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CZY POTWORNOŚĆ JEST CHOROBĄ?

Zagadnienie, umieszczone w nagłówku ar
tykułu niniejszego, oddawna było rozwiązy
wane w znaczeniu twierdzącem. Jednakże 
bardziej szczegółowe rozpatrzenie faktów te- 
ratologicznych prowadzi raczej do wręcz 
przeciwnego wniosku, a mianowicie, że tera- 
tologia zostaje zupełnie niesłusznie umiesz
czona w jednym rzędzie z patologią, której 
dział pewien tylko ma rzekomo stanowić. 
Uważano, a i dotąd jeszcze z twierdzeniem 
tem niejednokrotnie się spotykamy, że po
tworność jest sama przez się „chorobą1* za
rodka, że zboczenia rozwojowe są tem w ży
ciu zarodkowem, czem procesy patologiczne 
w ustroju wykończonym, lub że wreszcie po
tworności są wynikiem pośrednim pewnych 
stanów chorobowych zarodka.

Ta teorya „patologiczna14 potworności da
tuje się od czasów Hallera i Morgagniego. 
Obaj oni uważali np. potworności mózgowia 
za wynik zaburzeń chorobowych w obiegu 
krwi u zarodka. W drugiej połowie wieku 
zeszłego, uczony francuski J. Guerin naod- 
wrót, przypisywał wszelkim niemal potwor
nościom (z wyjątkiem, oczywiście, potworno
ści złożonych) — zależność od pewnych sta
nów chorobowych układu nerwowego zarod
ka. Podług niego zboczenia w budowie koń
czyn, anomalie mięśniowe i t. d. zależały

wyłącznie od oddziaływania zmienionego pa
tologicznie mózgu. Zmienione chorobowo 
ośrodki nerwowe miały, zdaniem Guerina, 
„zmieniać, powstrzymywać lub hamować 
wszelką czynność twórczą “ zarodka.

Jednym z naśladowców gorliwych Gueri- 
na był Delplanąue, który wprost starał się 
o u klasyfikowanie potworności w „grupy 
patologiczne“, zależne przedewszystkiem od 
spraw chorobowych, rzekomo zachodzących 
w mózgu zarodków potwornych.

Inni, jak np. Lancereaux wyrażali przy
puszczenie, że zależność różnych postaci po
tworności od choroby układu nerwowego nie 
jest konieczną, a wprost uważali narząd 
zniekształcony potwornie za chory. „Terato- 
logia serca jest jedynie i wprost patologią 
narządu tego, w ciągu jego rozwoju we- 
Wnątrzrnaeicznego“. Zapalenie wsierdzia (en- 
docarditis) u zarodka miało tłumaczyć np. 
wszelkie zboczenia wrodzone, jakie w budo
wie tego narządu stwierdzić możemy...

Co prawda w pewnych przypadkach rze
czywiście zauważyć można współistnienie 
anomalij kończyn ze zmianami chorobowe- 
mi mózgu, lecz z drugiej strony wiele zali
czanych tu  anomalij powstaje w stadyum 
bardzo wczesnem, tak wczesnem, że układ 
nerwowy ośrodkowy zarodka jeszcze wejść 
nie zdołał w żaden związek z danym narzą- 

i dem. Liczne też są fakty istnienia najroz
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maitszych anomalij, pomimo, że układ ner
wowy jest zupełnie normalny.

Argumentem najbardziej poważnym prze
ciw wszelkiej „teoryi patologicznej" potwoi’- 
ności jest fakt niezaprzeczony, że wszystkie 
bez wyjątku tkanki istot potwornych są naj
zupełniej pod względem histologicznym nor
malne —■ o żadnej więc „chorobie" mówić tu 
nie można. Na fakt ten poraź pierwszy 
zwrócił uwagę znany teratolog francuski 
p. E. Rabaud !), i jest to okoliczność, zda
niem naszem rozstrzygająca spór bez żadnych 
dalszych wątpliwości. A jednakże w dziwny, 
powiedziałbym nieco sofistyczny sposób, 
chce bronić teoryi patologicznej potworności 
sędziwy histolog i embryolog M. Duval. 
„Zarodek, powiada on, nic posiada jeszcze 
narządów w stanie czynności, lecz tylko 
w stanie tworzenia się, powstawania. Two
rzenie się wciąż nowych części jest, że tak 
powiemy, czynnością ogólną zarodka. Tak 
więc czynniki chorobotwórcze, działając na 
zarodka, mogą wywołać jedynie zaburzenia 
w tworzeniu się narządów, to jest spowodo
wać zboczenia rozwojowe, czyli potworności. 
Dla tego też patologia ogólna zarodka nie 
jest niczęm innem jak nauką o anomaliach 
organizacyi i ich powstawaniu, czyli spro
wadza się dó teratologii i teratogenii“. Dalej 
znowu tenże autor twierdzi, że „stan potwor
ny pewnej części zarodka nie jest wynikiem 
jakiejś choroby, której dany narząd miał 
uledz, lecz sam stanowi chorobę1'.. . 2)

W  rozumowaniu powyższem można wy
kryć wiele punktów słabych. Przedewszy- 
sąkiem zupełnie niezrozumiałem jest twier
dzenie, jakoby jedyną czynnością fizyologi- 
czną zarodka miały być procesy powstawa
nia i różnicowania się coraz to nowych na
rządów. Nie podobna przecież zapomnieć 
o tem, że zarodek zwierzęcy w każdej, bodaj 
najwcześniejszej chwili, swego istnienia jest 
ustrojem bardzo złożonym, pełniącym funk- 
cye prawie też same, acz nieco odmiennie 
wykonywane, co i ustroje dorosłe. Nie za
pominajmy, że przecież zarodek oddycha,

*) E. Rabaud: „Les etats pathologiąues et 
les etats fceratologiąues “. Buli. de la Societe 
Philomathiąue. 1902.

2) M. Duval: „Pathogenie generale de Fem- 
bryon. Teratogenie". W „Traitede Pathologie 
generale11 Boucharda. Tom. 1. 1895, str. 159.

trawi, w stadyach późniejszych porusza się 
i t. p. Nie można także mówić o tem, że 
np. serce zarodków kręgowców pełni podczas 
życia embryonalnego wyłącznie „czynność 
rozwijania się“ — wiemy bowiem, że serce 
to bić zaczyna i nader sprawnie ożyw 
krwi obieg zarodkowy daleko wcześniej, ani
żeli osiągnąć zdoła stopień ostateczny zróżni
cowania, danemu gatunkowi właściwy. Tru
dno więc twierdzić, że wszelkie czynniki 
chorobotwórcze, działające na serce zarodka 
mogą jedynie wywołać stan jego potworny. 
Przeciwnie — czynniki te mogą wywołać 
stan chorobowy, który nic z potwornością 
nie będzie miał wspólnego, a natomiast czę
sto zjawiska teratologiczne (np. tak zwana 
„inwersya“ serca) mogą zachodzić w narzą
dzie skądinąd zdrowym zupełnie i funkcyo- 
nującym w sposób jaknajbardziej prawi
dłowy.

A w jakiż sposób można traktować jako 
„chorobę11 takie np. zboczenie potworne, jak 
obecność palców nadliczbowych lub wielo- 
sutkowość? Zjawiska chorobowe, jakiem- 
kolwiek jest ich pochodzenie, zawsze mają 
zasadniczą cechę wspólną — dążą one do 
dezintegracyi elementów anatomicznych, któ
rej dopiero wynikiem jest zakłócenie funkcyi. 
W organizmach potwornych, powtarzamy, 
elementy anatomiczne zawsze są zdrowe zu
pełnie. Różnice pomiędzy rozwojem „nor
malnym “ a rozwojem „potwornym11 polega 
na specyalnym sposobie tworzenia się róż
nych narządów, na odrębnych procesach 
rozwojowych, które wyróżnić możemy w two
rzeniu się potworności, a procesy te, odmien
ne od zwykłych, uznać musimy za równo
rzędne tym, które prowadzą do powstawa
nia istot „normalnych11. Do pewnego sto
pnia słusznem będzie przypomnieć tu stare 
określenie Izydora Geoffroy-Saint Hilairea, 
który rozróżniał w ten sposób czynniki cho
robotwórcze od czynników teratogenetycz- 
nych: „pierwsze zmieniają to, co już istnieje, 
drugie to, co dopiero ma powstać" *).

