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GENEZA CENTROSOMU 
W ŚW IETLE NOWSZYCH BADAŃ.

W miarę rozwoju nauk biologicznych 
i coraz dokładniejszego poznawania budowy 
elementarnych składników organizmu t. j. 
komórek, —wykazy wano w coraz to nowej 
ich grupie istnienie prócz jądra i protoplazmy 
ciałka o charakterystycznych reakcyach bar
wnikowych, t. zw. centrosomu. Niemal stale 
centrosom występuje w okresie rozmnażania 
komórek, t. j. w okresie kai'yokinezy, ale 
nadto, po wykazaniu go w komórkach spo
czynkowych, poczęto go uważać jako organ 
składowy komórki, równorzędny niemal 
składnikom takim, jak jądro lub plazma. 
Wiadomo, że komórka powstaje przez po
dział komórki macierzystej, że jej składniki 
również drogą podziału powstawać mogą. 
Tę zasadę odnoszono także do centrosomu, 
zważając, że centrosom komórek potomnych 
zawdzięcza swą genezę centrosomowi ko
mórki macierzystej.

Badając w tym kierunku cały szereg tka
nek, z kolei zwrócono też baczną uwagę na 
elementy płciowe i los ich składników w okre
sie t. zw. procesu zapłodnienia, t. j. zespala
nia się elementów obu płci. Stwierdzono 
obecność centrosomu w plemniku i jajku, jak
kolwiek w tem ostatniem centrosom zdaje

się stale zanikać po procesie dojrzewania, 
W plemniku mieści się on między główką 
a witką, w t. zw. pasemku łączącem. — pars 
conjunctivalis.

Badania nad istotą zapłodnienia, — pro
blematem, który interesował bardzo licznych 
uczonych — zyskały sobie naukowe podsta
wy dopiero od czasu prac Hertwigów, 
Biitschlego, Fola i Boverego, kiedy przez 
bezpośrednią obserwacyę zdołano skonstato
wać, co się dzieje podczas zetknięcia jajka 
i plemnika. Z początku uwaga cała była zwró
coną w stronę protoplazmy i jądra i w tem 
ostatniem umieszczano punkt ciężkości da
nego procesu. Z biegiem czasu jednak ba
dacze zwrócili uwagę na inną jeszcze składo
wą część komórki, widoczną w procesie za
płodnienia — na centrosom.

Wiadomo z całego szeregu prac, że plem
nik wnika do jajka najpierw główką, za któ
rą posuwa się pasemko łączące, zawierające 
centrosom. Następnie plemnik wykonywa 
zwrot tak, że ku przodowi zwrócony będzie 
centrosom, który posuwa się w kierunku ją 
dra. Zaraz po wniknięciu plemnika i doko
naniu zwrotu widać, że dookoła jego centro
somu powstaje promieniowanie plazmaty- 
czne, tworzy się achromatyczna figura, zwa
na astrosferą. Ta astrosfera poprzedza głów
kę plemnika w wędrówce ku jądru jajka. 
Promienie, koncentrujące się dokoła centro-
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somu, są wyrazem sił, działających wewnątrz 
protoplazmy jajka. Ze względu zatem na to, 
że centrosom służy tu  niejako za centrum 
dynamiczne, za punkt wyjścia dla promieni, 
z któremi tworzy całość, stale towarzyszącą 
zjawiskom karyokinezy po zapłodnieniu, ba
dacze przyszli do wniosku, że tu należy szu
kać istoty zapłodnienia. Delage uwzględnił 
ten pogląd w następuj ącem twierdzeniu: isto
tą zapłodnienia jest połączenie jądra plemni
ka, któremu towarzyszy centrosom z pewną 
ilością plazmy jajka. Ostateczny swój wy
raz pogląd ten znalazł w teoryi zapłodnienia 
Boverego, który istotę tego zjawiska widzi 
w połączeniu się centrosomu plemnika z pe
wną ilością plazmy jajka w obecności jed
nego z jąder elementów płciowych.

W myśl zatem poglądów Boverego, jajko 
się rozwijać nie może dlatego, że brak mu cen
trosomu, kompletującego całość morfologi
czną komórki. W procesie zapłodnienia 
brak ten usuwa plemnik, wprowadzając swój 
własny centrosom.

W  ścisłym związku z tem twierdzeniem 
był pogląd Boverego, że wszystkie centro- 
somy komórek danego organizmu pochodzą 
z centrosomu plemnika, wszystkie powstały 
przez podział tego centrosomu, analogicznie 
z tem jak przez podział macierzystej ko
mórki i jej jądra powstały wszystkie inne 
komórki i jądra.

To ostatnie twierdzenie, t. j. że wszystkie 
centrosomy powstały przez podział z centro
somu plemnika, twierdzenie, znane pod na
zwą teoryi o indywidualności centrosomów 
i wykluczające wszelką myśl o powstawania 
takich ośrodków de novo, niezależnie od już 
istniejącego centrozomu plemnika, zostało 
jednakowoż zachwiane przez badania nad 
sztuczną partenogenezą.

Pierwsze doświadczenia w tym  kierunku 
były robione przez Morgana. Ten amery
kański uczony wykazał, że pod wpływem 
wody morskiej, do której dodano lb% NaCl 
lub innych składników chemicznych wystę
pują wśród plazmy jajka astrosfery de novo, 
t. j. bez związku genetycznego z jakimkol- 
kolwiek innym centrosomem. Zawierają one 
albo centrosom pojedynczy lub centriole 
w większej ilości.

Badania analogiczne rozwinęły się w całej 
pełni po podaniu przez Loeba metody wywo

ływania sztucznej partenogenezy. Tą drogą 
jak wiadomo bez udziału plemnika wywo
łać można rozwój jajka. Nasuwało się za
raz pytanie, skąd biorą się centrosomy w tein 
jajku, potrzebne rzekomo niezbędnie do roz
woju. Były dwie możliwości: albo centroso
my te zawdzięczają swoję genezę podziałowi 
centrosomu jajka, albo powstają one wprost 
w plazmie jajka de novo bez związku gene 
tycznego z jakimbądź innym centrosomem. 
To też znaczenie badań Morgana było silniej 
podkreślone przez identyczne rezultaty ba
dań Wilsona, który korzystał już z metody, 
podanej przez Loeba dla wywołania sztu
cznej partenogenezy u jeżowców. Wilson 
streścił je w sposób następujący: zjawisku 
sztucznej partenogenezy towarzyszy stale 
powstawanie de novo astrosfer i centroso
mów drogą procesów, nie dających się chwi 
Iowo zanalizować. Astrosfery takie, rozrzu
cone w całej cytoplazmie, nie wykazywały 
genetycznego związku między sobą. Kon
centrowały się one koło dość dużych kuli
stych ciałek-centrosomów. Wewnątrz tych 
kulistych tworów — centrosomów — widać 
jeszcze maleńkie ziarnka, t. zw. centriole. 
Otóż, o ile centrosomy powstawały w plazmie 
de novo, centriole mnożyły się tylko przez 
podział.

Teza Boverego, że centrosom tylko z cen
trosomu powstać może, nie ma więc ogólne- 
go znaczenia. Stwierdzenie powstawania 
centrosomów de novo założenie to obala. Bo- 
veri musiał swą teoryę ograniczyć do normal
nego podziału komórek. Oo do sztucznej 
partenogenezy sądził on początkowo razem 
z Delagem, że wszelkie powstające tu  ośrod
ki, warunkujące podział, a co za tem idzie 
rozwój jajka, są pochodnemi jego centrosmu, 
pobudzonego do życia przez odpowiedni roz
twór soli. Obecnie jednak stoi Boveri na 
punkcie widzenia Wilsona.

Ciekawą jest również rzeczą, o ile wyniki 
badań Wilsona zmodyfikowały teoryę za
płodnienia Boverego. Gdyby między za
płodnieniem a procesem sztucznej parteno
genezy istniała bliższa analogia, to należało
by sądzić, że plemnik wywołuje w jajku 
powstawanie centrosomu.

Zatem rola plemnika polegałaby na tem, 
że czyni on plazmę jajka zdolną do wytwo
rzenia centrosomu, który przez podział da
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wałby następne centrosomy. Centrosom, 
wprowadzany przez plemnik, posiada jedna
kowoż coś specyalnego, przedewszystkiem 
to, że jest ściśle zlokalizowany, podczas kie
dy centrosomy sztuczne nie wykazują ża
dnej prawidłowości ani co do liczby, ani co 
do miejsca powstawania. O ile jednakowoż 
Boveri utrzymuje brzmienie swej teoryi za
płodnienia, że polega ono na tem, że plemnik 
wprowadza centrosom i że dalsze centroso- 
my są pochodnemi tego ostatniego, to nie 
mniej godzi się on na to, że metoda sztu
cznej partenogenezy wywołuje powstawanie 
centrosomów de novo.

Petrankewitsch stoi na stanowisku wręcz 
Oilmiennem. Powtarzał on badania cytologi
czne nad sztuczną partenogenezą, ale zara
zi m w metodzie badania wprowadzał mody- 
fikacye, które miały rozjaśnić sprawę gene
zy centrosomów. Jajka jeżowca— Strongylo- 
centrotus lividus — poddawał on fragmen- 
tacyi: przez wstrząsanie jajek w probówce 
z dodatkiem tłuczonego szkła wywoływał 
powstawanie odłamków, z których jedne za
bierały jądra, drugie były fragmentami bez- 
jąd rowem i. Fragmenty takie bezjądrowe 
kładł Petrunkewitsch do roztworów soli, wy
wołujących sztuczną partenogenezę. Jedno
cześnie do roztworów o tym samym składzie 
chemicznym kładł jajka całe. Były to jajka 
kontrolujące. Badania następne wykazały, że 
gdy w jajkach niefragmentowanych powsta
wały śliczne astrosfery z centrosomami, 
w bezjądrowych fragmentach nigdy się to 
nie zdarzało.

