrząd j 
sam orzutn') u traca swój ładunek. Zdecydo- [ 
wawszy się na posługiwanie się nim, trzeba 
przynajmniej raz na dzień odczyścić papie
rem szmerglowym powierzchnię izolacyjną. 
Naogół elektroskop w takim  tylko razie na
daje się do tego rodzaju poszukiwań, jeżeli 
będąc przykryty swą czapeczką, nie wyka
zuje straty  większej nad jeden stopień na 
godzinę.

Zamiast klasycznej pary listków złotych 
lepiej jest używać jednego tylko listka oraz 
sztywnej płytki centralnej z oksydowanej 
miedzi. Odchylenie kątowe listka złotego 
jest wówczas z wielkiem przybliżeniem pro- 
porcyonalne do wielkości potencyału. W  ele
ktroskopach przeze mnie używanych odchy
lenie listka złotego o 90° odpowiada ładun
kowi 1300 woltów, t. j. wynosi około 14 wol
tów na stopień.

Sposób klasyczny odczytywania spadku I 
listka zapomocą mikroskopu, opatrzonego 
mikrometrem, jest niezbyt dogodny, zwłasz
cza gdy chodzi o spadek szybki, jaki wywo
łuje np. światło. Daleko lepiej jest umoco
wać na jednem ze szkieł, zamykających bud
kę przyrządu, przenośnik rogowy podzielony 
na stopnie, a za nim umieścić kawałek kalki. 
Aby módz odczytywać podziałki, umieszcza 
się światło w odległości kilku metrów od 
przyrządu w miejscu ciemnem. Listek zło
ty odcina się wtedy krawędzią swą na pa
pierze matowym i tym  sposobem z wielką 
łatwością odczytać można ćwierć stopnia.

W niektórych doświadczeniach subtelniej
szych trzeba się zwrócić dc elektrosko
pu — kondensatora różnicowego, obmyślo

nego przeze mnie i opisanego w Revue Scie n- 
tifiąue; atoli, obecnie, zamierzając mówić 
wyłącznie o doświadczeniach najprostszych, 
nie będziemy się zajmowali tym  przyrządem,

Oto niektóre z tych doświadczeń, dające 
się wykonać z największą łatwością.

D y s o c y a c y a  m e t a l i  p o d  w p ł y 
w e m  ś w i a t ł a .  Bierze się kwadratową 
płytkę cynową, długą na 10 cm, grubą na 
2 mm, przytwierdza się ją brzegami do kar
tonowego ekranu tej samej wielkości zapo
mocą 4-eh w^ązkich pasków papierowych, 
powleczonych klejem i zanurza się to wszyst-

Fig. 5. Porównywanie dysocyacyi materyi cial 
samorzutnie radyoaktywnych i metali pod wpły
wem światła. Używamy kolejno: zwierciadelka 
cynowego, spreparowanego, jak o tem była mowa 
w tekście, oraz ekranu tej samej wielkości, po
wleczonego tlenkiem toru lub uranu. Dysocyacya, 
której pod wpływem światła ulegają atomy cyny, 
jest 40 razy silniejsza od dysocyacyi wymienio

nych ciał radyoaktywnych.

ko na 24 godziny w kąpiel rtęciową, przyczem 
od czasu do czasu należy zetrzeć warstwę 
tlenku, powstałą na powierzchni cyny. Tak 
spreparowana p ły tka cynowa, którą karton 
chroni od złamania, zachowuje przez czas 
nieograniczony zdolność swą do wysyłania 
promieni pod wpływem światła, pod tym je
dynym warunkiem, że od czasu do czasu 
przetrzemy palcem jej powierzchnię.

Cyna amalgamowana dałaby się ostatecz
nie zastąpić płytką glinu; atoli ten ostatni 
m etal staje się radyoaktywnym  dopiero wte
dy, gdy zostanie mocno potarty, a w doda
tku  operacyę tę powtarzać trzeba co 5 minut, 
jeżeli nie ma on utracić tej własności.

Doświadczenie, którego układ wskazuje 
fig. 5, wykonywamy w sposób następujący.
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Elektroskop ładujem y przez wpływ zapo- 
mocą laski ebonitu; a zatem ładunek jego 
jest dodatni. Umieszczając płytkę cynową 
w tak i sposób, żeby słońce padało na jej 
powierzchnię, stwierdzamy, że listki złote 
zbliżają się w kilka sekund; w świetle roz- 
proszonem wyładowanie następuje również, 
ale powolniej.