Nie ulega wątpliwości, że organizm za
rodka, zarówno jak płód lub istota w okre
sie pozapłodowym może ulegać sprawom 
chorobowym. Sprawy zapalne w naczyniach

:) „Traite de Teratologie" 1832. Tom III, 
str. 445.
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np. zdarzają się u płodów dość często i stają 
się przyczyną określonych obrazów patolo
gicznych, niesłusznie dawniej zaliczanych 
do potworności. Tak np. potworność zwa
na Pseudencefalią, wobec najnowszych prac 
Vaschidea, Yurpasa a szczególniej E. Ra- 
bauda powinna być stanowczo wyłączona 
z zakresu teratologii i przekazana patologii 
właściwej. Pseudencefalia polega na znisz
czeniu tkanki mózgowej płodu przez proces 
zapalny w naczyniach, mózg odżywiających. 
Jest to ni mniej ni więcej jak meningitis, 
dotykająca płód. Wynikiem tego stanu 
chorobowego jest brak mózgu u nowonaro
dzonego płodu. Również brak mózgu sta
nowi cechę charakterystyczną szczególnego 
typu potworności zwanej anencefalią. W obu 
przypadkach rezultat ostateczny jest jedna
kowy, lecz zależy on od dwu najzupełniej 
różnych przyczyn, od dwu bezwzględnie od
miennych procesów. W przypadku pier
wszym brak mózgu jest zjawiskiem wtórnem, 
polegającem na zniszczeniu istniejącej przed
tem tkanki nerwowej przez proces zapalny, 
w drugim zaś — mamy do czynienia z pier
wotnym brakiem mózgowia: anencefalia bo
wiem zależy od specyalnego procesu rozwo
jowego, w którym tworzenie się przedniej 
okolicy blaszki i rynienki nerwowej w nader 
wczesnych stadyach rozwoju zarodka nie 
odbywa się wcale. Mózg tutaj nie istniał 
nigdy. Przykłady te ilustrują w sposób naj
bardziej wydatny różnice zasadnicze pomię
dzy chorobą a potwornością.

Nie ulega wątpliwości, że zarodki i płody 
potworne mogą jednocześnie uledz pewnej 
chorobie i odwrotnie, zarodek chory może 
posiadać pewne zboczenie potworne. Niema 
w tem nic dziwnego: rozwijający się ustrój 
podlega wpływom tak rozmaitym, o natęże
niu tak zmiennem, że jednoczesny zbieg 
czynników chorobotwórczych i teratogene- 
tycznych jest bardzo możliwy. Trudno jest 
jednakże, w obecnym stanie naszych wiado
mości, przyjmować bez zastrzeżeń twierdze
nia, w rodzaju wypowiadanych przez Le 
Doublea, a utrzymujących, że narząd zmie
niony potwornie jest jednocześnie bardziej 
niż zwykle podatny do podlegania wpływom 
chorobotwórczym 1). Niestety, nie wiemy

*) Le Double: „De l'epididymite blenorrha- 
gique“. Ass. franc. p. l ’avance d. Sc. 1878,

nic prawie jeszcze o sposobach, w jakie spla
tać się ze sobą mogą różne czynniki, zakłó
cające bieg „normalny1' rozwoju. Można 
wszelako zgodzić się na rozumowanie Ra- 
bauda (1. cit. str. 12—19), że jeden i ten sam 
czynnik, zależnie od swego natężenia, oraz 
od stadyum zarodka, może być teratogene- 
tycznym lub chorobotwórczym. Słabe dzia
łania zazwyczaj wywołują zboczenia terato- 
logiczne, silniejsze mogą stawać się przy
czyną spraw patologicznych.

Na zakończenie chciałbym jeszcze zwrócić 
uwagę na jeden szczególny dział potworno
ści, co do którego pojęcia „patologiczne“ — 
jakby się zdawać mogło, żadnego znaleźć nie 
mogą zastosowania. Są to mianowicie po
twory złożone. Wiemy, że wiele potworów 
podwójnych, zarówno zwierzęcych jak ludz
kich dożyło względnie późnego wieku, (bra
cia Syamscy) ciesząc się jaknajlepszem zdro
wiem i umierając wreszcie z chorób zupeł
nie przypadkowych, niemających nic wspól
nego z istotą danej potworności (np. Radica 
i Doodica z gruźlicy).

Czy w tworach podwójnych można odszu
kać cośkolwiek, coby upoważniało do pojmo
wania tej potworności jako stanu patologi
cznego? Oczywiście, że o tein mowy być 
nie może. Mamy tu  do czynienia jedynie 
ze specyalnym sposobem rozwinięcia się dwu 
ognisk twórczych, korzystających ze wspól
nego w pewnym zakresie materyału embryo- 
nalnego, lecz nic po nadto. A przecież jest 
to nader „ciężkau forma potworności...

Nie mogę jednak pominąć jednej sprawy, 
obecnie jeszcze będącej na dobie w seryi za
gadnień o potworach złożonych, aczkolwiek 
zasługującej oddawna na złożenie do archi
wów hypotez nieudanych. Mam mianowi
cie na myśli acz mało znaną, lecz w czasach 
ostatnich nawet oficyalnie wypowiedzianą 
t. zw. „teoryę koncentracyi£<— podtrzymy
waną przez szkołę teratologów z Lyonu. 
Twórcą jej był zmarły niedawno L. Blanc, 
a obecnie stali się jej obrońcami na tegoro
cznym zjeździe międzynarodowym anato
mów w Genewie — uczniowie jego, pp. Les- 
bre i Eorgeot. Teorya „koncentracyi11 w na
stępujący sposób tłumaczy powstawanie po
tworów złożonych: dwa, pierwotnie najzu-> 
pełniej od siebie niezależne i nawet dość już 
daleko w rozwoju posunięte zarodki, zaczy



628 W S Z E C H Ś W IA T  A(ó 40

nają się nawzajem dotykać, uciskać, a „wia
domo z anatomii patologicznej, że dwie tkan
ki jednakowe, uciskając się nawzajem, docho
dzą do wzajemnej resorpcyi“... *} Resorpcya 
ta postępuje coraz dalej, aż pewne okolice 
ciał obu zarodków zanikną bez śladu i tak 
tworzy się potwór podwójny...

Jako jedyny niemal dowód, mający po
pierać tę (nieco niespodziewanie, jak na ko
niec stulecia ubiegłego wygłoszoną - ) teoryę, 
Blanc przytacza obserwowanego przez się 
zarodka kurzego o podwójnej rurce nerwo
wej, przyczem pomiędzy owemi zaczątkami 
dwu rdzeniów, widział szereg odcinków me- 
sodermy (somitów)—małych, źle barwiących 
się, słowem mających przedstawiać tkankę (?) 
uszkodzoną, będącą w drodze do zaniku... 
Jest to bardzo możliwe, że w danym przy
padku mogła mieć miejsce nawet jakaś spra
wa natury patologicznej, którajednak, oczy
wiście, nic wspólnego nie miała z procesem 
tworzenia się potworności złożonej. Cały, 
obecnie dość obfity zasób faktów embryo- 
logicznych dowodni, że w powstawaniu po
tworności złożonej żadnych procesów wza
jemnego „pochłaniania się“ dwu zarodków 
niema. Tworzą się potwory podwójne drogą 
powstawania „ab origine“ części wspólnych. 
Zresztą teoryi „koncentracyi i uprosz
czenia „mam zamiar poświęcić artykuł spe- 
cyalny, tutaj zaś muszę się ograniczyć do 
stwierdzenia raz jeszcze, źe próby trakto
wania zjawisk teratologicznych z punktu 
widzenia patologii muszą doznać zawsze 
niepowodzenia. Zjawiska patologiczne, a zja
wiska teratologiczne — to dwa rzędy zupeł
nie odmienne. Teratołogia wchodzi do nauki 
o zmienności, a nauka o powstawaniu za- 
rodkowem potworów, w połączeniu z em- 
bryologią normalną, stanowić kiedyś będzie 
niewątpliwie jednę ogólną naukę o wszelkich 
możliwych drogach rozwojowych ustrojów.