W jajkach całych powstają według Pe- 
trunkewitscha dwa rodzaje astrosfer: jedne 
są, to promieniowania grupujące się dokoła 
utworu kulistego, o charakterystycznej siat
kowatej strukturze. Jest to właściwy centro
som. Inne astrosfery wyglądają zupełnie 
odmiennie. Badanie nawet pod naj silniej- 
szem powiększeniem wykazuje odrazu, że 
tam właściwie centrosomu w miejscu gdzie 
zbiegają się promienie, niema wcale. Są to 
poprostu promieniste gwiazdy, których 
składniki, łączą się w jednym punkcie, gdzie 
nie widać żadnego utworu morfotycznego. 
Takie właśnie astrosfery bez centrosomów 
powstawać mogą nawet w bezjądrowych 
fragmentach; ale astrosfery w ścisłem zna
czeniu tego słowa z centrosomami we środ

ku nie powstają tam nigdy. Jakże sobie tłu
maczyć genezę właściwych centrosomów 
z astrosferami w jajkach niefragmentowa
nych. Tam one powstać mogą według Pe- 
trunkewitscha, ponieważ tam istnieje macie
rzysty centrosom — centrosom jajka. Cen
trosom ten jednak nie ma wprost zdolności 
do podziału. Czas jakiś jajko powstawać 
musi pod działaniem podniecających środ
ków (sole, wywołujące partenogenezę), za
nim nastąpi podział centrosomu. Centrosom 
ten potrzebował pewnego okresu spoczynko
wego, w którym działa ta podnieta. Po upły
wie tego czasu otacza się centrosom jajka 
promieniowaniem plazmatycznem — tworzy 
astrosferę. Dalsze wszystkie centrosomy 
tworzą się przez podział tego niejako zre- 
gerowanego centrosomu jajka.

Na podstawie tych obserwacyj Petrunke
witsch dochodzi do wniosku, że nie istnieje 
wogóle proces powstawania centrosomów de 
novo, że rola czynników, wywołujących sztu
czną partenogenezę polega tak, jak to Bove- 
ri poprzednio przyjmował, na pobudzeniu 
centrosomu jajka do funkcyi, którą on nie
jako zatracił. Jeżeli więc tak, jak w bezjądro
wych fragmentach niema centrosomu ko
mórki (jajka), to i wystąpienie astrosfer jest 
niemożliwe.

Praca Petrunkewitscha ma słabe punkty: 
przedewszystkiem niema dowodu bezwględ- 
nego na to, że fragment bezjądrowy nie po
siadał całkowicie centrosomu. Niema dalej 

I wcale dowodu, że jeden rodzaj astrosfer nie 
może przechodzić w drugi. Fakt wreszcie,

[ że Petrunkewitsch nie wykazał centrosomu 
| w bezjądrowych fragmentach, nie wyklucza 

bynajmniej możliwości, że centrosom ten ist- 
| niał a tylko barwienie dało ujemny rezultat.

A jest to tem prawdopodobniejsze, że ma- 
! teryał, którym się ten autor posługiwał, 
j z trudnością tylko pozwala na wykazanie 
| centrosomów. Wobec niewielkiej ilości bez

jądrowych fragmentów badanie mogło dać 
wynik negatywny.

Daleko bardziej przekonywającą jest praca 
japońskiego badacza Yatsu, która ukazała 
sie w roku bieżącym. Zasadą główną na 
której oparł się Yatsu, było bozwględne wy
kluczenie centrosomu jajka. Chodziło zatem 
o badanie fragmentów, o których z bez
względną pewnością powiedziećby można,
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że one nie zawierają centrosomu Jeśli, jak 
już zaznaczyliśmy w takim, żadnego cen
trum nie zawierającym, fragmencie uda się 
otrzymać astrosferę z centrosomem, to po
wstawanie centrosomów de novo zdaj e się 
nie pozostawiać żadnych wątpliwości.

Jajka robaka Cerebratulus Yatsu przecinał 
na dwa fragmenty w chwili, gdy jajka te 
znajdowały się w okresie dojrzewania. W ten- 
czas w jajku, jak wiadomo, tworzą się ciałka 
kierunkowe. Tworzenie ciałek kierunko
wych nie jest niczem innem jak mitoty- 
cznym podziałem jajka na dwie nierówne ko
mórki: mniejsza z nich jest to ciałko kierun
kowe, większa — jajko. Otóż, gdy się two
rzy to drugie ciałko kierunkowe i gdy ka- 
ryokinetyczna figura leżała u obwodu jajka, 
Yatsu przecinał ostrym skalpelem to jajko 
tak, że odcinał figurę mitotyczną z jej 
obu centrosomami. W ten sposób powstały 
2 odcinki: jeden z figurą karyokinetyczną, 
w której był zaangażowany centrosom ja j
ka, drugi odcinek bez jądra i bez centrosomu. 
Ten właśnie ostatni odłamek był przedmio
tem dalszych badań. Yatsu przenosił go 
więc. do płynu, zawierającego do wody 
morskiej dodany CaCl2, celem wywołania 
astrosfer w plazmie fragmentu. W płynie 
tym zostawały odłamki także czas jakiś, na
stępnie zostały ustalone. Rezultat badania 
mikroskopowego skrawków—w sposób najzu
pełniej nie dwuznaczny potwierdza rezultaty 
Wilsona, a przemawia przeciw wywodom 
Petrunkewitscha. Preparaty wykazały mia
nowicie istnienie astrosfer z centrosomami 
we fragmencie, co do którego można mieć 
pewność, że on nie zawierał pierwotnie wcale 
centrosomu. Wobec tego musimy przyjąć, 
że powstawanie centrosomów de novo jest 
faktem naukowo udowodnionym.

Nie leży w zakresie naszego referatu bli
żej tu opisywać naturę centrosomu. Ale ba
dania powyższe—stwierdzenie faktu powsta
wania centrosomów de novo — obniża nieco 
znaczenie, jakie do centrosomów przywią
zywano. Skoro centrosom powstawać może 
nietylko z centrosomu macierzystego, ale 
wprost wśród plazmy komórki, to jego sta
nowisko jako organu stałego, równoważnego 
z jądrem komórki, jest w wysokim stopniu 
zachwiane. Teorya zapłodnienia w brzmieniu 
podanem przez Boverego ma również w świe

tle tych badań znacznie mniej wszechstron
ne znaczenie. Twierdzić dziś, że jajko dla
tego tylko dzielić się nie może, że mu brak 
centrosomu, zdolnego do funkcyi, tak jak to 
niedawno jeszcze na zjeździe w Hamburgu 
wypowiada! Boveri, byłoby zbyt śmiałem.

My dziś wiemy, że centrosomy mogą 
wśród plazmy powstawać bez genetycznego 
związku z innemi centrosomami, my z całe
go szeregu badań z zakresu botaniki wiemy, 
że podział bez centrosomów odbywać się mo
że. Zdaje się, że istoty procesu zapłodnie
nia, istoty podniety rozwoju szukać trzeba 
gdzieindziej i inaczej. Droga wyłącznie 
morfologicznych studyów nie doprowadzi tu 
do celu. Ada Sąrnówna.

0. H. W i n d .

ELEKTRONY I  MATERYA l).

W  naukowem badaniu fizyki elektryczność 
zajmuje miejsce najpoczesniejsze. Jest to 
następstwem wciąż rosnącego zainteresowa
nia jej zastosowaniami praktycznemi a także 
okoliczność, że obiecuje ona dostarczyć pod
staw do wyjaśnienia wielu zjawisk w innych 
dziedzinach, Dodać należy, że wiele z tych 
obietnic już się spełniło.

Jeżeli wydać się może pewnego rodzaju 
przesadą, gdy niektórzy fizycy mówią nam 
dzisiaj o elektrycznym poglądzie na świat, to 
z drugiej strony jest rzeczą niewątpliwą, że 
mamy już prawo mówić śmiało o elektrycz
nym opisie przyrody. I  prawdą jest również 
że nauka o elektryczności rozwinęła się dzi
siaj w teoryę, która, wychodząc z niewiel
kiej liczby hypotez, powiązanych znakomi
cie pod względem logicznym, rzuciła nowe 
światło na całokształt fizyki. Lecz prawdą 
jest i to, że w rozwoju swym nie pozostawiła  
nietkniętemi ani samych pojęć naszych, do
tyczących materyi i masy, ani zasad podsta
wowych mechaniki.

W tej ostatniej okoliczności, Poincare po
dając w zeszłym ro k u 3) dyagnozę stanu 
obecnego fizyki matematycznej, dostrzegł 
symptomaty poważnego przesilenia, a może

x) Physikalische Zeitschrift 1095 VI.
2) Patrz Wszechświat 1905 JSlaJSIs 1 i 2.
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nawet zapowiedź zbliżającego się przeobra
żenia. Na szczęście uważa on stan ten za 
poważny wprawdzie, lecz znowu nie taki, by 
nie można mieć nadziei, że pacyentka prze
trzyma przesilenie; co więcej, sądzi on że 
przesilenie to może obrócić się na jej ko
rzyść.

Zadaniem mojem będzie w krótkich zary
sach dać Panom pojęcie o dziejach rozwoju 
oraz o pojęciach zasadniczych współczesnej 
teoryi elektryczności oraz wskazać te nowe 
:,unkty widzenia, do których doprowadziła 
ona nas także w dziedzinie mechaniki teore
tycznej.

Rozwój współczesnej teoryi elektryczności 
daje się ująć jako budowa pewnej syntezy 
z jednej tezy i z jednej antytezy.