Ażeby w umyśle czytelnika nie została ża
dna wątpliwość co do identyczności tak  wy
twarzanych wypływów z wypływami ciał 
radyoaktywnych, przypomnę tu, że odchyle
nie w polu magnetycznem oraz ładunek czą
stek, wysyłanych przez metale pod wpływem

Fig. 6. Badanie dysocyacyi materyi zapomocą re
akcyj chemicznych. Ciała, zdolne do ujawniania 
dysocyacyi materyi wskutek reakcyj chemicznych, 
wprowadza się do naczynia, umieszczonego na krąż
ku elektroskopu. Po naładowaniu tego ostatniego 
obserwuje się jego wyładowanie. Sposób ten, dale
ko prostszy od metody klasycznej z fig. 4, daje w y

niki me mniej dobre.

światła zostały stwierdzone kolejno przez 
Lenarda i J . J . Thomsona. Znaleźli oni na

g
s to s u n e k  tę samę wartość, co i w przy-

m
padku promieni katodalnych oraz cząstek, 
wysyłanych przez ciała radyoaktyw ne. Toż
samość jest więc zupełna.

Doświadczenie poprzednie sprowadziłem 
do jego części najistotniejszej. Czytelnik, 
któryby chciał się dowiedzieć, jak  działają 
rozmaite promienie widma, jak , w zależności 
od okolicy widmowej, zachowują się różne 
metale i t. p., znajdzie m ateryał w rozpra
wie mojej, ogłoszonej w Revue Scientifiąue 
z dnia 8 listopada 1902 r.

P o r ó w n a n i e  p o m i ę d z y  r a d y o a k -  
ty w n o ś c ią ,  w y t w a r z a n ą  p r z e z  ś w i a 
t ł o ,  a r a d y o a k t y w n o ś c i ą ,  w y t w a 
r z a n ą  s a m o r z u t n i e  p r z e z  u r a n .

j Roztarłszy nieco azotanu uranu w werniksie 
bronzowniczym, pokrywamy otrzymaną ma
są ekran z kartonu tej samej wielkości, co 
płytka, którą posługiwaliśmy się w doświad
czeniu poprzedniem (10 . 10 cm). Umieściw
szy ten ekran, jak wskazuje fig. 5 i ładując 
elektroskop, jak  było wyjaśnione wyżej, 

i stwierdzamy w ciemności wyładowanie, 
objawiające się spadkiem o 6 stopni w cią
gu 60 sekund. Zastąpiwszy następnie ekran 
zwierciadłem z cyny amalgamowanej, umie- 
szczonem w ściśle tej samej odległości 
od elektroskopu, i operując w słońcu, stwier
dzamy, że wyładowaniu odpowiada teraz 
spadek o 40 stopni w przeciągu 10 sekund. 
W idzimy więc, że radyoaktywność sztuczna, 
którą nadaje metalowi światło, jest około 
40 razy większa od radyoaktywności samo- 

j rzutnej, którą posiada uran. Tlenek toru 
j daje liczby podobne. Jeżelibyśmy przypu

ścili, idąc za Rutherfordem, że gram  uranu 
wyrzuca 70000 cząstek na sekundę, to wy- 

j nikałoby stąd, że metale, które pod wpły- 
wem światła ujaw niają aktywność 40 razy 
silniejszą, wyrzucają blizko 3 miliony czą- 

I stek na sekundę.
R a d y o a k t y w n o ś ć ,  w y t w a r z a n a  

p r z e z  r e a k c y e  c h e m i c z n e .  Za
miast posługiwać się metodą, której zasadę 
wskazuje fig. 4, daleko prościej je s t—gdy 
chodzi tylko o doświadczenia jakościowe— 
umieścić badane ciało na krążku elektrosko
pu i następnie elektroskop ten naładować. 
W skazałem poprzednio kilka xeakcyj, któ
rym  towarzyszy radyoaktywność, t. j. dyso
cyacya materyi. Najprostszą z tych reakcyj 
otrzymać można nalawszy wody do misecz
ki metalowej, umieszczonej na elektroskopie 
i wrzuciwszy do tej wody kilka kawałków 
amalgam atu sodu. Naładowawszy elektro
skop i obserwując wyładowanie, stwierdza
my, że odchylenie wynosi około 10 stopni 
w ciągu m inuty, co odpowiada spadkowi po- 
tencyału o 140 woltów.