Jan Tur.

C. H. W i n d .

ELEKTRONY I MATERYA.

W  zasadach teoryi elektronowej elektro
nom nie przyznajemy masy w sposób wy

*) Louis Blanc: „Les monstres doubles splanch- 
no,dymesu. Lyon. 1896. Str. 6 i następne.

raźny. Niemniej przeto wypowiadamy w niej, 
że na elektron, umieszczony w polu elektry- 
cznem i magnetycznem, działają pewne okre
ślone siły, przez co rozumiemy (jak to zre
sztą wiadome jest z doświadczenia), że masa, 
związana z elektronami, może w polu takiem 
nabrać pewnych określonych prędkości a więc 
i pewnej energii cynetycznej. W tem atoli 
mieści się już fakt — jeżeli zastosujemy pra
wo zachowania energii — że istnienie takie
go pola idzie ręka w rękę z istnieniem pe
wnej ilości energii. Względnie proste roz
ważania uczą nas dalej, że ten zasób energii 
daje się pojąć jako rozdzielony w całym ete
rze i mniej lub więcej ściśnięty w różnych 
miejscach w zależności od mniejszej lub 
większej wielkości przesunięcia elektryczne
go i siły magnetycznej. Nadto pouczają nas 
one, że ten zasób energii daje się także po
jąć jako złożony z dwu składników, z któ
rych każdy w dowolnem miejscu eteru po
siada gęstość proporcyonalną odpowiednio: 
do kwadratu przesunięcia elektrycznego i siły 
magnetycznej. Wobec tego dwa te składni
ki zasobu enei’gii rozróżniamy jaką część 
energii elektryczną i część energii magnety
czną. W przypadku, w którym mielibyśmy 
do czynienia z polem jednego tylko biegną
cego elektronu, energia magnetyczna jest 
po prostu proporcyonalna do kwadratu pręd
kości elektronu, albowiem ilość energii elek
trycznej nie zależy od ruchu.

Jeżeli więc chcemy wyprowadzić elektron 
ze stanu spoczynku albo też powiększyć 
prędkość elektronu, już poruszającego si^, to 
musimy albo wytworzyć energię magnety
czną albo też powiększyć ilość istniejącą tej 
energii, t. j. w obu razach wykonać pracę 
i to w ilości odpowiadającej temu samemu 
prawu, które iści się także w przypadku ru
chu zwykłej masy. Fakt, że z ruchem elektro
nu związane jest istnienie pola magnetyczne
go, pociąga za sobą między innemi rzeczami 
i to, że elektron względem przyczyn, któreby 
•usiłowały zmienić jego stan ruchu, zachowu
je się tak, jak  gdyby posiadał pewną masę.

Prócz posiadania tej masy, którą nazywać 
będę masą elektromagnetyczną, a którą na 
razie uważać możemy tylko za pozorną, 
elektron mógłby jeszcze albo być związany 
z materyą o masie rzeczywistej, albo też sam 
posiadać pewną masę rzeczywistą.
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Masę całkowitą elektronu odjemnego zdo* 
lano oznaczyć doświadczalnie i znaleziono, 
że musi ona być równa mniej więcej jednej 
tysiącznej części atomu wodoru.

Najprościej byłoby przyjąć, że masa po
zorna, której istnienie z zupełną pewnością 
wynika z teoryi, jest zarazem całkowitą ma
są elektronu, że więc masy rzeczywistej nie
ma w tych ciałkach ani śladu. Atoli nie po
trzebujemy co do tego zadawalać się przy
puszczeniem, teorya bowiem wskazuje nam 
drogę, na której z doświadczeń wyprowadzić 
możemy oddzielnie masę elektromagnetyczną 
i masę zwyczajną. Mianowicie masa elektro
magnetyczna nie jest stała: musi ona, jak te
go wymaga teorya, zależeć od prędkości, 
z jaką porusza się elektron. W razie pręd
kości niezbyt wielkich, wpływ jest niezmier
nie mały i przybrać może wartość znaczniej
szą jedynie w razie prędkości zbliżonych do 
prędkości światła. Otóż w rozmaitych zna
nych dzisiaj promieniach znaj dują się elektro
ny o prędkościach rozmaitych, zbliżających 
się do prędkości światła, i to w warunkach 
takich, że nadają się do wspomnianych do
świadczeń porównawczych. Kaufman, któ
ry wykonał te doświadczenia, stwierdził, że 
w elektronach odjemnych masa całkowita 
związana jest z prędkością w taki właśnie 
sposób, jak tego wymaga teorya od masy 
elektromagnetycznej. To doprowadziło go 
do wniosku, że w elektronach tych (odjem
nych) masa rzeczywista nie odgrywa większej 
roli.

Przyjąwszy na podstawie tych doświad
czeń, że elektrony odjemne istotnie nie posia
dają innej masy prócz elektromagnetycznej, 
możemy dalej w dwu wielkich posunięciach 
dojść do wniosku, że każda masa jest masą 
elektromagnetyczną. W tym celu trzeba prze- 
dewszystkiem przyjąć, że to, co stwierdzone 
zostało dla elektronów odjemnych jest słuszne 
i dla elektronów dodatnich, a następnie, że 
materya zwyczajna składa się całkowicie 
z elektronów dodatnich i odjemnych.

W takim razie masa pozorna jest jedyną 
masą rzeczywistą; inna masa nie istnieje. 
Jak to pięknie wyraził Balfour w ciekawem 
przemówieniu swojem l) w dniu otwarcia 
British Association w Cambridge w r. 1904

*) Patrz „Wszechświat11 1904 r. .Na 44.

„materya jest dziś nie tylko wytłumaczona, 
ale nawet wyrzucona z tłumaczenia“.

Atomy i cząsteczki należy więc sobie wy
obrazić jako rodzaj systemów planetarnych, 
utrzymywanych przez siły pochodzenia 
elektromagnetycznego i działających za sie
bie wzajemnie.

Taki system planetarny zamierzam roz
patrzyć w najbliższej przyszłości; przedtem 
jednak z powodu założenia powyższego o po
czątku sił cząsteczkowych zauważę, że wy
niki znanego doświadczenia Nicholsona, do- 

j tyczącego interferencyi, oraz wyniki doświad
czenia Troutoną i Noblea, widziane w tem 
świetle, przedstawiają się jako dowody do
świadczalne, przemawiające za nicością ma
sy rzeczywistej, t. j. za poglądem, który 

| przed chwilą wypowiedzieliśmy tylko jako 
hypotezę. Albowiem hypotezy, do których 

j  musiał uciec się Lorentz, by wytłumaczyć 
te doświadczenia, mimo że na pierwszy rzut 
oka wydają się dość dowolnemi, stają się 
najzupełniej możliwymi do przyjęcia, jeżeli 
można wyjść z założenia, że wszystkie masy 
i wszystkie siły cząsteczkowe w ciele do
znają pod wpływem całkowitego ruchu tego 
ciała zmian takich samych, jak masy i siły 
pochodzenia elektromagnetycznego, a to sa
mo pozostaje słusznem i wtedy, gdy przyjąć 
można, że wszystka materya składa się z sa
mych elektronów.

A teraz rozpatrzmy bardziej szczegółowo 
system planetarny, o jakim przed chwilą 
wspomnieliśmy.

Układem najprostszym byłby atom wodo
ru, jako posiadający masę mniejszą od każ
dego innego atomu. Przypuszczeniem naj- 
prostszem, jakie z raz zajętego stanowiska 
zrobić możemy co do budowy tego układu 
jest to, że składa się on z jednego tylko 
elektronu odjemnego i jednego dodatniego.