Tezą jest tu teorya, która zjawiska elek
tryczne, elektrodynamiczne oraz magnetycz
ne sprowadzić chce do przyciągań i odpy- 
:hań pomiędzy niezmiernie drobnemi cząst
kami dodatniemi i odjemnemi albo pomiędzy 
najmniejszemi elementami przewodników 
prądu; teoryę tę rozwinęli Coulomb, Ampere 
i Weber na podobieństwo teoryi ciążenia, 
która w astronomii okazała się niezmiernie 
owocną.

Antytezą jest teorya, zbudowana głównie 
przez Faradaya i Maxwella, podług której 
działania, których doznają, wskutek wzajem
nego wpływu na siebie, ciała naładowane 
elektrycznie, przewodniki prądu lub magne
sy, należy pojmować nie jako rzeczywiste 
działania z odległości, lecz ja.ko następstwo 
tego, że w miejscu, gdzie się znajdują te ciała, 
w ośrodku, wypełniającym całą przestrzeń, 
istnieją pewne szczególne stany napięcia. 
Te stany napięcia znajdują się wprawdzie 
pod wpływem ciał oddalonych, ale tylko 
o tyle, że rozeszły się od nich upi’zednio na 
wszystkie strony poprzez ośrodek. Ośrod
kowi temu czyli eterowi, temu samemu ete
rowi, który dawniej już przyjęto dla wytłu
maczenia zjawisk świetlnych przeznacza się 
rolę naczelną. O cząstkach elektrycznych, 
jako rzeczach istniejących samodzielnie, 
w teoryi tej prawie że się nie mówi; nawet 
ładunki, elektryczne schodzą na plan dalszy. 
Tak np., gdy chodzi o zasób pracy, który 
system elektromagnetyczny, oczywiście, po
siada i który gotów jest zamienić na pracę 
mechaniczną, ciepło lub działania chemiczne, !

to przyjmuje się, że zasób ten ma swe siedli
sko nie na samych ciałach naładowanych, 
przewodnikach prądu lub magnesach, ani też 
w ich wnętrzu, lecz w otaczającym eterze 
i rozdzielony jest między najdrobniejsze ele
menty tego eteru.

I  zaprawdę, argumenty, które można było 
przytoczyć na poparcie tej teoryi, były 
przekonywające. Najsilniejszym z tych do
wodów był może wniosek wyprowadzony 
z nowych wyobrażeń, a mianowicie wniosek 
że działania elektryczne i magnetyczne po
trzebują pewnego czasu na rozchodzenie się 
w przestrzeni; że prędkość tego rozchodzenia 
się daje się obliczyć z danych pewnych do
świadczeń elektrycznych, wykonanych daw
niej w całkiem innym celu, i że na prędkość 
tę otrzymano wartość, prawie ściśle równą 
prędkości światła, która znana była oddaw- 
na. Stąd wynikało, że na podstawie nowej 
teoryi można było wytłumaczyć także i świa
tło, mianowicie jako elektromagnetyczny 
stan drgań, rozchodzący się w eterze.

Jednakże tylko Boltzmannowi, Lorenzowi 
i kilku innym wystarczyły dowody, przyto
czone przez samego Maxwella. Ody więk
szość fizyków przekonała się do nowej teoryi 
dopiero w łat 20  po jej ugruntowaniu a mia
nowicie na skutek potwierdzenia jej przez 
doświadczenia Hertza, to Lorenz już o dzie
sięć lat wcześniej, pisząc swoję rozprawę do
ktorską, stanął na nowem stanowisku i po
stawił sobie za zadanie zastosować teoryę 
Maxwella do złożonych zjawisk optycznych, 
a więc np. wyprowadzić z niej prawa łama
nia się i odbijania światła.

Jednakże wkrótce potem ten sam Lorenz, 
usiłując wyjaśnić na podstawie teoryi Max- 
wella związek pomiędzy współczynnikiem 
załamania ciała a ich składem oraz zjawisko 
t. zw. przesuwania się barw, doszedł do 
przekonania, że teorya ta tłumaczy wpraw
dzie w zupełności rozchodzenie się światła 
w eterze t. j . w próżnej na pozór przestrzeni, 
lecz że w takim tylko razie nabrać można 
należytego wyobrażenia o wpływie, jaki na 
ruch światła wywiera materya zwyczajna, 
jeżeli się przyjmie, że wewnątrz cząsteczek 
materyi cząstki elektryczne, obdarzone pew
ną masą, mogą zostać wprawione w stan 
drgań.

Pojęcie to posłużyło mu za punkt wyjścia
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i w wielu poszukiwaniach późniejszych, mię
dzy innemi także i w badaniach nad istotą 
wypromieniowy wania światła przez najdrob
niejsze cząstki ciał.

Jeżeli wystawimy sobie, że zwykły atom 
nie jest istnością tak prostą, jakby można 
było przypuszczać na podstawie jego nazwy, 
ale raczej układem mniej lub więcej skompli 
kowanym, złożonym z pewnej liczby cząstek 
jeszcze mniejszych, to zrozumiemy łatwo, że 
wewnątrz atomu mogą zachodzić ruchy, 
odbywające się także i pod wpływem sił, 
działających na atom jako na całość; doty
czę to np. spotykania się tego atomu z inne
mi atomami lub cząsteczkami, a więc ruchu 
cząsteczkowego wogóle, t. j. temperatury 
ciała. Jeżeli jednak przyjmiemy dalej, że 
mniejsze części składowe atomów, bądź wszy
stkie, bądź częściowo posiadają ładunki elek
tryczne, i jeżeli uprzytomnimy sobie, że we
dle Faradaya i Maxwella ładunek elektrycz
ny cząstki zasadza się na stanie napięcia, 
rozciągającym się na otaczający eter, to sta
nie się rzeczą zrozumiałą, że ruchy wewnę
trzne atomu muszą wywoływać w stanie 
eteru zmiany które, wychodząc z atomu, roz
chodzą się na wszystkie strony. Tak daje 
się wytłumaczyć wypromieniowywanie świa
tła przez atomy ciał. Ruchy w atomie za
sadzają się zależnie od jego budowy, roz
miarów oraz rodzaju sił, które jego cząstki 
wywierają na siebie wzajemnie — na liczbie 
ograniczonych drgań prostych o pewnym, 
oznaczonym okresie. Wobec tego nietrudno 
zrozumieć, dlaczego promienie świetlne, wy
syłane przez atomy pewnego danego ciała, 
składają się z liczby ograniczonej barw pro
stych, z których każda odpowiadać może np. 
pewnemu możliwemu rodzajowi drgania we 
wnętrzu atomu, oraz dlaczego każdy gatu
nek atomów, a więc i każdy pierwiastek che- j  

miczny posiada własne widmo charaktery
styczne. Spostrzegamy wtedy i drogę, na 
której szukać należy wytłumaczenia wysoce 
ciekawych związków, jakie zachodzą pomię
dzy długościami fali różnych linij należą
cych do widma jednego i tego samego pier
wiastku.

Te same poglądy utorowały drogę wyjaś
nieniu zmian, które okazuje widmo źródła 
świetlnego, wystawionego na wpływ sił ma
gnetycznych. Siły te jak wiadomo, wywo

łują w ruchach cząstek elektrycznych ato
mów pewne zmiany, a rodzaj tych zmian 
które co do istoty swej łatwo mogą być prze
widziane, określa, rzecz prosta, i rodzaj zmian 
w widmie.

Gdy nowe to zjawisko, zaraz po odkryciu 
przez Zeemana w r. 1895 znalazło wytłuma
czenie w teoryi Lorentza i gdy nadto teorya 
przepowiedziała niektóre ważne właściwości 
tego zjawiska, a Zeeman właściwości te po
trafił ujawnić na drodze doświadczalnej, na
tenczas, jak na skinienie laski czarnoksięs
kiej, uwaga wszystkich fizyków zwróciła się 
na odkrycia Zeemana a zarazem i na teoryę 
Lorentza. Od tej chwili teorya ta ostatecz 
nie wygrała sprawę, a badacze, zajmujący 
się fizyką matematyczną, zaczęli poświęcać 
swe siły dalszemu jej rozwijaniu.

Atoli cząstkom elektrycznym sądzone by
ło wysunąć się jeszcze bardziej na plan pier
wszy.

Dotąd mówiłem o takich cząstkach jedy
nie jako o czemś, co istnieje hypotetycznie 
we wnętrzu atomu. Na tej małej widowni 
przyznawano im pewną swobodę ruchów 
lecz nie sądzono, by mogły one widownię tę 
opuszczać. Atoli Lorentz poszedł w roku 
1894 o krok dalej i odważył się przyjąć, że 
tego rodzaju cząstki elektryczne mogą poru
szać się nie tylko wewnątrz cząsteczek ciał, 
lecz także i pomiędzy cząsteczkami i że ruch 
ten ujawnia się w postaci prądu elektryczne
go. Wychodząc z tego założenia, zdołał on 
oznaczyć, w jakim stopniu działania elek
tryczne, wywierane w układzie ciał, powin- 
nyby ulegać wpływowi ruchu tego układu 
poprzez eter. Jednocześnie z innej strony 
stwierdzono wówczas możliwość wyjaśnienia 
na tej samej podstawie zmian (odkrytych 
przez Halla i Kerra), którym ulegają pod 
wpływem sił magnetycznych zarówno kie
runek, jak  i skład promieni świetlnych, odbi
tych od zwierciadła.

Potem przyszło wielkie odkrycie Róntge- 
na. Odkrycie to ożywiło nagle zaintereso
wanie fizyków znanemi już dawniej promie
niami, które, uderzając o ścianę stałą, dają 
początek promieniom Rontgena, t. j. promie
niami katodalnemi. Przytem okazało się, że 
własności promieni katodalnych oraz zwią
zek ich z promieniami Rontgena dają się wy
tłumaczyć najłatwiej, jeżeli pierwsze z tych
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promieni pojmować będziemy jako prądy 
cząstek elektrycznych odjemnych, porusza
jących się z bardzo wielką szybkością w prze
strzeni, wypełnionej rozrzedzonem powie
trzem.