Z pomiędzy różnych reakcyj, o których 
mówiłem niegdyś, że towarzyszy im wysyła
nie promieni przez materyę, wymienić moż
na hydratacyę siarczanu chininy. Ciało to, 
jak  o tem wiedziano oddawna, nabiera pod 
wpływem ciepła zdolności do fosforescencyi- 
Atoli nie wiedziano wcale, że, gdy będąc 
ogrzane dostatecznie utraci ono fosforescen-
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cyę) to po oziębieniu zaczyna znowu świecić 
i to bardzo żywo. Zająwszy się zbadaniem 
przyczyny tego ostatniego zjawiska i wyka
zawszy, że przyczyną tą  jest lekka bardzo 
hydratacyax), stwierdziłem, że skutkiem tej 
hydratacyi ciało staje się radyoaktywnem 
na kilka minut. Był to pierwszy przeze mnie 
odkryty przykład radyoaktywności, wytwa
rzanej przez reakcye chemiczne, przykład, 
który doprowadził mnie do wynalezienia 
wielu innych.

Rutherford polecił jednem u ze swych ucz
niów sprawdzić wyniki, przeze mnie otrzy
mane. Praca ta, bardzo porządnie wyko
nana, wydrukowana została w Physical Re- 
view (marzec 1904). Wnioski, z niej płynące, 
Rutherford przyjął i podał je w swem wiel- 
kiem dziele o radyoaktywności.

Autor stwierdził, podobnie jak  i ja, że po
wietrze staje się przewodnikiem elektrycz
ności i że przyczyna zjawiska tkwi, jak  mó
wiłem, w hydratacyi siarczanu chininy, 
mniema, że radyoaktywność zawdzięcza wte
dy swe pochodzenie jakiejś reakcyi chemicz
nej lub „pewnemu rodzajowi światła poza- 
fioletowego“, wytwarzanemu przez fosfo- 
rescencyę.

Że radyoaktywność zawdzięcza swe po
chodzenie reakcyi chemicznej, to właśnie za
mierzałem wykazać, niemożliwą natom iast 
jest rzeczą, żeby własność ta  miała powsta
wać pod działaniem światła pozafioletowego, 
albowiem fosforescencya trw a znacznie dłu
żej niż radyoaktywność, co nie mogłoby za
chodzić, gdyby ta  ostatnia była wynikiem 
światła, wytwarzanego przez pierwszą.

Rutherford sądzi, że promienie tak w y
tworzone muszą różnić się od promieni, w y
syłanych przez ciała radyoaktywne, ponie
waż, powiada, są mało przenikliwe. Wie on 
jednak dobrze, że przenikliwość ta  nie dowo
dzi niczego, skoro według niego samego 
'•'9$ emisyi radu nie przechodzi przez arkusz 
cienkiego papieru i skoro niektóre ciała bar
dzo radyoaktywne, jak  np. polon, wysyłają 
jedynie promienie całkiem pozbawione prze
nikliwości. Sądzę, że znakomity fizyk, pi-

l) Podług pomiarów, które raczył uskutecznić 
dla mnie p. Duboin, profesor chemii w Grenoble, 
mniej niż 1 m g  pary wodnej wystarcza, by uczy- 
nic fosforyzującym i radyoaktywnym 1 g  siar
czanu chininy.

sząc to, znajdował się jeszcze pod wpływem 
poglądu, początkowo bardzo rozpowszech
nionego, że radyoaktywność jest wyłącznym 
udziałem niewielkiej liczby ciał wyjątko
wych.