O elektronie odjemnym wiemy, że masa 
jego równa się około jednej tysiącznej części 
całkowitej masy atomu. Stąd wynikałoby, 
ze elektron dodatni posiada masę około ty
siąca razy większą aniżeli ujemny. Zgadza 
się to nienajgorzej z mniejszą ruchliwością 
elektronu dodatniego, stwierdzoną przez 
wszelkiego rodzaju doświadczenia. Nie na
leży jednak sądzić, by i co do wymiarów za
chodziła różnica w tym samym kierunku. 
Co do wymiarów stosunek jest właśnie od
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wrotny. Tak mówi teorya, a zarazem jest 
to rzeczą dość zrozumiałą, jeżeli uprzytomni- 
my sobie, że w elektronie masa wynika 
z energii magnetycznej a ta ostatnia ma swe 
siedlisko w całej przestrzeni a bynajmniej 
nie tylko we wnętrzu samego elektronu. 
A zatem musimy wyobrazić sobie, że wymia
ry elektronu dodatniego są jeszcze tysiące 
razy mniejsze od wymiarów elektronu odjem- 
nego. Pewne pomiary doprowadziły nas 
także do przybliżonego oznaczenia bez
względnej wielkości elektronów, przyczem 
na średnicę elektronu odjemnego otrzymano 
około bilionowej części milimetra. Cynety- 
czna teorya gazów ze swej strony przyjmu
je milionową część milimetra jako przybliżo
ną średnicę cząsteczki. Przyjmując, że atom 
jest jeszcze dziesięć razy mniejszy, otrzyma
my na jego wielkość t. j. w danym razie na 
średnią odległość pomiędzy dwu elektrona
mi, długość sto tysięcy razy większą od 
większego z pomiędzy tych dwu elektro
nów. Widzimy więc, że stosunki przestrzen
ne w drobnym tym światku dają się po
równywać ze znanemi nam lepiej stosunka
mi układu planetarnego, którego ciałem cen
tra lnem jest słońce; odległość słońca od naj
dalszych planet jest zaledwie cztery tysiące 
razy większa od średnicy słońca.

Ruchy też odbywać się będą w tym ma
łym układzie. Elektrony mogą posiadać 
obroty osiowe, a te ostatnie nadają wtedy 
ciałom własności magnetyczne. Z pewnością 
także mogłyby elektrony pod wpływem sił, 
którym ulegają w eterze, posiadać ruch wza
jemny, jedne względem drugich. Tak np. 
w atomie takim, jak  ten, który rozpatrzy
liśmy powyżej, elektron odjemny zataczałby 
drogę eliptyczną dokoła dodatniego. Pręd
kość jego w tym ruchu wynosiłaby kilkaset 
kilometrów na sekundę, a czas obiegu byłby 
wielkością tego samego rzędu, co okresy 
drgań zwykłego światła. Tym sposobem 
znaleźlibyśmy tutaj pewną możliwą postać 
dla mechanizmu ruchów elektrycznych 
w atomie, które przyjęte zostały już dawniej 
a które dają początek światłu.

Tak prostej budowy jaką tu  sobie wyobra
ziliśmy, nie posiada prawdopodobnie, nawet 
atom wodoru. Budowa układów planetar
nych tworzonych przez atomy innych pier
wiastków chemicznych, jest bezwątpienia

jeszcze bardziej złożona. Dojście do wyobra
żeń mniej więcej dokładnych zarówno 
w sprawie tej budowy, jak i w kwestyi tego, 
co może zachodzić wewnątrz tych systemów 
planetarnych oraz pomiędzy różnemi syste
mami, wymagałoby jeszcze wiele żmudnej 
pracy. Ale zato osiągnęlibyśmy wtedy, być 
może, niejakie wyobrażenie o istocie różnic 
chemicznych pomiędzy atomami oraz o przy
czynach działań chemicznych.

Mimowoli przychodzi tu na myśl rad, ów 
zadziwiający pierwiastek, którego atomy są 
być może układami planetarnemi, znajdują- 
cemi się jeszcze w stanie równowagi niesta
łej, lecz prz- chodzącemi w stan inny stalszy; 
w przeciwstawieniu do nich atomy innych 
pierwiastków byłyby układami, które osią
gnęły już równowagę stałą.

Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na ener
gię wewnętrzną naszych elektrycznych ukła
dów planetarnych. Wierny, że energia ta 
jest w części elektryczna, w części zaś ma
gnetyczna. Grdy za sprawą sił pola zmie
niają się: względne położenie elektronów 
w układzie oraz prędkości, z któremi poru
szają się one, to następuje bądź w jednym, 
bądź w drugim kierunku przejście energii 
z jednej postaci w drugą. Jeżeli zdarzy się 
przy tein, że elektrony przeciwne zbliżą sią 
bardzo jeden do drugiego, to ilości energii 
elektrycznej tego samego rzędu, co ilość ener
gii elektronu swobodnego, przechodzą w po
stać magnetyczną. Jeżeli atoli obliczymy 
ilość energii elektrycznej elektronu swobo
dnego, to okaże się ona tak wielką, że, gdy
by przeobraziła się wszystka w postać ma
gnetyczną, to elektron nabrałby przytem 
prędkości tego samego rzędu, co prędkość 
światła. Wobec tego należy oczekiwać, że 
czasem jeden lub więcej elektronów osiągną 
tak wielkie prędkości i w sprzyjających wa
runkach wyjdą, być może, poza obręb swe
go układu albo nawet i poza obręb danego 
ciała. Nie jest rzeczą niemożliwą, że w tym 
w łaśnie kierunku należy szukać tłum aczenia  
dla faktów, na pierwszy rzut oka tak zagad
kowych, jak ten, że substancye radyoakty- 
wne a w pewnych warunkach i ciała zwy
czajne wysyłają elektrony z prędkościami, 
równemi Yio do Vi9 prędkości światła.

Te wielkie prędkości elektronów, w ysyła 
nych przez ciała, dostarczają mniej lub wię
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cej bezpośrednich, danych o znacznych bar
dzo ilościach energii, które, zdaje się, są na
gromadzone we wnętrzu atomów. Jeżeli ma
my wierzyć tym obliczeniom, to ilości te 
muszą być zaiste olbrzymie. Gram wodoru, 
spalając się na wodę wydziela ilość ciepła, 
wystarczającą do ogrzania 34-ch kilogra
mów wody o stopień Celsyusza. Jeżeli je
dnak gram wodoru składa się cały z elektro
nów, to całkowita energia elektryczna tych 
elektronów jest tak wielka, że, zamieniona 
w maszynie na pracę mechaniczną, wystar
czyłaby największemu parowcowi trans
atlantyckiemu na 5 podróży tam i z po
wrotem.

A zatem, podług powyższego poglądu na 
budowę materyi, wewnątrz atomów nagro
madzone są zasoby energii wprost niezmie
rzone, wobec których ilości, które w życiu 
codziennem w oczach naszych ulegają 
różnym przeobrażeniom, uważać można za 
znikome.

Ważne pytanie o możliwości zamiany 
tych ukrytych zasobów energii na postać, 
z której byśmy skorzystać mogli, muszę tu 
p izostawić bez odpowiedzi.

Po zwróceniu uwagi na „kwiaty i owoce" 
nowej teoryi, przejdziemy teraz do cieniów, [ 
przez nią rzuconych.

Nasunęła ona poważne wątpliwości wielu 
fi ykom a w pierwszym rzędzie Poincaremu. 
Chcąc lepiej ocenić ważkość tych wątpliwo
ści, należy uprzytomnić sobie, że możemy 
rozróżnić dwie rzeczy następujące: prostą 
sobie teoryę elektronową, zasadzającą się na 
dopiero co zaznaczonych pojęciach podsta- I 
wowych i zasadach, teoryę która dopuszcza, i 
£'■ obok elektronów może istnieć jeszcze 
i materya zwyczajna, orez teoryę elektrono
wą „a outrance14, która wręcz przyjmuje, że i 
wszelka materya składa się z elektronów 
a wszelka masa jest masą elektromagnety
czną. Z punktu widzenia tej drugiej teoryi, 
przed chwilą rozpatrywaliśmy niektóre per
spektywy; na tem stanowisku staniemy jesz
cze i teraz, by oświetlić w sposób najjaskraw
szy niektóre z pomiędzy najważniejszych j 
Wrzutów,. uczynionych prżeż Poincarego. ' 
Jednakże z naciskiem muszę zaznaczyć, że 
stan obecny wiedzy naszej nie pozwala nam 
uważać tego punktu widzenia za jedyny 
Możliwy a chociażby tylko wogóle za pewny.