Wiechertowi bardzo już wcześnie powio
dło się oznaczyć doświadczalnie prędkość 
tego ruchu na jakieś 50 do 60 tysięcy kilo
metrów na sekundę. Stąd, w zestawieniu 
z zakrzywieniem jakiego doznaje droga pro- 
promieni katodalnych w polu magnetycz- 
nem, można wyprowadzić ładunek elektrycz
ny cząstek, przypadający na jednostkę masy.
I oto na ładunek ten otrzymano wartość, 
identyczną z wartością, wyprowadzoną do
świadczalnie przez Zeemana dla cząstek elek- 
ktrycznych wewnątrz atomu, cząstek, któ
rych ruch wytwarza światło. Z tej tożsa
mości nie trudno wyciągnąć wniosek, że też 
same cząstki tworzą i promienie katodalne 
i tym sposobem przeprowadzić dowód, że 
posiadają one dość samodzielności na to, by 
i na szerokim świecie poszukać własnej 
drogi.

Stwierdzono również, że promienie, które 
tymczasem odkrył Becquerel, a które wysy
łają substancye zawierające uran, oraż pro
mienie, które wysyła metal pod wpływem 
promieni pozafioletowycb, składają się z tych 
samych cząstek elektrycznych i że cząstki te 
wytwarzają się także w atmosferze ze zwy
kłych cząsteczek gazowych, np. pod działa
niem światło pozafiolatowego. Nie dość na 
tem, przekonano się, że elektrony (tak bo
wiem nazwano te nowoodkryte elementy) 
otaczają nas stale, licząc się na miliony i mi
liardy bądź w stanie zupełnie wolnym, bądź 
też jako jądra, dokoła których grupują się 
w mniejszej lub większej ilości cząsteczki ga
zów atmosferycznych.

Dalej, doświadczenia wykazały, że elek
trony oraz dopiero co wspomniane agregaty 
cząsteczek działają jako jądra kondensacyjne 
skoro tylko przestrzeń zostanie przesycona 
parą wodną, przyczem elektronom odjem- 
nym wystarcza już niższy stopień przesycenia 
aniżeli dodatnim a krople przez nie utworzo
ne są mniejsze. Gdy więc na elektrony spa
da po części odpowiedzialność za powstawa
nie chmur i deszczu, to różnica w sposobie 
działania obu gatunków sprawia to, że skut
kiem skroplenia nastąpić musi także w at- |

mosferze przesunięcie elektronów dodatnich 
i odjemnych, które w pierwszym rzędzie jest 
przyczyną różnic w potencyałe elektrycznym 
oraz w wielkości jego spadku, a powtóre od
grywa rolę we wszelkich zjawiskach meteo
rologicznych. Tak więc dzięki tym nowym 
odkryciom postąpiliśmy znacznie w tłuma
czeniu burzy, zorzy północnej oraz zmian 
magnetyzmu ziemskiego, i przeto można 
mieć nadzieję, że odkrycia te wr związku ze 
spostrzeżeniami i teoryami, dotyczącemi 
wpływu promieniowania słonecznego na 
wspomniane zjawiska, przyczynią się do 
rozwoju nauki meteorologicznej.

Teorya elektronów, którą mam zamiar 
przedstawić tutaj w zarysach ogólnych, opie
ra się na względnie prostym systemie zasad, 
który łatwo daje się ująć w całość, bynaj
mniej nie przeładowaną wzorami matema- 
tycznemi. W systemie tym bardzo wyraź
nie uwydatnia się charakter nowej teoryi, 
jako syntezy w stosunku do tezy Coulomba— 
Amperea— Webera oraz do antytezy Fara
daya—Maxwella.

Na plan pierwszy wysuwają się tutaj 
w równej mierze najmniejsze cząstki elek
tryczne i eter.

O eterze zakładamy, że jest on ośrodkiem, 
który znajduje się w całej przestrzeni (także 
i we wnętrzu cząsteczek materyi zwykłej) 
i którego stan ulegać może zmianom dwoja
kim; o właściwej istocie tych zmian nie za
kładamy nic zgoła, przyjmujemy jednak, że 
w każdym punkcie przestrzeni posiadają one 
nie tylko pewną określoną wielkość, lecz tak
że i pewien kierunek. Jedna z tych zmian 
w stanie eteru nosi miano przesunięcia, elek
trycznego druga—siły magnetycznej.

Co dotyczę wielkości i kierunku przesu
nięcia elektrycznego, to teorya nasza przyj
muje, że w rozmaitych miejscach w eterze 
są one każdochwilowo takie, że przesunięcie 
to można sobie wyobrazić tak co do wielkoś
ci, jak i co do kierunku, jako odbywające się 
w fikcyjnej cieczy nieściśliwej wypełniającej 
wszystką przestrzeń.

Z tem przesunięciem elektrycznem, zakła
damy dalej, elektrony są w związku bez
pośrednim. Związek ten rozumiemy w ten 
sposób, jakgdyby w dopiero co zaznaczo
nym obrazie cieczy nieściśliwej, w każdym 
elektronie dodatnim powstała z niczego pew
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na określona ilość tej cieczy, w każdym zaś 
elektronie odjemnym pewna określona jej 
ilość obróciła się w nicość. Elektrony są 
więc do pewnego stopnia jądrami dokoła 
których rozchodzi się promieniście przesunię
cie elektryczne a mianowicie: dokoła dodat
nich na zewnątrz, dokoła odjemnych do we
wnątrz.

Co dotyczę drugiej zmiany w stanie eteru 
t, j. siły magnetycznej, to w teoryi naszej 
zakładamy, że zmiana ta zachodzi wtedy gdy 
gdziekolwiek w eterze odbywa się ruch elek
tronów i że wielkość jej i kierunek w całym 
otaczającym eterze wyznaczone są w zupeł
ności przez wielkość i kierunek prędkości 
elektronów. Gdyby poruszał się jeden ty l
ko elektron, to np. wielkość siły magnetycz
nej w każdym punkcie przestrzeni byłaby 
poprostu proporcyonalna do prędkości tego 
elektronu.

"Wreszcie, przyjmujemy, że elektron podle
ga pewnym siłom, które w pewien określony 
sposób zależą od przesunięcia elektrycznego 
i siły magnetycznej w eterze, w miejscu znaj
dowania się elekti’onu, a także—od siły i ru
chu tego elektronu.

O materyi zwyczajnej nie mówi,się w na
szych zasadach wTcale, Atoli w milczeniu 
tem tkwi już założenie, że we wnętrzu czą
steczki lub atomu materyi zwyczajnej istnieć 
mogą: przesunięcie elektryczne, siła magner 
tyczna i elektrony równie dobrze jak i w ete
rze swobodnym i że wtedy związki ich wza
jemne są takie same. Jednakże zasady te 
nie wyłączają przypuszczenia, że materya 
może np. grać pewną rolę o tyle, że cząste
czki jej wywierają pewne siły na elektrony.

Jak daleko, opierając się na prostych wyo
brażeniach teoryi elektronów, zajść można 
nawet w tłumaczeniu zjawisk, zachodzących 
we wnętrzu ciał, o tem pouczają nas naj
świeższe badania Lorentza. W badaniach 
tych autor do elektronów swobodnych, o któ
rych zakładamy, że znajdują się w wielkiej 
liczbie we wnętrzu metalu pomiędzy jego 
cząsteczkami i tam z powodu małych swych 
rozmiarów dość jeszcze mają miejsca dla 
swych ruchów, stosuje rozważania podobne 
do tych, jakich używamy w kinetycznej 
teoryi gazów, pocżem dla sił, wywieranych 
na te elektrony przez cząsteczki, wyprowa
dza pewne prawo bardzo proste. Widzimy

stąd, jak łatwo dojść można do zadowalają
cych wyobrażeń o przyczynie praw oraz 
o istocie całego szeregu zjawisk, w których 
dotąd pozostawało tyle pierwiastku zagadko
wego. Całkiem swobodnie dochodzimy do 
wytłumaczenia związku pomiędzy przewo
dnictwem cieplnem a elektrycznem (odkryte
go przez Biedermanna i Frantza) oraz do 
obliczenia stosunku liczebnego tych dwu 
wielkości, dalej do wytłumaczenia ciepła 
Joulea, sił termoelektrycznych i zjawiska 
Peltiera—Thomsona, a także do matematy
cznego wyrazu praw, rządzących temi zja
wiskami.

Tłum. S. B.
(DN)

I. P. L o t sy .

POKOLENIE * i POKOLENIE 2 x.

(Dokończenie).

Pierwsze więc stadyum gonotokontów, 
gdy jeszcze nie nastąpiło złączenie się chro
mosomów,- nazwę prostem, drugie, gdy 
już chromosomy się złączyły (redukcya), zło- 
żonem. W ostatniem stadyum, zanim go- 
notokont przystąpi do tworzenia gonów, 
znajdujemy często złożony chromosom ro
zerwany na krzyż, tak, że patrzącemu nań 
przedstawia się jako tetrada. Je s t to sta
dyum tetrad gonotokontów. Ilość tetrad jest 
więc połową ilości pojedyńczych chromoso
mów, które pierwotnie tworzyły nitkę cliro- 
matynową gonotokonta. Teraz następuje 
podział, wskutek którego powstają komórki 
macierzyste właściwych gonów. Ponieważ  
takie dwie komórki pochodzą z jednej, która 
zawierała tetradę, więc każda z nich zawiera 
jedną dyadę. Ujmijmy teraz jeden konkret- 
ny wypadek i zastanówmy się nad pocho
dzeniem jaj jakiejkolwiek samicy (fig. 1)- 
Przedewszystkiem widzimy, że dyada zaczy
na się skręcać na 90°. Jest to stadyum skrętu. 
Teraz odbywa się tworzenie dojrzałych jaj, 
przyczem następuje powtórny podział złożo
nego chromosomu i każde jaje otrzymuje 
swój, pojedyńczy chromosom.