R a d y o a k t y w n o ś ć  w y t w a r z a 
n a  p r z e z  p a l e n i e  s i ę  i p r z e z  
c i e p ł o .  R a d y o a k t y w n o ś ć  s a m o 
r z u t n a  m e t a l i  i t .  p. Tutaj, chcąc, 
by czytelnikowi udawały się dobrze doświad
czenia, trzebaby, dla wyrugowania przyczyn 
błędów, wejść w zbyt wiele szczegółów. 
Wobec tego wolę powołać się na dawniejszą 
pracę, ogłoszoną w Revue Scientifiąue 
w listopadzie 1902 r., gdzie zgromadziłem 
wszelkie niezbędne dane. Przypomnę tylko 
mimochodem, że palenie się jest jednym 
z najdzielniejszych sposobów dysocyacyi 
m ateryi i że jony, wtedy wytworzone, mogą 
wędrować długiemi ruram i metalowemi nie 
tracąc swego ładunku oraz przechodzić na- 
wskróś przez bardzo cienkie blaszki metalo
we, co daje się łatwo stwierdzić zapomocą 
naszego elektroskopu—kondensatora, który 
odosabnia całkowicie przyrząd od wszelkie
go wpływu zewnętrznego.

W  doświadczeniach, wykonanych ostat- 
niemi czasy, J . Thomson wykazał, że zwy
kły dru t metalowy lub włókno węgla rozża
rzone do białości, np. włókno lampki żaro
wej, jest potężnem i nieograniczonem źród
łem elektronów, t. j. cząstek, identycznych 
z cząstkami, wysyłanemi przez ciała radyo
aktywne. Dowiódł on tego stwierdziwszy, 

6że s tosunek  ich ładunku do ich masy
m

jest w obu razach ten sam. „Tym sposobem, 
powiada on, dochodzimy do wniosku, że 
z rozżarzonego metalu lub rozgrzanego włó
kna węglowego wyrzucane są elektrony". 
Ilość ich, mówi dalej, jest ogromna, ponie
waż ilość elektryczności, jak ą  zobojętnić 
mogą te cząstki, odpowiada kilku amperom 
na centym etr kwadratowy powierzchni. Ża
dne ciało radyoaktywne nie mogłoby wy
tworzyć takiej proporcyi elektronów. Jeżeli, 
idąc za autorem, zwrócimy uwagę na to, że 
widmo słoneczne świadczy o obecności wiel
kiej ilości węgla w fotosferze, to wyniknie 
stąd, że gwiazda ta  musi wysyłać olbrzymią 
ilość elektronów, które uderzając w warstwy 
górne naszej atmosfery wytwarzają, prawdo
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podobnie, zorze północne, mogą bowiem wy
woływać fosforescencyę gazów rozrzedzo
nych. Uwaga ta  zgadza się z naszą teoryą 
utrzym yw ania się ciepła słońca przez dyso- 
cyacyę materyi, z której składa się ta  gwia
zda.

Widzimy, jak  dalece wzrasta doniosłość 
dysocyacyi m ateryi w  m iarę tego, jak  postę
pują badania nad tem  zjawiskiem. Radyo
aktywność ujaw nia nie tylko rad, ale także 
ostrze naelektryzowane, prosty dru t m etalo
wy rozgrzany, ciało, w które uderzają pro
mienie świetlne, i t  p. Ogólność tego zjawi
ska rozszerza się z dniem każdym  i, jak  sądzę, 
niedaleka już jest chwila, gdy  dysocyacya 
m ateryi uważana będzie za źródło większości 
form, w które się wciela energia wszech
świata. Tłum. S . B .

SPRAW OZDA NIE.

Podręcznik do nauki botaniki, ułożyły M a rya  
A r c t ó w n a  i W a n d a  G r z e g o r z e w s k a .  
Część I. Wstęp. Budowa wewnętrzna roślin. 
Organografia. Fizyologia. Str. 187 z 237 rysun

kami w tekście. Warszawa. 1905. M. Arct.

Do ubogiego zbioru polskiej literatury podrę
cznikowej w zakresie nauk przyrodniczych przy
była nowa książka. Z prawdziwem zadowole
niem stwierdza się, że jest to nabytek naogół do
bry, daleki od owych słynnych „podręczników 
botaniki i zoologii11 wydawanych przed paru laty 
przez pewne pismo nasze jako premium, zupełnie 
odpowiadający założeniu, dać początkowy podrę
cznik botaniki dla młodzieży podrastającej 
(14— 15 lat), któryby istotnie zainteresował i za
chęcił ją do bliższego poznania tego działu nauk 
przyrodniczych.