Atoli wątpliwości, wytoczone przez Poin
carego, zwracają się i przeciwko punktowi 
widzenia teoryi umiarkowańszej. Otóż, jest 
rzeczą szczególną, że wątpliwości te dają się 
podzielić na dwie grupy, z których pierwsza 
ma wagę tylko dopóty, dopóki pozostajemy 
w obrębie teoryi prostej, i upada, zupełnie 
z chwilą, gdy odważymy się na krok ostatni 
i zajmiemy stanowisko na pozór mniej pe
wne, gdy tymczasem grupa druga nie doty
czy właśnie teoryi umiarkowanej, zachowu
je natomiast całe swe znaczenie, jeżeli przyj
miemy teoryę elektronową a outrance. Ale 
też wtedy zarzuty zwracają się nie tyle prze
ciwko samej teoryi, ile raczej przeciwko me
chanice klasycznej.

Tłum. S. B.
(DCN)

STUDYA DOŚWIADCZALNE 
NAD POWSTAWANIEMOKA U PŁAZÓW 

(A MPHIJBIA)

Ważne znaczenie soczewki w organie 
wzroku, oraz stosunkowa łatwość, z jaką ta, 
będąc uszkodzoną, regeneruje, zwróciły uwa
gę licznych badaczów i uczyniły kwestyę po
wstawania jej przedmiotem wielu prac.

Układ nerwowy jest pochodzenia ekto- 
dermalnego. Powstaje on nader wcześnie, 
gdyż niedługo po ukończeniu procesu gastru- 
lacyi, początkowo jako pewne zróżnicowanie 
komórek, które tworzą t. zw. płytkę rdzenną 
W dalszym rozwoju poczyna się ta płytka 
wgłębiać pośrodku, zamieniając się powoli 
na rynienkę rdzenną. Po obu stronach tej
że podnoszą się teraz fałdy, które wzrastając 
coraz wyżej, łączą się wreszcie ze sobą ponad 
rynienką rdzenną, tworząc rurkę nerwową. 
W przedniej (późniejszej głowowej części) 
grubieją ściany tego kanału od miejsca do 
miejsca i w ten sposób powstają trzy pęche
rze mózgowo. Pęcherze te ulegają następ
nie dalszemu zróżnicowaniu. Tak np. w bli
żej nas tu obchodzącym pęcherzu przednim 
(fig. 1 p. p.) tworzy się szypułowate wypuk- 
lenie, które trzonem swym (fig 1 trz.) pozo
staje stale w związku z mózgiem. Wypukle- 
nie to bierze udział bardzo ważny w wytwo
rzeniu narządu wzrokowego. Rośnie ono 
jako pęcherzyk wzrokowy (fig 1 p. wz.) 
w kierunku ektodermy (fig. 1 , 2 ek), która
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jednocześnie ulega w tem miejscu znacznemu 
zgrubieniu (fig. 1 zg.). Zgrubienie te pow
staje wskutek przyśpieszonego podziału ko
mórek (na przekrojach widać w nich liczne 
figury karyokinetyczne). Nabiera ono wkrót
ce kształtu czopka, w którym następnie po
wstaje światło, zamieniające czopek na ma
leńki pęcherzyk. Jest to zawiązek soczew
ki (fig 2 z. s.). Przez ten czas ściana przed
nia pęcherzyka wzrokowego, który, jak 
mówiliśmy, powstał jako wypuklenie mózgo
we, zaczyna się zapadać ku środkowi, tak

Fig. 1.

długo aż ściana przednia dotyka prawie ścia
ny tylnej. Pęcherzyk oczny, po tem wypu
kłemu, będzie teraz dawał obraz kubka
0 podwój nem dnie.

Twór ten nazywam kubkiem wzrokowym 
(fig. 2 k. wz.). Ta warstwa która jest zwró
cona na zewnątrz ku soczewce, da początek 
w dalszym rozwoju siatkówce, trzonek łączą
cy kubek oczny z mózgiem utworzy nerw 
wzrokowy. W  analizie momentów przyczy
nowych w procesie tworzenia się oka robio
no najpierw doświadczenie w celu rozstrzy
gnięcia kwesty i, czy rozwój kubka ocznego 
zależny jest od związku z mózgiem i otacza- 
jącemi go tkankami. Charakterystyczne 
w tym kierunku są doświadczenia Lewisa x)
1 panny King 2) czynione na żabach. Pierw
szy z tych badaczów usunąwszy nabłonek 
(w stadyum przed utworzeniem się soczew
ki) odcinał pęcherzyk wzrokowy u jego nasa
dy i przenosił go dalej w stronę ogona; pomi
mo że taki pęcherzyk tracił związek z móz
giem i dostawał się w otoczenie zupełnie od
miennych tkanek, rozwijał się jednak dalej

ł] W . H. Levis: Experimental Studie on the 
Development of the Eye in Amphibia. Amer. 
Journ. of Anat. Vol VII.

2) Helen D. King: Experimental Studies on 
the Eye of the Frog Embryo. Arch. f. Entw. 
Mech. B. 19. 1905.

normalnie i dawał kubek oczny. Panna King 
w jednem ze swych doświadczeń zauważyła, 
że kubek wzrokowy rozwinął się zupełnie 
normalnie ponad przełykiem.

Z tych doświadczeń wynika oczywiście 
najzupełniejsza niezależność między proce
sem rozwojowym kubka ocznego, a z w it
kiem jego z mózgiem- Druga sprawa, odno
sząca się do analizy rozwoju oka, wyłaniała 
się z obserwacyi samego biegu rozwoju.

Z powyżej podanego krótkiego szkicu 
embryologicznego widać, że soczewka po
wstaje wówczas, kiedy pęcherzyk oczny jest 
zbliżony do ektodermy. Wobec faktu, że 
zjawisko zbliżenia pęcherzyka ocznego do 
ektodermy poprzedza proces tworzenia się 
soczewki z tego właśnie miejsca ektodermy, 
nasuwTa się pytanie, czy między obu temi 
zjawiskami istnieje też związek przyczyno
wy. Tu leży punkt sporny dwu obozów 
uczonych. Jedni, których przedstawiciela
mi są Spemann ') i Lewis, twierdzą, że po
wstawanie soczewki jest istotnie uwarunko
wane zetknięciem się pęcherzyka wzrokowe
go z ektodermą i że bez obecności tegoż so-

Fig. 2.
czewka powstać nie może; inni, których 
opinii wyrazicielką jest panna King, nietyl- 
ko, że zaprzeczają temu, jakoby soczewka 
mogła powstać jedynie wtedy, gdy kubek 
wzrokowy dotknie się ektodermy, lecz idą 
jeszcze dalej, twierdząc, że kubek wzrokowy 
nie jest jedyną pobudką, wywołującą powsta
wanie soczewki.

W doświadczeniach zasadniczych, prowa
dzących do zbadania, w jaki sposób powsta
je soczewka, Lewis posługiwał się metodą ta
ką, że usuwał płat ektodermy, w stadyum, 
kiedy pęcherzyk jeszcze jej nie dotykał, a na

*) St. Spemann: Ueber Linsenbildung nach 
experimentellen Entfernung der primaren LiDseii- 
bildungszellen. Zool. Anz. Bd. 28. 1905.
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stępnie odcinał pęcherzyk i przenosił go po
niżej, na odległość jakich 130 [t. Następnie 
przykładał poprzednio odcięty płat ekto- 
dermy, na jego dawniejsze miejsce i przymo
cowywał przez jakieś 5 godzin. Rana była 
wtedy zupełnie zagojona. Potem zabijał ki
jankę, utrwalał i krajał ją poprzecznie. Do
świadczenie czynione było zwykle nad jed- 
nem okiem, drugie pozostawiał w warun
kach normalnych, dla kontroli.

Eksperymentów takich przeprowadził on 
cały szereg; zawsze okazywało się, że kubek 
regenerował się i skoro tylko zregenerowany 
kubek dotykał brzegami ektodermy, zawsze 
następowało powstawanie soczewki; jeżeli 
natomiast cięcie było tak głębokie, że rege
nerowany kubek leżał w znacznej od ekto
dermy odległości, wtedy przestrzeń wypeł
niała się mezenchymą; do utworzenia się so
czewki nie przychodziło. W kilku tylko 
przypadkach zdarzyło się Lewisowi zauwa
żyć, że pomimo iż kubek wzrokowy znacznie 
był od ektodermy oddalony, od tej ostatniej 
dążył ku niemu czopek utworzony z komó
rek i osadzony na długiej szypułce. Fakt 
ten objaśnia L. tem, że pod naciskiem druci
ków srebrnych, kładzionych w celu przytrzy
mania odciętego płatka, ektoderma wpukli- 
ła się ku wewnątrz i tym sposobem zbliżyła 
się do kubka.