Tak daleko obserwowane fakty; teraz ich 
interpretacya (fig. 2). Połowa chromoso
mów, zawartych w komórkach dziecka, po
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chodzi od ojca, połowa od matki. Te chro
mosomy tworzą jednę nitkę. Ta nitka, roz
padając się za każdym podziałem, przecho
dzi do komórek pochodnych, i dlatego w ją 
drze dziecka mamy tak ojcowskie jak i m at
czyne chromosomy. Ponieważ bezwzględna 
ich ilość jest rzeczą dla nas zgoła obojętną, 
więc możemy przyjąć całkiem hypotetyczny 
przypadek, w którymby komórki zarodcze 
miały tylko po 1 chromosomie. Niech ojco
wskie chromosomy przedstawią nam jasne

Fig. 1 .

my, jeden ojcowski i jeden matczyny. Nato
miast podział w płaszczyznie (3 oddzieli chro
mosomy ojcowskie od matczynych, i dlatego 
produkty podziału będą miały tylko po je
dnym, pojedynczym chromosomie. W  której- 
że więc płaszczyznie odbędzie się następny 
podział? Przed tym jeszcze podziałem na
stępuje pewien skręt, mający wielkie zna
czenie, gdyż wskazuje kierunek, w którym 
wysunie się drugie ciałko biegunowe. Że oba 
ciałka biegunowe są wypychane w tym sa-

Fig. 2.

1 ) stadyum (pojedyńcze chromosomy)

2) stadyum (złożone chromosomy) 
Gonotokont

3) stadyum (stadyum tetrad) 

Stadyum dyad

Komórka macierzysta gonów 
Stadyum skrętu dyad

Gony (w tym wypadku dojrzałe jaje) ciałka 
kierunkowe

Obserwacya.

pole, matczyne zacienione, a wtedy nitka 
chromatynowa jąder (soinatycznyoh) tak bę
dzie wyglądać:.

Gonotokont zawiera więc nić chroinatyno- 
wą, złożoną z dwu pojedynczych chromoso
mów. Wobec t. zw. liczbowej redukcyi ukła
dają się te chromosomy obok siebie (stadyum 
złożonych chromosomów). Teraz rozpadają 
się w kierunku swej długości te chromoso
my, które razem tworzyły chromosom zło
żony, i powstaje przez to stadyum dyad ma
cierzystej komórki jaja. W takiej komórce 
znajdują się de facto jeszcze dwa chromoso
my, ojcowski i matczyny, tak samo jak 
i w komórkach somatycznych, tylko z tą 
różnicą, że w tych ostatnich leżą te chromo
somy poza sobą, a tam obok siebie. Jasnem 
więc, że następny podział wypadnie różnie, 
zależnie od tego, czy odbędzie się w płasz
czyznie a czy p. Podział w płaszczyznie a 
nie przyniósłby nic nowego, komórki po
chodne zawierałyby znowu dwa chromoso-

Interpretacya.
mym kierunku, wynika to dostatecznie jasno 
z obok podanego rysunku Hertwiga (fig. 2a). 
Podział więc w drugim wypadku odbywa 
się w płaszczyznie, równolegle do a (fig. 2). 
Gdyby nie nastąpił skręt, oba podziały by
łyby sobie równe.

Fig. 2a.

Ciałka biegunowe u Asterias.

Że ten skręt nie jest koniecznein zjawi
skiem, towarzyszącem karyokinetycznym 
procesom w powstawaniu gonów, przeko
nywamy się badając tworzenie się plemni
ków. Gonokont zawiera tu przy końcu swe
go okresu spoczynkowego tetradę, o której 
możemy przypuścić, że powstała w podobny 
sposób.

Z obok dołączonych figur wynika, że sta
dyum dyad powstaje w całkiem podobny spo
sób jak podczas tworzenia komórek rozrod
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czych. Lecz nie istnieje tu stadyum skrętu, 
i zupełnie słusznie, gdyż drugi podział, ce
chujący dojrzewanie (drugie ciałko bieguno
we) odbywa się w kierunku prostopadłym 
do pierwszego. To stanowi wybitną różni
cę między pierwszym a drugim podziałem. 
Oba te różne podziały powodują, że przez 
ojca i  matkę wprowadzone chromosomy zno
wu się oddzielają. Czy istnieją jeszcze jakie 
dalsze podstawy dla takiego mniemania, dla 
oddzielania się ojcowskich i matczynych 
chromosomów podczas powstawania komó
rek rozrodczych?

M g 3. Fig. 4.

Stadyum tetrad

Stadyum dyad

Wstęp do 
stadyum monad

Spermatydy któ
re przez dalsze 

podziały 
wykształcają się 

w plemniki

Mojem zdaniem przemawiają za tem mie
szańce, otrzymywane przez Mendla.

Przekonał się on, że ze skrzyżowania pe
wnej odmiany grochu o bocznych kwiatach 
z taką samą odmianą o kwiatach wierzchoł
kowych powstały mieszaniec zawsze wyda
wał kwiaty boczne.

W mieszańcu pokazała się więc tylko ce
cha „bocznego" rodzica, cecha rodzica 
„wierzchołkowego14 znikła, czyli jak  się Men
del wyraża, jedna cecha była przeważająca 
(dominująca), druga cecha —- była przygłu
szona („recessy wna“).

Gdy u takiego mieszańca nastąpi samo- 
zapłodnienie, to już w pierwszem pokoleniu 
wystąpi cecha przygłuszona. Gdy staramy 
się, by każda roślina, tak z cechami przewa- 
żającemi jak i przygłuszonemi, sama siebie 
zapylała, to otrzymamy, przypuściwszy, że 
z każdej rośliny wysiewamy zawsze tylko 
cztery nasiona, które się rozwijają w roślinę,

następujący schemat, w którym litera D ozna
cza rośliny z przeważaj ącemi czyli dominu- 
jącemi cechami, a litera R, rośliny z cecha
mi przygłuszonemi czyli recessywnemi:

4 D (4 pierwot. mieszańce)

12 D 4 R

40 D 8  R 16 R

144 D 16 R 32 R 64 R
/ \  I I I

554 D 32 R 64 R 128R 256 R
W każdem więc pokoleniu występowała 

pewna ilość roślin o cechach przygłuszo
nych; te więc rośliny odtwarzały zupełnie 
wiernie jednego rodzica. Zachodziło więc 
pytanie, dlaczego przy wysianiu nasion mie
szańca występował tylko jeden rodzic, i po
zostawał stale gdy roślina rozmnażała się 
przez samozapłodnienie, podczas gdy osobnik, 
równy przeważającemu rodzicowi nigdy nie 
występował stale i zawsze wydawał formy 
o cechach przygłuszonych, które po swem 
ukazaniu się znowu stawały się stałemi. Sa
ma myśl się nasuwała, że także drugi rodzic 
wystąpił wiernie, lecz przez to, że mieszaniec 
okazywał tylko przeważającą cechę, nie mo
żna go było od tego ostatniego odróżnić. 
Dokładne obserwowanie potomstwa każdej 
przeważającej rośliny potwierdziło to przy
puszczenie. Między 12 przeważającemi ro
ślinami pierwszego pokolenia były 4, które 
były stałe i nigdy form przy głuszo nych nie 
wydawały, 8  zaś było takich roślin, które 
wprawdzie równały się przeważającemu ro
dzicowi, lecz swem pochodzeniem wykazy
wały, że są mieszańcami. Wtedy też oka
zało się, że opracowane drzewo rodowe ta
kich dostarczyło rezultatów:

4D R  (4pierwot. mieszań.)

4 D

16 D 8  D

8  D R

16 D R

4 R

8 R 16 R

64 D 32 D 16 D 3 2 D R  1 6 R 3 2 R 6 4 R
I I i ^ | X  I I I

256 D 128D 64 D 32 D 64D R 32 R 64R 128R 256R 
Szeregu DR nie można poznać, gdyż żadnej
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z cech przygłuszonych nie widać, Że oba 
wyniki się zgadzają, to wypada z dodania 
ostatnich pokoleń na naszym przykładzie.

W  pierwszym przykładzie znaleziono:
D =  544 R =  32 +  64 +  128 +  256 =  480

W  drugim przykładzie:
D =  256 -f- 128 +  64 +  32 - f  64 ') =  544 

R =  32 -f  64 +  128 +  256 =  480
Jakżeż to wytłumaczyć? Okazało się bo

wiem, że mieszańce, t. j. rośliny D R, rozpa
dały się w każdem pokoleniu w stosunku:

1 D : 2 D R : 1 R.
Mendel rozwiązuje to w ten sposób, że 

mieszańce wydały nie krzyżowe, lecz czyste 
energidy rozrodcze, i mianowicie w ten spo
sób, że połowa jaj równała się ojcu, połowa 
matce, połowa ziarnek pyłku ojcu, połowa 
matce.

Przyjmując, że wszystkie parzą się ze so
bą z jednakową łatwością, otrzymamy takie 
równanie:

(D +  R) (D +  R) =  D2 +  2 R D  +  R 2 
a ponieważ nigdy nie będziemy mogli wi
dzieć, jak wygląda pewna cecha, podniesio
na do kwadratu, więc powyższa wartość 
przedstawi się w rzeczywistości w ten sposób: 

1 D + 2 D R + 1 R  czyli 
I D  : 2 D R  : IR , 

co, jak widzimy, zgadza się z otrzymanemi 
wartościami.

Ponieważ D R nie można odróżnić od R, 
zatem pierwsze pokolenie mieszańców musi 
się składać z 75$ roślin o cechach przewa- 
żających i 25% roalin o cechach przygłuszo
nych. Zgadza się to zupełnie ze znalezione- 
mi wartościami. Z 16 roślin 12 posiadało 
cechy przeważające, 4 cechy przygłuszone.