Bardzo jasny, zrozumiały i przystępny wy
kład, łatwo wiążący poszczególne działy przed
miotu w jedną całość, np. umiejętne połączenie 
suchej organografii z trudną zwykle dla początku
jących anatomią wewnętrzną, pozwoli uczniowi 
niewątpliwie dobitnie zdawać sprawę, czego się 
uczy i stwarzać trwały i odpowiednio pełny 
obraz postaci, budowy i życia rośliny. W  znacz
nym stopniu przyczyni się do tego także niezwy
kła na nasze stosunki obfitość rysunków (237 na 
187 str.!) wskutek czego literalnie każde słowo 
tekstu jest zilustrowane, tak że nauczyciel w osta
teczności może się obyć bez— tak trudno u nas 
zdobywanych,' atlasów i tablic pomocniczych. 
Usterek naogół niema, pożądanem byłoby je
dnak, aby w drugiem wydaniu autorki zechciały 
wstawić szczegółowszy opis gałęzienia się łodygi, 
czego obecnie nie znajdujemy, a co się z łatwością 
da uczynić.

Drobne to zresztą przeoczenie nie psuje całości 
i z całem zaufaniem czekamy na przyobiecaną 
część Il-ą  podręcznika, mającą zawierać fiyologię 
rozmnażania się w połączeniu z klasyfikacyą, 
opartą na podstawach biologicznych.

A d a m  CzartTcowslci.

KRONIKA NAUKOW A.

—  Promienie katodalne, wysyłane przez
anodę. Wziąwszy zwykłą rurkę Crookesa z krzy
żem glinowym i łącząc elektrodę, przeciwległą 
krzyżowi, z anodą małej cewki Buhmkorffa (da
jącej iskry długie na 3 do 5 cm) a drugą elek
trodę z katodą tejże cewki, można otrzymać cień 
krzyża na tle zielonem. W tym celu dość jest 
zwiększyć o tyle opór obwodu głównego cewki, 
aby przyrząd prawie że przestał działać: charak
ter światła w rurce zmienia się wtedy nagle i po- 
mieniony cień krzyża ukazuje się; tło zielone 
jest mniej błyszczące aniżeli w przypadku, gdy 
ta sama elektroda jest połączona z katodą cewki. 
Promienie, wysyłane przez anodę są odchylane 
przez magnes w tym samym kierunku, co i pro
mienie katodowe. Badanie zapomocą elektro
skopu wykazało elektryzacyę dodatnią elektrody 
(płytki), przeciwległej krzyżowi, niezależnie od 
tego czy jest ona anodą czy katodą. Emisyę pro
mieni katodowych przez anodę możemy także ob
serwować wtedy, gdy jednę z elektrod rurki włą
czonej w obwód cewki, połączymy z ziemią za 
pośrednictwem drutu, posiadającego w jednem 
miejscu krótką przerwę. S. B .

(Comptes rendus).

—  0 jednostajności w składzie im eteory- 
tów z Amany (Jowa Country w St. Zjednocz).
Zdaniem vom Katha (Rozprawa o meteorytach 
z Pułtuska), analiza chemiczna kamieni meteorycz- 
nych jest dość uciążliwa i bardzo trudna, a war
tość jej naukowa niewielka; nawet oznaczenie 
magnetycznego żelaza niklowego bywa najczęś
ciej iluzoryczne. O słuszności tego poglądu 
przekonał się świeżo G. D. Hinrichs, gdy usiło
wał zbadać tą metodą meteoryty z Amany, celem 
wyciągnięcia wniosków ogólnych co do natury 
tej masy kosmicznej, ważącej ogółem 204 leg, 
złożonej z 85 sztuk kamieni. Rozpoznał on w nich 
drobne masy sj^ssyderyczne i, używając zwyk
łych sposobów, otrzymał na zawartość żelaza 
liczby, wahające się pomiędzy 5 a 30$. Tymcza
sem, zwróciwszy się do metody ciężarów właści
wych (zaleconej przez v. Ratha), otrzymał na 
ciężary 6 kamieni największych, wagi ogólnej 
23,315 kg , wartości następujące: 3,46; 3,44: 
3,42; 3,45; 3,45; 3,44. Jak widzimy, najwię
ksza różnica nie przenosi tu 0,04, co odpowiada 
zaledwie 1% różnicy w zawartości żelaza; średnia 
zaś z tych sześciu wartości t. j. 3 ,443 różni się 
od wartości skraj nych o liczbę, która odpowiada
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różnicy w zawartości żelaza, nie przenoszącej 
0,5$. Stąd wniosek, że bryła, której częściami 
są pomienione 6 sztuk kamieni, była bardzo je
dnostajna, ponieważ gęstość ich nie wykazuje wię
kszych wahań, niż gęstość różnych kawałków 
skały, wziętych z jednej kopalni. Ostatecznie, 
kamienie meteoryczne z Amany mają wszystkie 
ten sam ciężar właściwy i przeto zawartość żelaza 
o tyle jednakową, że różnice nie przenoszą 0,5$. 
A zatem wszystkie te kamienie są odłamami je
dnej masy kosmicznej równie jednostajnemi, jak 
kamienie wzięte z jednego miejsca kamieniołomu. 
Zdaje się, że to po raz pierwszy dowiedzione zo
stało twierdzenie tak ogólne, dotyczące tak roz
ległego spadku meteorytów, jak spadek w Ama- 
nie. S. B .