W kilku innych przypadkach, kiedy wsku
tek niejednostajnego nacięcia pęcherzyka, 
jeden róg zregenerowanego kubka bardziej 
się zbliżał ku ektodermie niż drugi, kubek 
miał położenie skośne. Wtedy soczewka po
wstawała między bliższym rogiem zregene
rowanego kubka, a ektodermą, przyczem na 
jednych preparatach jeszcze niezupełnie się 
od ektodermy oddzieliła, na innych zaś roz
dział ten już nastąpił i na zewnętrznej stro
nie soczewki widzieć można było nierówność, 
której odpowiadało zagłębienie w wewnę
trznej warstwie ektodermy. Nieco inną me
todą posługiwał się Spemann, mianowicie 
zamiast odcinać przedni brzeg pęcherzyka 
wzrokowego, wypalał go igłą rozżarzoną.

Rana goiła się prędko i kubek regenerował 
się. Ilekroć zaś tenże dosięgnął ektodermy, 
powstawała i soczewka, natomiast, jeżeli po
między kubkiem a ektodermą leżała warstwa 
mezenchymy, co miało miejsce, ilekroć do 
doświadczeń wzięto kijankę w nieco później-

szem stadyum rozwoju, do utworzenia so
czewki nie dochodziło. Panna King używała 
metody Spemannowskiej, przyczem wypala
ła cały pęcherzyk wzrokowy. Po zagojeniu 
rany, albo pęcherzyk zupełnie nie regenero
wał się, albo też, jak było częściej, regenezo- 
wał się bardzo nieznacznie, przesunięty o kil
ka [J. w okolicę ogonową. O ile pęcherzyk 
nie regenerował się, przestrzeń między móz
giem, a ektodermą wypełniała się mezenchy
mą, przyczem tylko w jednym przypadku 
panna King spostrzegła w ektodermie zgru
bienie; w przypadku drugim, kiedy regene
rujący się pęcherzyk przesunięty był poniżej, 
soczewka, osadzona na długiej szypułce, wy
rastała w miejscu normalnem, t. j. zwróco- 
nem ku środkowi zagłębienia zniszczonego 
pęcherzyka. Wobec faktu, że zgrubienia 
ektodermalne, będące zawiązkiem soczewki, 
powstało w miejscu normalnem, mimo prze
sunięcia lub oddalenia pęcherzyka ocznego, 
p-na King sądzi, że pęcherzyk wzrokowy nie 
jest przynajmniej jedyną podnietą wywołu
jącą powstawanie soczewki.

Jest jeszcze i druga kwestya sporna, mię
dzy temi dwoma obozami uczonych. Jest 
to zagadnienie o t. zw. znaczeniu prospek- 
tywnem komórek, tworzących soczewkę. Po
jęcie znaczenia prospektywnego elementów 
komórkowych, wprowadzone jest do nauki 
przez Driescha. Komórki mają pewną zdol
ność twórczą. Zdolność twórczą komó
rek, która uwidocznia się tem, co te ele- 
meiłty w warunkach są w stanie wypro
dukować, nazywamy prospektywnem zna
czeniem tych komórek. Ta zdolność twór
cza częstokroć jest ściśle określona, czyli 
że komórki wytworzyć mogą tylko pewną 
ściśle określoną tkankę lub narząd. Mó
wimy wtedy, że ich znaczenie prospektywne 
jest określone. U niektórych komórek zna
czenie prospektywne nie wyczerpuje jeszcze 
wszystkich czynności twórczycli komórki, 
pewna ich część pozostaje zawsze w niej za
warta, czekając odpowiednich warunków do 
uzewnętrznienia się. Objąwszy i te funkcye 
twórcze nieuzewnętrznione stwarzamy poję
cie mocy prospektywnej komórki. Zachodzi 
tutaj pytanie, czy komórki, które dają so
czewkę, są już układem pierwiastków o ściś
le określonem znaczeniu prospektywnem, 
czy może wszystkie komórki embryonalne,
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w tem stadyum życia zarodkowego nie mają 
jeszcze wyrobionego ściśle określonego zna
czenia prospektywnego; innemi słowy, czy 
to co dana grupa tworzy, może wytworzyć 
grupa pochodząca z każdej innej okolicy cia
ła zarodka.

Spemann i Lewis twierdzą, że komórki, 
które dają soczewkę nie są specyalnie do te
go przystosowane; przeciwnie, we wcześnem 
stadyum rozwoju komórki różnych okolic 
ciała, a nawet ektoderma innego osobnika 
może wytworzyć soczewkę. Spemann odci
nał płat ektodermy ponad pęcherzykiem 
wzrokowym, przeszczepiał odpowiedni pła
tek ektodermy brzucha i otrzymywał nor
malną soczewkę. Lewis po odcięciu płata 
ektodermy przeszczepiał głowę z innego oso
bnika i to w ten sposób, że jego strona brzu
szna zrastała ze stroną grzbietową osobnika 
zoperowanego i ilekroć tylko kubek nie był 
zbytnio od ektodermy oddalony, soczewka 
się tworzyła. W innej seryi doświadczeń 
przeszczepiał Lewis, po odcięciu płata ekto
dermy zponad pęcherzyka wzrokowego ta- 
kiż sam płat z brzucha innego osobnika i po
mimo to soczewkę otrzymywał. Podając 
wyniki tych doświadczeń tłumaczy je Lewis 
tem, że komórki jajka są zupełnie niezróżni- 
cowane; w miarę swego rozmnażania i roz
woju jajka, różnicują się bardzo powoli i po
woli zatracają zdolność spełnianie wszelkich 
funkcyj morfologicznych, zyskując natomiast 
ściśle określone znaczenie prospektywne; 
występuje ono dopiero w stadyum później- 
szem rozwoju. Tak więc komórki nabłonka 
brzusznego w dość wczesnem stadyum roz
woju przeniesione w sąsiedztwo pęcherz37ka 
wzrokowego, przedtem nim zatraciły swą 
wszechstronną twórczość, mogą pod wpły
wem pewnych podniet twórczych ujawnić 
swą zdolność, wytworzenia nawet takiego 
organu, jakim jest soczewka.

Tłumaczenie to zbijałoby teoryę Weisman- 
na o determinantach, istniejących od pierw
szej chwili rozwoju.

Panna King w tym kierunku jasno swego 
zdania nie wyraziła, z dowodzeń jej poprzed
nich jednakże, że soczewka powstaje zawsze 
w pewnem określonem miejscu, widać, że 
i w tym punkcie z przeciwnikami się nie 
zgadza.

Jakkolwiekbądż miałaby się, ta rzecz, czy

tylko ściśle określona grupa elementów, czy 
też wszystkie komórki ektodermy mają zdol
ność wytworzenia ewentualnego soczewki, 
to pewne, że ona w życiu embryonalnem po
wstaje z listka ektodermalnego. Wiemy na
tomiast z doświadczeń Colucciego, Wolffa 
i Fischla, że w rozwiniętym ustroju wycięta 
soczewka odtwarza się nie z nabłonka po
wierzchni ciała ale z komórek wchodzących 
w skład tęczówki. ■

Zjawisko to starał się objaśnić Spemann 
tem, że między kubkiem a skórą nagroma
dziła się już mezenchyma, która nie dopusz^ 
cza do zatknięcia się kubka z ektodermą.

Natomiast widział on wówczas na licznych 
preparatach znaczne zgrubienie górnego lub 
dolnego brzegu tęczówki, powstałe z szybkie
go rozmnażania się komórek, na innych zaś 
spostrzegał już wytworzoną soczewkę, leżącą 
nie pośrodku zagłębienia kubka, lecz zbliżo
ną bardziej ku jednemu z brzegów. Znalazł 
wreszcie i stadyum pośrednie, gdzie oder
wanie się zregenerowanej soczewki od brze
gu kubka niezupełnie jeszcze nastąpiło.