Słusznie zatem Mendel przypuszczał, że, 
jeżeli u mieszańców faktycznie występują 
czyste komórki rozrodcze, to skrzyżowanie 
mieszańca z jednym rodzicem wyda inny re
zultat niż ten sam mieszaniec z drugim ro
dzicem, gdyż co innego jest

(D -)- R) R aniżeli (D -(- R) D.
Z skrzyżowania zatem rodzica, posiadają

cego cechę przygłuszoną, teoretycznie otrzy
mamy:

• (D -f- R) R - D R + R 2

*) 64 roślin D R, należących do tego poko
lenia, uważane są za D, gdyż okazują tylko prze
ważającą cechę.

a ponieważ przy D R nie możemy rozróżnić 
R, a R 2 przedstawia nam się w rzeczywisto
ści jako R, więc mamy: 1 D -f R  czyli 50%
0 cechach przeważających, 50$ o eeehaeh 
przygłuszonych.

W drugim wypadku:
(D + R )D  =  D2 -f-D R , czyli 

zastosowawszy do tego wyniku, to co przed 
chwilą powiedzieliśmy, otrzymamy D +  D, 
to jest same przeważające rośliny.

Widzimy więc, że rzeczywiście w gonoto- 
kontach odbywa się oddzielenie ojcowskich
1 matczynych chromosomów.

Doświadczenia Mendla wspaniale więc 
świadczą za mojemi poglądami; wobec tego 
odważam się na wygłoszenie następującej 
hypotezy:

Pierwotne, na drodze bezpłciowej rozmna
żające się organizmy przedstawiają pokole
nie X] ich komórki rozrodcze zawierają więc 
x  chromosomów.

Przez kopulacyę pierwotnie bezpłciowych 
komórek rozrodczych powstało rozmnażanie 
płciowej powstało więc pokolenie 2 x  *).

Ten stan 2 x  nie mógł na zawsze pozostać, 
wcześniej lub później musiało pokolenie 2 x  
wydać gonotokont, w celu przywrócenia 
pierwotnej liczby chromosomów. Ten po
wrót do pokolenia x  polega na oddzielaniu 
ojcowskich i matczynych chromosomów. 
Wpierw jednak odbywa się łączenie się po 2 
tych chromosomów, a wyrazem tego łącze- 
nika jest liczbowa redukeya.

W tem stadyum zdwojenia widzi de Vries 
moment, w którym następuje wymiana sub- 
stancyi między matczynemi a ojcowskiemi 
chromosomami. Jest to słuszne przypuszcze
nie, gdyż taka wymiana musi się gdzieś od
być. Gdyby jej nie było, wnuki byłyby 
identyczne z dziadkami. Że tak jednak nie 
jest Weissman znów tłumaczy inaczej, 
a mianowicie tein, ae energidy rozrodcze za
wierają częścią ojcowskie, częścią matczyne 
chromosomy.

Mieszańce Mendla nie przemawiają za 
twierdzeniem Weissmana, są jednak pewne 
fakty, nie pozwalające odrzucić zapatrywa
nie Weissmana.

*) Filogenetycznie więc jajo starsze od kury, 
przedrośle od paproci.
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Do tych faktów należą mieszańce rosiczki 
(Drosera), badane przez Rosenberga.

Drosera rotundifolia ma w swem ciele ją 
dra z 20 chromosomami, Drosera longifolia 
z 40 chromosomami. W jądrach komórek 
rozrodczych jeśt więc w pierwszej 1 0 , w dru
giej 20 chromosomów. Mieszaniec powinien 
zatóm mieć 20 10 t. j. 30 chromosomów.
Jest to właśnie pokolenie x  - \-y . W gono- 
tokontach mieszańca powinny więc wytwo
rzyć się góńy, zawierające, według de Yriesa, 
częścią 10, częścią 20 chromosomów. Rze
czywiście tak się dzieje, lecz nadto tworzą 
się gony z 15 chromosomami. W wystąpie
niu gonów o 10  i 20  chromosomach widzę 
fakt, przemawiający za mem twierdzeniem. 
Wystąpienie 15 chromosomów uważam za 
objaw patologiczny, spowodowany skrzyżo
waniem się dwu gatunków.

W każdym razie nie można z góry potę
pić twierdzenia Weismanna.

Pytam y się teraz, jak wytworzyło się po
kolenie 2 x, czy odrazu jako 2 x, czy też nie?

Samo przez się zrozximiałe, że obojętną 
w zasadzie jest dla nas rzeczą, kiedy odby
wa się liczbowa redukcya chromosomów. 
Można jnyślee, że zygota odrazu staje się 
gonotokontem, lub że też dzieli się kilka ra
zy i tworzy pokolenie 2 x , które dopiero 
przy końcu swego rozwoju tworzy gonoto- 
konty.

W rzeczy samej podług mego zdania zygota 
u najprostszych płciowo rozmnażających się 
istot staje się odrazu gonotokontem, Hydro- 
dictyon, Oedogonium, i tworzy gony, tu 
cztery pływki; później zygota podzieliła się 
kilkakrotnie tak, że powstało pokolenie 2 x, 
złożone z większej ilości komórek, i ono 
wreszcie doprowadziło do wielkiego pokole
nie 2 x  wyższych zwierząt i roślin, przez co 
pokolenie x  coraz bardziej ustępowało.

Nie zawsze więc tworzą się gony przy koń
cu pokolenia 2 x \  tak dzieje się u Paprotnia- 
ków, .Tawnokwiatowych i wyższych zwie
rząt. Filogenetycznie wytworzyły się na 
samym początku, zaraz po powstaniu zygoty. 
Całe pokolenie 2 x  jest wtórnie wytworzone.

Nawet Weismann przyjmuje, że wytwo
rzenie się komórek płciowych (gonów) miało 
pierwotnie miejsce na początku ontogonezy.

Pokolenie 2 x  występuje w całej okazało
ści już u paproci, a u Jawnokwiatowych

JYo 39

1 wyższych zwierząt prawie zupełnie usunę
ło pokolenie x.

Nasze geologiczne drzewo rodowe jest nie
kompletne; właściwie nie mamy pojęcia, jak 
się rozwijały paprocie—przyczyna tego leży 
w pierwotnem pokoleniu 2 x, w delikatnem 
przedroślu. Wobec tego nic dziwnego, że 
nie znaleziono kopalnych przedrośli. Tak sa
mo nie można się spodziewać, by znaleziono 
pokolenie x , stojące na niższym stopniu roz
woju Dopiero na wyższym stopniu rozwo
ju  może mieć odpowiednią trwałość, by zo
stało trwale przechowane w ziemi i potem 
wydobyte jako kopalne. Nawet teraz powsta
nie wielkiego pokolenia 2 x  nie jest konie
czne; dowodzą tego przedrośla z zaród niami 
(sporangia) jakie otrzymał Lang. Wpierw 
jednak musi nastąpić kopulacya jąder, jak 
to ma miejsce, według Farmera, u bezpłcio
wo wytworzonych paproci.

Jak widać, u roślin wyrażenie pokolenie x  
jest równoważne z gametofytem, pokolenie
2 x  ze sporofytem.

W celu uzasadnienia lub zbicia mej hypo- 
tezy należy przedsięwziąć dokładne badania 
nad historyą kiełkowania niższych glonów 
i grzybów, czyli innemi słowy, oznaczyć, 
gdzie u rozmaitych istot znajduje się gono
tokont.

Do takich badań, jako środek pomocniczy 
niech posłuży niżej dołączona tabelka.

Przypuszczam, że następujące przypadki 
dadzą się wykazać:

A. U r o ś l i n  s a m o ż y w n y c h .

I. Zygota staje się odrazu gonotokontem:
a) Tworzy cztery gony: Mesotaeniaceae, 

Hydrodictyon, Bulbochaete, Oedogonium, 
wszystkie z czterema z zygoty wyszłemi 
pływkami.

b) Tworzy cztery gony, ale dwa zanikają: 
Olosterium, Cosmarium i wszystkie Desmi- 
diaceae z dwoma kiełkami w zygocie.

c) Liczba wytworzonych gonów waha się 
między 1 — 3, liczba ginących gonów od
3 — 1... Stephanosphaera (w zygocie powsta
ją 1 — 3 pływek).

d) Tworzy się tylko jeden gon, pozostałe 
trzy szczątkowe... Wszystkie zygoty, z któ
rych rozwija się tylko jedno indywiduum, 
należące do pokolenia x. Zwykła to rzecz 
u glonów. Cytologicznie rzecz to nie zba



JMa 39 W S Z E C H Ś W IA T 621

dana. Przypuszczani, że zanikają tam trzy 
jądra a jedno pozostaje. Prawdopodobnie 
taki przypadek zachodzi u Spirogyra. Jak 
Chmielevsky podaje dzieli się tu jądro zygo
ty na cztery jądra, z których dwa giną, 
a dwa znowu się łączą. Jeżeliby to ostatnie 
spostrzeżenie było mylne i jedno jądro, któ
re pozostało, zawdzięczało swoje powstanie 
zanikowi trzech innych, mielibyśmy teore
tycznie pożądany przypadek.

II. Zygota dzieli się na pokolenie 2 x, 
które powstaje w zygocie. Zachodzą tu trzy 
ewentualności:

1. Jedna, albo też dwie, komórki poko
lenia 2 x  tworzą po cztery pływki: Sphae- 
roplea.

2. Dwie, albo też cztery, komórki poko
lenia 2 x  tworzą po cztery pływki: Ooleo- 
chaete.

3. Dwie komórki pokolenia 2 x  tworzą 
nieruchliwe zarodniki: Bangia, Porphyra.

III. Pokolenie 2 x  opuszcza zygotę.
A. Pokolenie x  i pokolenie 2 x  żyją wol

no i są jednakowej postaci... Dictyota.
B. Pokolenie 2 x  jest mniejsze od poko

lenia x.
a) Włąsne pożywienie przygotowywa zu

pełnie lub w części podczas całego ży
cia... Horideae.
P) Nie może przysposabiać pokarmu, 
przynajmniej w wieku dojrzałym... 
Musci.