(Comptes rendus).

— Postać krystaliczna indu i miejsce tego 
pierwiastku w układzie peryodycznym. Ozna
czenie postaci drobniutkich kryształków indu, 
otrzymanych na drodze elektrycznej , wykazało, 
że pierwiastek ten krystalizuje w się prawidłowych 
uktaedrach. Tym sposobem ujawnia on i pod 
w zględem krystalograficznym jaknajściślejsze po
krewieństwo z glinem, stoi natomiast daleko od 
heksagonalnego cynku. Z wszelką więc słusz
nością indowi, jako pierwiastkowi trójwartościo
wemu, należy się miejsce w pobliżu glinu, nie 
zaś obok dwuwartościowego cynku. S. B .

(Nat. Rundschau).

— Kwiaty skrytopylne w stosunku do teo- 
ryi przystosowania. W  poglądach na kwiaty 
skrytopylne wśród botaników panowała ogromna 
rozbieżność. Kiedy Asa Gray uważa je za utwory 
nierozwinięte należycie, Darwin upatrywał w nich 
specyalne przystosowania, nabyte w walce o byt. 
Oprócz tych dwu najważniejszych, istniała jeszcze 
spora ilość objaśnień teleologicznych, według 
których powstawanie kwiatów skrytopylnych 
w ścisłej pozostawało zależności od braku środ
ków pośredniczących w zapylaniu krzyżowem lub 
też miało miejsce wówczas, gdy kwiaty jawno
pylne nie wytworzyły nasion.

Praca Goebla, o tytule wymienionym w na
główku, stanowi szacowny i niezmiernie interesu
jący dodatek do jego kapitalnej ^Organografii11. 
Zaznajamia ona nas z wynikami badań prowadzo- 
nemi nad niecierpkiem (Impatiens noli tangere, 
Im. parviflora), wielu gatunkami fiołka (Viola), 
nad jasnotą różową (Lamium amplexicaule), rze
żuchą (Cardamine), szałwią (Salvia cleistogama), 
szczawikiem (Oxalis acetosella) i innemi.

Feleologiczny pogląd na istotę skrytopylności 
już z tej racyi utrzymać się nie może, że kwiaty 
skrytopylne występują nie po jawnopylnych, lecz 
przeciwnie— tworzą się one (Impatiens i Viola) 
przed temi ostatniemi lub narówni z niemi. Jeśli 
zas występują one na jaw później, to bynajmniej 
nie dlatego, że kwiaty jawnopylne nie wydały 
nasion, lecz odwrotnie, ponieważ istniały kwiaty

skrytopylne—-więc jawnopylne nasion nie wytwo
rzyły. Nadto zauważono też występowanie skry
topylności i u takich form roślinnych, w których 
kleistogamia, zdaje się, ze względu na środki za
bezpieczające zapylanie krzyżowe, jest rzeczą zu
pełnie zbyteczną.

Kwiaty kleistogamiczne występują w naturze 
zawsze w okresie przyspieszonej wegetacyi ro
ślin, wówczas, gdy życie ich najszerszem płynie 
korytem, i przeciwnie—jawnopylne zjawiają się 
wtedy, gdy' tempo życia przycicha, a roślina roz
porządza jeszcze nadmiarem materyałów zapaso
wych.