I to zjawisko można wyjaśnić powolnem 
różnicowaniem się komórek. Kiedy soczewka 
się utworzy, działanie to ustaje, trwa jednak 
zawsze in potentia i z chwilą zniszczenia 
soczewki występuje z poprzednią siłą; że 
jednak kubek od skóry oddziela mezencliy- 
ma, działanie to zwraca się ku najbliższej 
ektodermie, a więc ku iris.

O ile hypoteza ta jest prawdziwą, pozosta
je to sprawdzić chemii biologicznej.

J. Młodoivs/ca.

GENEZA RYTMU 
W Ś WIECIE ISTOT ŻYWYCH.

Ruchy serca są najbardziej znanym przy
kładem rytmiki u zwierząt—wyjaśnienie tych 
zjawisk od bardzo dawna było przedmiotem 

I marzeń fizyologów—niestety, wszystkie wy
siłki dotychczas płonnemi się okazały. Ma
my też obecnie dwie teorye, właściwie mó
wiąc, dwa poglądy wprost sobie przeciwne, 
które służyć powinny za drogowskaz dla ba
daczy. Jedni uczeni twierdzą, że zagadka 
rytmiki serca spoczywa we własnościach 
mięśnia sercowego, drudzy spodziewają się 
wyjaśnienia tej samej kwestyi od poznania 

; układu nerwowego. Jest to, jak zwykle mó
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wimy, myogeniczna i neurogeniczna teorya 
ruchów serca. Jako neutralny punkt wyj
ścia dla wszystkich badań służy nader cieka
we zjawisko zwane stadyum refraktywnem, 
polega ono na tem, że mięsień sercowy od
powiada nie na każdą podnietę; skoro uda 
się nam wywołać skurcz, to podniety nastę
pne pozostaną się bez żadnego działania, 
i dopiero wtedy uda się wywołać nowy 
skurcz, gdy mięsień rozkurczy się do pewne
go stopnia. Wobec istnienia takiego właśnie 
okresu refraktywnego, w mięśniu sercowym 
nie możemy wywołać tężca — na wszystkie 
powtarzające się podniety, serce odpowiada 
rytmem swoim własnym.

Ostatecznie przeto kwestya polega na tem, 
czy okres refraktywny jest własnością mię
śnia sercowego, czy nerwów.

Wobec trudności, jakie spotykano w bada
niu pod tym względem serca, fizyologowTie 
w czasach ostatnich przypomnieli sobie, że 
życie nie zaczyna się od żaby, i zaczęli szu- 
odpowiedniej szych do badań stosunków 
u istot bezkręgowych. N aj o d p o w i e d n i ej s z o - 
mi wydały się tutaj ruchy serca zwierząt niż
szych oraz skurcze dzwona u meduz. Bada
nia te wykazały przedewszystkiem zupełną 
prawie identyczność ruchów serca z dzwo
nem meduz oraz przechyliły, zdaje się, szalę 
zwycięztwa na stronę teoryi neurogenicznej, 
ale ostatecznie sprawy naprzód bardzo nie 
posunęły. Dopiero w czasach ostatnich 
p. Uexkiill ogłosił szereg bardzo ciekawych 
faktów, które mogą posłużyć za po*ważny 
punkt wyjścia dla badań nad istotą okresu 
refraktywnego, a tem samem i nad istotą 
rytmu.

Za pierwszy przedmiot do obserwacyi po
służą nam ramiona wężowideł (Ophiura), któ
re składają się z szeregu kręgów, połączo
nych wyrostkami na środkowej części; po 
brzegach mamy mięśnie przebiegające od 
jednego kręgu do drugiego. Fizycznie prze
to są to dźwignie dwuramienne; łatwo zro
zumieć, że skurcz mięśni po jednej stronie 
ramienia wężowidła musi pociągać za sobą 
rozciągnięcie mięśni będących po drugiej stro
nie. Układ nerwowy, jak wiadomo, składa 
się z obrączki otaczającej otwór gębowy 
i ze sznurów nerwowych przebiegających 
w liczbie pojedyńczej po dolnej części każdej 
ręki i łączących mięśnie wszystkich kręgów,

Doświadczenie zasadnicze wykonywamy 
w sposób następujący: obcinamy u wężowi
dła wszystkie ramiona z wyjątkiem jednego, 
obnażamy obrączkę nerwową i przecinamy 
ją na dwie połowy naprzeciw pozostawione
go ramienia. Sznur nerwowy, przebiegający 
w tem ramieniu, ma obecnie jakby dwie ga
łązki: jednę z prawej, drugą z lewej strony. 
Jeżeli teraz położymy nasz preparat na stole 
i zaczniemy drażnić prądami indukcyjnemi 
owe gałązki, to zobaczymy, że ramię zgina 
się zawsze ku stronie drażnionej — a więc 
kurczą się wszystkie mięśnie po tej stronie 
położone Powieśmy teraz zwierzę w ten 
sposób, żeby ramie łukowato się zwieszało 
skutkiem ciężaru własnego; mięśnie po je
dnej stronie będą biernie rozciągnięte, po 
drugiej zaś —skurczone.

Teraz podrażnienie bez względu na miej
sce, gdzie je zastosujemy, będzie miało za
wsze jeden skutek: ramię się podniesie, t. j. 
skurczą się zawsze mięśnie rozciągnięte. 
Stan przeto mięśnia wywiera wielki wpływ 
na przebieg podniety—może ją nawet skie
rować na zupełnie inne tory. Bardzo po
dobne zjawiska można obserwować na igłach 
jeżowców, gdzie również znajduje zastoso
wanie ogólna zasada, że mięśnie rozciągnię
te są nastrojone do przyjęcia podniety a mię
śnie skurczone znajdują się w stanie odmien
nym. Ale z kolei zjawia się pytanie, czy 
występowanie takiego okresu retraktywne- 
go związane jest z własnościami mięśni czy 
nerwów? Doświadczenia nad robakiem Si- 
punculus nudus dowodzą, że to ostatnie przy
puszczenie jest słusznem. Preparat do do
świadczenia używany składa się z węzła móz
gowego, złożonego z dwu kul — prawej i le
wej; od każdej kuli idzie komisura do łańcu
cha brzusznego. Od każdej komisury odr 
chodzą po dwa nerwy do mięśni-refrakto
rów. Ośrodki, wywołujące tonus retrakto- 
rów leżą w łańcuchu brzusznym. Jeżeli 
przetniemy lewą np. komisurę w blizkości 
połączenia z łańcuchem brzusznym t. j. licząc 

■ od mózgu poza wyjściem nerwów do mięśni 
retraktorów, to wyłączymy te ostatnie ze 
wszelkiego związku z łańcuchem nerwowym 
brzusznym, gdyż w razie drażnienia jego 
kurczyć się będą tylko prawe retraktory, t. j. 
te, które łączą się z komisurą nietkniętą. 
Drażniąc jednak mózg zapomocą cewki in
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dukcyjnej możemy wywoływać skurcze re- 
traktorów.

Doświadczenie główne wykonywamy w ten 
sposób, że drażniąc łańcuch brzuszny wywo
łujemy maksymalny skurcz prawych retrak- 
torów. Jednoczesne stosowanie nawet naj
silniejszych bodźców do mózgu pozostaje bez 
wpływu na lewe retraktory; przestańmy 
drażnić łańcuch brzuszny, a skurczą się teraz 
zaraz lewe retraktory. Tnnemi słowy, pod
czas drażnienia łańcucha brzusznego i skur
czu retraktorów prawych, węzeł mózgowy 
znajdował się w stadyum refraktywnem, 
które przeto jest własnością tkanki ner
wowej.

Krytyczne rozpatrzenie się w pracy p. Uex- 
kiilla nasuwa wiele refleksyj, a nawet i wąt
pliwości; dziwnem naprzykład wydaje się 
rozszerzenie okresu refraktywnego na obie 
połowy mózgu. Bądź co badź, doświadcze
nia są bardzo pomysłowe i mogą przy czynić 
się do wyjaśnienia wielu cech układu ner
wowego.

Jan Sosnowski.