C. Pokolenie 2 x  większe od pokolenia x.
a) Pokolenie a; i 2 a? przynajmniej w je

dnej płci samożywne.
a) Pokolenie x  dwupłciowe... Rośliny 
o zaródniach jednakowych (homospory) 
np. paprocie.
p) Pokolenie x  jednopłciowe.

1 . Żeńskie samożywne, męzkie nie... np. 
iSahinia.

b) Pokolenie x  pa sorzytuj ące i jed nopłciowe.
a) Żeńskie pokolenie x  wyraźne... Gry- 
mnospermae (Nagozalążkowe).
•P) Żeńskie pokolenie mocno zreduko
wane... Angiospermae (Okrytozaląż- 
kowe).

S .  U n ie  s a mo ż y w n y c h  rośl in.

‘Tutaj przedewszystkiem nieraz pokolenie

2 x  ma po dwa jądra w każdej komórce. Te 
jądra łączą się dopiero w gonotokoncie, aby 
wy tworzyć* cztery zarodniki, które wraz z je- 
dnojądrowemi komórkami dają grzybnię. 
Tak się dzieje u Uredineae, gdzie według 
pięknych badań Blachmanna teleutospora 
jest gonotokontem. U Workowców (Asco- 
mycetes) uważam workotwórcze nitki *) za 
pokolenie 2 x ; jednak nie zbyt to pewna 
rzecz. Roślina Siphonomycetów jest poko
leniem x\ sprzeciwia się temu Trow w swej 
ostatniej publikacyi o Achlyi, gdzie według 
niego podczas tworzenia się jaj ma zachodzić 
liczbowa redukcya. Jeżeliby tak rzeczywi
ście było, pokoleniem 2 x  byłaby roślina 
Achlyi. Ja  jednak odważam się powątpie
wać w prawdziwość spostrzeżenia tak kom- 

| petentnego autora dlatego, że, jeżeliby plecha 
j  Achlyi była pokoleniem 2 x, to pływki jej 

nie byłyby homologiczne gametom, a to filo
genetycznie nie jest prawdopodobne.

U wyższych zwierząt pokolenie x  ograni?
| cza się na komórki płciowe, ciało tworzy po

kolenie 2 x.

Filogenetycznie naprzód więc powstało 
pokolenie «, aż do np. Jucus, Caulerpa i t. d. 
Później jednak pokolenie 2 x  coraz bardziej 
usuwało pokolenie x. Bezpośrednią przy
czyną powstania wyższych zwierząt był więc 
rozród płciowy.

Chcę jeszcze zwrócić uwagę.na kilka Wnio
sków, dających się wysnuć z mej hypotezy: 
partenogeneza gametów istot niższych nie jeśt 
homologiczna z partenogenezą gametów istot 
wyższych. W pierwszym wypadku wzrasta 
żeński gamet do pokolenia x, w drugim do 
pokolenia 2 x, a raczej do pokolenia pseudo- 
2 x, gdyż niema tu ojcowskich chromoso
mów.

Niniejsze wywody są raczej szkicem i ma
ją  na celu zachęcić do dalszych badań, do 
oznaczenia, gdzie u rozmaitych grup znajdu
je się gonotokont. Badania cytologiczne po
winny to spełnić.

Tłum. Jan Nowakowski.

Workotwórczemi (ascogene) nitkami zw<| 
się komórki, tworzące woretazki (asci),' w których 
powstają zarodnie. (Przypisek tłumacza).
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KORESPONDENCYA W SZECHŚW IATA.

Rosa mączna

Chojnowo, d. 33 września 1905 r.
Bieżący rok ciepły z znacznemi opadami w nie

których okresach lata— okazał się sprzyjającym 
do rozprzestrzenienia mącącą agrestowego (Sphae- 
rotheca mors uvae Berk et Curt). Granica za
kreślona do 1904 r. przez gub. kurlandzką, ko
wieńską, wileńską, łomżyńską, siedlecką, wo
łyńską i podolską, posunęła się w r. b. znacznie 
na zachód. Prócz notowań z płockiej gub. poda
nych, otrzymujemy wiadomość że rosa mączna 
amerykańska pokazała się w Łabiszynie i okoli
cach w W . Ks. Poznańskim. Dr. Rudolf Ader- 
hold, dyrektor wydziału biologicznego dla leśnic
twa i rolnictwa przy cesarskim Urzędzie Zdrowia 
(Kais. Gesundheitsamt), instytucyi, która za po
średnictwem tanich wydawnictw zapoznaje ogół 
z chorobami roślinnemi i środkami ich zwalczania, 
wypuścił z tej racyi w świat opis dokładny rosy 
mącznej agrestu: Der amerikanische Mehltau des 
Stachelbeerstrauches, eine ftir Deutschland neue 
Pflanzenkrankheit (Plugblatt JS 35 Juli 1905 
Berlin P. Parsy) uzupełniony doskonałemi rysun
kami chorych części roślinnych i powiększonemi 
części grzyba.

Przy sposobności czuję się w obowiązku spro
stować omyłkę, która zakradła się do mego arty
kułu zamieszonego w A? 29 Wszechświata: do 
niszczenia rosy mącznej używa się nie siarczan 
potasu lecz siarczek potasu.

St. Chełchowshi.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Pom iary aktynom etryczne podczas zać
mienia Z. d. 3 0  8ierpnia. Naogół, pomiary te, 
do których badacze francuscy poczynili wielkie 
przygotowania, wypadły niezbyt pomyślnie skut
kiem nieodpowiedniego stanu atmosfery. W mieś
cie Trappes, Teisserenc de Bort usiłował puścić 
aktynametr Viollea na jednym z tak zwanych 
balonów-sond, ale silny podmuch wichru uczynił 
przyrząd niezdolnym do użytku. Podobną pró
bę w Bordeaux prawie udaremniła silna ulewa; 
spostrzeżenia, które zdołano tam poczynić, są 
w każdym razie bardzo ułamkowe. Na górze 
Pic du Midi, gdzie Marchand ze znaną starannoś
cią przygotował się do pomiarów, pogoda była 
okropna: przez cały dzień horyzont zalegała mgła 
i padał śnieg. Szczęściem Marchand przewidując 
ten przypadek, urządził stacyę zapasową w Ba- 
gneres, gdzie też otrzymał wyniki pomyślne. 
W Sfax Bigourdan posługując się aktynometrem 
Viollea otrzymał, o ile się zdaje, szereg liczb 
kompletny. S. B .

(Comptes rendus).

—  Polaryzacya korony słonecznej. Meslin,
profesor Fizyki z Montpellier, skorzystawszy

z zaćmienia z dnia 30 sierpnia, dokonał w Burgos 
szeregu spostrzeżeń, dotyczących polaryzacyi ko
rony słonecznej; w miejscu, gdzie Mesliń zainsta
lował swoje przyrządy, a mianowicie w ogrodzie 
Instytutu, można było obserwować zjawisko przez 
cały czas trwania fazy zaćmienia całkowitego, 
a to dzięki rozdarciu zasłony obłoków, które na
stąpiło właśnie w chwili rozstrzygającej. W cią
gu pierwszej minuty Meslin zmierzył ilość świa
tła spalaryzowanego w dwu oklicach korony; 
okazało się, że ilość ta była jednakowa w sąsiedz
twie osi i w strefie równikowej i wynosiła około 
50$. Dwie następne minuty zużył Meslin na 
poszukiwanie śladów polaryzacyi eliptycznej 
w świetle korony; polaryzacya okazała się wszę
dzie prostoliniową. S. B .

(R. g. d. S.)

—  Zaćmienie słońca z d. 3 0  sierpnia, ob
serw ow ane W Paryżu (częściowe). Mimo zna
czny stopień zachmurzenia, zaćmienie z d. 30 ob
serwowano w obserwatoryum paryskiem w warun
kach pomyślnych. Na dwie minuty przed począt
kiem zjawiska słońce wynurzyło się z chmur, tak 
że można było oznaczyć chwilę pierwszego zet
knięcia. Przez cały czas trwania zjawiska nastę
powały po sobie naprzemian pogoda jasna 
i chmurna. W końcu niebo oczyściło się na bar
dzo znacznej przestrzeni. Z  pomiędzy sześciu 
obserwatorów pierwsze zetknięcie dostrzegł naj
wcześniej Mascart (12h 2m 52s podług czasu pa
ryskiego) najpóźn:ej— Maneng (12h 3m 15s), dru
gie zetknięcie najwcześniej Maneng (2h 31m 15s), 
najpóźniej Mascart (2h 31"* 27s). Boinot, posłu
gując się ekwatoryałem fotograficznym zdołał 
otrzymać 54 zdjęcia, dotyczące pierwszego zet
knięcia, fazy maximnm oraz ostatniego zetknięcia 
Boąuet zauważył, że w chwili fazy maximum 
oświetlenie przypominało bardzo jasną pełnię na 
równinie, pokrytej śniegiem; brzegi słońca i księ
życa odznaczały się niezmiernie wyraźnie przez 
cały czas trwania zjawiska: ostrza wycinka słone
cznego zarysowywały się nadzwyczaj czysto. 
O godzinie 2h 23'“ 39s Mascart zaobserwował za
krycie drugiego brzegu bardzo ważnej plam}' 
słonecznej przez usuwający się brzeg księżyca. 
Ten sam badacz zauważył, że w chwili fazy ma- 
ximum przez brzeg księżyca widziany w silnem 
bardzo powiększenniu przebiegały jak gdyby 
słabe fale drżącego światła; w powiększeniu 
mniejszem zjawiska tego nie zauważono. Cienie 
przedmiotów ziemskich były wyjątkowo wyrazi
ste. Lagarde dokonał szeregu spostrzeżeń nad 
obrazem projekcyjnym, na którym średnica słoń
ca wynosiła 13 cm. Chwilę pierwszego zetknię
cia oznaczono w warunkach dobrych. Obserwa- 
cya zetknięcia drugiego wypadła mniej pomyślnie 
z powodu pewnych wahań w położeniu obrazu. 
Wszyscy obserwatorowie stwierdzili zgodnie bar
dzo wyraźnie zmniejszenie się ilości światła pod
czas fazy maximum. S. B.