Z powiedzianego wypływa wniosek, że rozwój 
części wegetatywnych warunkuje uwstecznienie 
organów zarodczych. I w istocie badania wyka
zały, że kwiaty skrytopylne są utworami uwstecz- 
nionemi, choć nie w tym stopniu, jak zaczątki 
kwiatów, powstających przy końcu okresu kwi
tnięcia, u żywokostu bulwiastego (Symphytum 
tuberosum), które nie dochodzą do zupełnego roz
woju, lecz schną i opadają wkrótce po swem zja
wieniu się.

Tworzenie się ziarn pyłkowych i zalążków 
odbywa się w takich kwiatach kleistogamicznych 
prawie normalnie, pomimo, że wszelkie inne pro
cesy rozwojowe pozostają w spoczynku. Nadto 
zauważyć można w nich dążenie do zaniku tych 
samych organów, które najsłabiej są rozwinięte 
w odpowiednich kwiatach jawnopylnych. Pakt 
istnienia pewnych pręcików w kwiatach skryto
pylnych fiołka też bynajmniej nie świadczy 
o względach pożyteczności, lecz sprowadza się do 
ogólnych zasad symetryi kwiatu. Nie tylko py'- 
łek kleistogamicznych kwiatów kiełkuj e wewnątrz 
pylników. lecz zarówno i pyłek kwiatów jawno
pylnych, o ile są one hodowane w szklarniach, po
mimo, że takiego przedwczesnego kiełkowania 
w tym ostatnim przypadku bynajmniej celowem 
nazwać nie można.

Wreszcie i nachylenie lub skrzywienie zna
mion kwiatów skrytopylnych nie jest bynajmniej 
czemś nowem, nieznanem wśród kwiatów jawno
pylnych.

Z powiedzianego wyżej wypływa, że skryto- 
pylność nie może być uważana za przystosowanie 
dziedziczne w pojęciu darwinowskiem.

Dzięki badaniom Goebla można obecnie otrzy
mywać dowolnie kwiaty skrytopylne, resp. 
utrzymywać roślinę przez czas nieokreślony w fa
zie ich wytwarzania, jesteśmy też w moż
ności zmuszenia rośliny do wytworzenia kwiatów 
skrytopylnych po uprzedniem wydaniu jawno
pylnych i t. p.

Kwiaty skrytopylne Goebel otrzymywał przez 
umieszczenie rośliny wśród nieodpowiednich lub 
niedostatecznych warunków odżywiania, które 
wystarczało do wydania obfitego listowia i roz
gałęzień, lecz nie wystarczało do wydania jawno
pylnych kwiatów. Te ostatnie występowały wów
czas, gdy rośliny hodowano na pełnem świetle, 
w suchej glebie i suehem powietrzu, co zmu
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szało je do przedwczesnego spokoju wegetatyw
nego, wówczas, kiedj' jeszcze asymilacyą odby
wała się nadzwyczaj energicznie.

Bezpośredniego wszakże wpływu światła i tem
peratury, jakie dawniej już wskazywali . Voch- 
ting i Graebner, Goebel stwierdzić nie mógł.

(Bot. Zeit., JSJa III, 1905). W.

NOTATKA BIBLIOGRAFICZNA.

—  St- K a lin o w sk i. O działaniu następczem 
przy podwójnem załamaniu światła w cieczach, 
elektrycznie odkształconych, i przy magnetycz-

nem skręcaniu płaszczyzny polaryzacyi w cie
czach. Odbitka z „Prac matematyczno-fizycz- 
nych‘£ t. XVI. Warszawa 1905.

Z szeregu doświadczeń, w części pomyślanych 
całkiem samodzielnie, w części będących modyfi- 
kącyą doświadczeń Abrahama i Lemoinea, autor 
wyprowadza wniosek, sformułowany w końcu 
rozprawy, jak następuje: Jeżeli założymy, że
w zjawisku Rerra i zjawisku.skręcania magnety
cznego płaszczyzny polaryzacyi w cieczach niema 
działania następczego, to żaden ze znanych dotąd 
w tej dziedzinie faktów nie zdoła temu założeniu 
zaprzeczyć.

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

za m iesiąc styczeń  1905 r.

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