(Comptes rendus).
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—  Peryodyczność w czynności słońca 
i W klimacie. C. Easton sądzi, że przyśpiesze
nie w epokach minimum i maximum t. zw. jede
nastoletniego okresu słonecznego, w porównaniu 
z wartością normalną obliczaną dla lat 11 do 13, 
odpowiada nie liczbie anormalnej plam ale raczej 
liczbie zim niezwykle ostrych, przynajmniej 
w Europie środkowej i zachodniej. I odwrotnie 
jeżeli fazy wahania słonecznego spóźniają się, to 
plam jest mało, a zimy są łagodne. Zresztą, 
wartość M  - m , przedstawiająca czas, który upły
wa pomiędzy danem minimum a następ nem ma- 
ximum, jest mniejsza w pierwszym przypadku; 
o ile się zdaje, rzecz się ma przeciwnie z długoś
cią okresu jT, ale tutaj zmiana jest mniej pewna. |

Autor wykazuje także, ten sam okres 89 letni I 
który, według jego obliczeń, występuje w kolej- [ 
nem następstwie bardzo ostrych zim, ujawnia się 
również w nieprawidłowościach czynności słońca 
od początku wiarogodnych obserwacyj. Istnieją 
nawet pewne wskazówki, dotyczące okresu zna
cznie dłuższego mianowicie okresu 356-io letnie
go. Żyjemy obecnie w epoce, w której czynność 
słońca jest niższa od normalnej i w której zimy 
ostre zdarzają się rzadko. Epoka ta skończy się 
około roku 1916. Rzecz prosta, że dokładniejsze 
zbadanie tej ciekawej równoległości może mieć 
ogromne znaczenie z punktu widzenia astronomi
cznego i klimatycznego a także przyczynić się do 
ustalenia podstaw dla przepowiedni meteorologi
cznych w zarysach najogólniejszych.

(R. g. d. S.). S. B .

— Specyficzność enzymów trawiennych.
0  tem, że enzymy działają specyficznie, t. j. że 
każdy z nich może rozkładać pewien tylko okre
ślony kompleks atomów, np. pepsyna żołądkowa 
działa tylko na białko, nigdy zaś na mączkę, 
wiemy już oddawna. Niedawno wszakże Gmelin 
spostrzegł, że właściwość ta idzie jeszcze dalej, 
mianowicie pod tym względem, że enzym wydzie
lany przez pewien rodzaj zwierzęcia działa silniej 
na płyn lub ciało wytwarzane przez taki sam ro
dzaj niż na produkt wydzielany przez organizm 
innego rodzaju. Tak sok żołądkowy psa ścina 
mleko psie prędzej niż krowie.

Wszechstronnem zbadaniem ciekawej tej spra
wy i wyprowadzeniem ogólniejszych wniosków 
zajął się ostatnio p. K. Kiesel (Pfliigers Archiv 
fur Physiologie 1905 t. 106 p. 343 —368) przy- 
czem do doświadczeń swych użył on z jednej 
strony kazeinów otrzymanych z psa i krowy, z dru
giej zaś cały rząd enzymów trawiennych, pepsy- 
nę, trypsynę, podpuszczkę żołądkową i trzustko
wą, tych samych gatunków. Najpierw czyste 
preparaty kazeinów były poddawane w możliwie 
identycznych warunkach środowiska działaniu 
pepsyny— w jednych porcyach psiej, w drugich 
krowiej i po pewnym jednakowym czasie określa
no ilość pozostałą niestrawionego kazeinu, na mo
cy czego wnioskowano o stopniu natężenia działal
ności enzymu. Otrzymane liczby dowiodły, że

jedna i ta sama ilość pepsyny krowiej rozkłada 
daleko więcej kazeinu krowiego, niż psiego (stosu
nek 1 do 0,8) i że to samo dzieje się w przypad
ku psiej pepsyny, która oczywiście działa silniej 
na psi kazein. Stosunek w danym razie pozo
staje też podobny (1 : 0 ,8 — 0,9).

Stąd wniosek: pepsyna wydzielana w żołądku 
pewnego rodzaju, rozkłada silniej kazein tegoż 
rodzaju niż produkt wytwarzany przez inne jakie 
kol wiek zwierzę; pepsyna dwu wyżej wymienio
nych zwierząt jest specyficzna w stosunku do 
kazeinów tychże rodzajów.

Podobny rząd doświadczeń z analogicznemi 
wynikami wykonany został też podpuszczką żo
łądkową. Okazało się, że podpuszczka psia jest 
specyficzna dla mleka psiego, podpuszczka krowia 
zaś prędzej ścina mleko krowie.

Następnie zbadano jszcze enzym proeteolitycz- 
ny trzustki, trypsynę i podpuszczkę trzustkową. 
Dla enzymów tych wydzielanych przez krowę 
wyniki były, jak wyżej, psi zaś enzym proteoli
tyczny trzustkowy nie działa specyficznie, rów
nież trypsyna psia działa silniej na kazein kro
wi niż na psi, a podpuszczka ścina mleko kro
wie prędzej niż psie.

Zdziwiająca ta różnica między enzymami kro- 
wiemi a psiemi pozostaje tymczasem nie wytłuma
czona, miejmy nadzieję, że może dalsze poszuki
wania w tym kierunku prowadzone wyjaśnią nam 
cokolwiek. A d . Cz.

(Natur. Rund).

—  W ytw arzan ie  kwasu szczawiowego  
przez Sterigm atocystis nigra. Jeszcze w roku- 
1883 Duclaux stwierdził, że Sterigmatocystis ni
gra (Raulinowski Aspergillus niger) bardzo czę
sto wytwarza w pożywce, na której się go hoduje 
pewną ilość kwasu szczawiowego; późniejsze 
wszakże poszukiwania Wehmera (1891 i 1897), 
Emmerlinga (X902) i Heinzego (1904 i 1905) 
sprawę tę rozstrzygają rozmaicie: jedne stanow
czo przeczą, inne w zupełności potwierdzają wyni
ki otrzymane przez Duclaux. Aby wyjaśnić po 
czyjej stronie słuszność i jak ma się rzecz istotnie 
p. P. G. Charpentier hodował grzybek wymie
niony w kulturach półtoralitrowych zawierających 
do200 cm3 cieczy pożywnej Raulina i po pewnym 
czasie badał ciecz tę na zawartość kwasu szcza
wiowego, przyczem dla wykrycia jego używał 
metody Berthelota i Andrego (strącanie w postaci 
szczawianu wapnia) analizę zaś dalszą wykony
wał, jak zwykle, przy pomocy nadmanganianu 
potasowego.

Idąc taką drogą otrzymano następujące wy
niki:

1) Sterigmatocystis nigra wytwarza istotnie 
kwas szczawiowy; w sześciodniowej hodowli 
w temperaturze 34° C. kiedy cała grzybnia stała 
się zupełnie czarną, wskutek utworzenia się licz
nych konidyj, wykryto go 0,062 g.

2) Kwas szczawiowy tworzy się w danym ra
zie kosztem zawartego w cieczy cukru. Dowo
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dem tego jest z jednej strony to, że wykrywa
no go zawsze w hodowlach, na cieczach zawiera
jących tylko cukier, a nie zawierających kwasu 
winnego (drugiego związku organicznego wcho
dzącego wskład pożywki Raulina) i nie znajdowa
no go nigdy, jeżeli pożywka odwrotnie nie zawie
rała cukru a tylko kwas winny. W  ostatnim 
razie towarzyszył temu bardzo słaby rozwój grzy
bni i słabe jej owocowanie.

Wyniki te nie są jednak stałe. W pewnych 
razach, np. jeżeli hodowla prowadzona była w tem
peraturze nie 34 lecz 10° C., kwas szczawiowy 
w pożywce nigdy nie zjawiał się. Bliższe zbada
nie tego ciekawego faktu wykryło stałą zależność 
tworzenia się kwasu szczawiowego od pewnego 
stadyum rozwoju grzybka, mianowicie kwas 
szczawiowy zjawia się dopiero wtedy, kiedy two

rzenie się konidyj zostało zakończone lub przy
najmniej posunęło się w znacznym stopniu. Spo
strzeżenie to znajduje znakomite poparcie także 
w tem, że wszystkie wpływy zewnętrzne (np. ob
niżenie temperatury środowiska, obecność C02 
w atmosferze) zatrzymujące proces tworzenia się 
zarodników, opóźniają jednocześnie, zupełnie rów
nolegle i wytwarzanie kwasu szczawiowego.

Tak więc dzięki p. Charpentierowi rozumiemy 
obecnie dla czego rozmaicie badacze otrzymywali 
rozmaite wyniki: zależą one bowiem od tego kie
dy analizowano ciecz pożywną, na której hodo
wano grzybek, przed utworzeniem się konidyj, czy 
też podczas tego procesu lub po zakończeniu jego.

(Comptes rendus. t. CXLI str‘ 367— 369).
Ad. Cz.

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

za czas od d. 11 do d. 20 sierpnia 1905 r.

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