PRZYZNANIE NAGRODY Z FUNDUSZU  
IM. JAKÓBA NATANSONA.

Komitet, zarządzający kasą im. dr. J. Miano
wskiego, przysądził z procentów od zapisu im. 
Natansona nagrodę za najlepszą pracę z dziedzi
ny nauk ścisłych (matematyka, nauki przyrodnicze 
włącznie z biologicznemi), dokonaną przez miesz
kańca Królestwa Polskiego i ogłoszoną drukiem 
po polsku w ciągu czterolecia 1901— 1904 roku, 
p. Władysławowi Gorczyńskiemu za rozprawą 
„Badania nad przebiegiem rocznym insolacyi“ x) 
W  notatce niniejszej dajemy w krótkości treść 
i przedstawiamy znaczenie pracy laureata.

Materyał, na którym autor opiera poszukiwa
nia swe nad wahaniami insolacyi (natężenie pro
mieniowania cieplnego słońca) stanowią przede
wszystkiem własne jego liczne (około 5000) ob- 
serwacye insolacyi, poczynione w ciągu 1901 
i 1902 roku0\v Warszawie zapomocą aktynome- 
tru systemu Angstroma-Chwolsona. Wobec wciąż 
jeszcze niewielkiej liczby miejscowości, gdzie 
czynione były dokładne spostrzeżenia tego waż-

') Rozprawa wydrukowana została w tomie 3 
działu A „Rozpraw wydziału matematyczno-przy
rodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie0 
(w roku 1903), i w skróceniu (po francusku) w bu- 
letynie międzynarodowym tejże Akademii Obszer
niejszy referat pomieściło „Meteorologische Zeit- 
schrift“ (1904, zeszyt kwietniowy).

nego elementu klimatologicznego, już samo zebra
nie tego znacznego a jednolitego materyału ob
serwacyjnego jest niemałą zasługą p. Gorczyń
skiego; dodamy, że stanowi on zresztą tylko po
czątek zainicyonowanych i zorganizowanych przez 
p. Gorczyńskiego obserwacyj insolacyi na Stacyi 
Meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Roi- 
nictwa w Warszawie. Materyał ten posłużyć 
autorowi do wyznaczenia zależności insolacyi od 
wysokości słońca i wilgotności bezwzględnej 
w miejscu obserwacyj; autor nie poprzestał jed
nak na rozbiorze własnych obserwacyj, i w celu 
otrzymania dokładniejszych wyników wyznaczył 
wpływ tychże czynników na insolacyę również ze 
spostrzeżeń trzech stacyj rossyjskich. Należy 
żałować, że p. Gorczyński wyznacza zależności 
wymienione czysto empirycznie, nie opierając ich 
na żadnych zgoła podstawach teoretycznych; mo- 
żnaby też kwestyonować słuszność stosowania 
użytych bez wyjaśnienia metod i zarzucić niekie
dy zbyt sumaryczne traktowanie przedmiotu; bądź 
co bądź i tak poszukiwania te wymagały wielkie
go nakładu pracy, a rezultaty dotychczas nie są 
zastąpione przez lepsze. Trudności, które autor 
miał do przezwyciężenia w tej części pracy były 
poważne, trzeba było bowiem wyrugować działa
nie różnych nieobliczalnych czynników; trudności 
te autor pokonał widocznie szczęśliwie, gdyż wy
liczone przez niego wahania, którym winna u nas 
ulegać średnia insolacya w ciągu roku wskutek 
zmiany średniej wrysokości (i odległości) słońca 
i wskutek zmiany średniej wilgotności, zgadzają 
się z obserwowanemi. Przytoczymy tu jeden 
z ciekawszych rezultatów: w chwili południa
słońce ogrzewa najsilniej powierzchnię wystawio
ną prostopadle do jego promieni, nie w czasie ko
ło przesilenia letniego, lecz w kwietniu i we 
wrześniu. To rozszczepienie się czerwcowego 
maximum insolacyi spowodowane jest mniejszą, 
niż w czerwcu, wilgotnością bezwzględną powie
trza na wiosnę i w końcu lata.

Na podstawie wyznaczenia liczbowej zależności 
insolacyi od wysokości słońca i wilgotności bez
względnej, p. Gorczyński dokonał ważnego zada
nia przedstawienia pomiarów aktynometryeznych 
w postaci, w której są one podatne do zestawiań, 
uniezależniwszy je od wpływu powyższych czyn
ników. W ten sposób autor opracował nietyl- 
ko własne obserwacye, ale również obserwacye 
z trzech wspomnianych stacji; opracowanie to 
kosztowało autora wiele trudu, ale też w przy
szłości korzystanie z nagromadzonego materyału 
zostało dzięki pracy p. Gorczyńskiego ułatwione 
znakomicie. Na podniesienie też zasługują sama 
myśl takiego usy s te m a ty z o w a n i a obserwacyj 
i niektóre praktyczne wskazówki p. Gorczyńskie
go, dotyczące pożądanego sposobu ogłaszania ob
serwacyj aktynometrycznych.

Tad. Banaehiewicz.
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SPRAWOZDANIA.

Dr E. B a b a k . Mózg i system nerwow y. P rze
łożył P. R. „Książki dla wszystkich11. M. Arcta.

Wcale dobra i pożyteczna książeczka, którą 
nawet z wiałem bardzo przygotowaniem korzyst
nie i przyjemnie można przeczytać. Autor śmia- 
temi, szerokiemi rzutami szkicuje nam obraz od
ruchów w całem państwie zwierzęcem poczynająć 
od najniższych t. j. od wymoczków i w ten spo
sób wprowadza czytelnika do zrozumienia tak 
złożonej maszyny, jaką jest mózg człowieka. 
Wreszcie spotykamy krótki, ale jasny pogląd na 
stosunek stanów psychicznych do zjawisk fizyolo- 
gicznych, a w związku z tem poruszona jest sprawa 
świadomości zwierząt niższych; możnaby się tu 
trochę z autorem sprzeczać, a właściwie zarzucić 
ma pewne niesubtelności— ale jest to rzecz pra
wie nieunikniona wobec trudności spopularyzowa
nia tak zawiłych i subtelnych kwestyj. W każ
dym razie ostateczne konkluzye autora są w zgo
dzie z bieżącym stanem wiedzy, co godzi się za
znaczyć, gdyż ten dział nauki najczęściej bywa 
zabagniony domorosłą filozofią.

To są pochwały dla autora; szkoda tylko, że 
: I umącz nie stał na wysokości zadania: przede- 
wszystkiem jest on w ustawicznej kłótni z termi
nologią naukową a czasami nawet i wprost z ję
zykiem polskim.

Na str. 32 czytamy, że odruch zależny jest 
od „niedotykalności węzła“ na str. 23 znajdujemy 
ustęp o „koordynacyjnej czyli współrzędnej “ czyn
ności nerwów; zamiast ośrodek zawsze tłumacz 
używa „środowisko “ i. t. d. Ustępy takie rażą, 
nawet jeżeli się nie jest purytaninem pod tĵ m 
względem. Jan Sosnowski.

ii. L e b o u c ą . Organogenie des Pinnipedes
I. Les E xtrem ites (w seryi wydawnictwa: Resul- 
tats du voyage du S. Y. Belgica en 1897 —  

1898— 1899). 1904.

Niewielka ta rozprawka, mieszcząca się na 17 
stronicach dużego formatu i opatrzona dwiema 
tablicami jest bardzo cennym przyczynkiem do 
embryologii Płetwonogich, a w szczególności do 
oiganogenii kończyn tych drapieżców, przystoso
wanych do życia morskiego. Materyał opraco
wany przez autora, a zebrany podczas słynnej 
wyprawy antarktycznej przez E. Racovitzę za- j  

wierał spore już płody z dwu gatunków fok: Lo- i  

bodon carcinophaga (12 egzemplarzy w różnym | 
wieku) i Leptonychotes Weddelli (4 egzemplarze) i

Pomiary kończyn płodowych, przeprowadzone j  

pi'zez autora wykazują, że wzrost kończyn na dłu
gość nie odbywa się proporcyonalnie do wzrostu 
całego ciała płodu. Kończ3'ny tylne rosną silniej 
niż przednie. Dalej autor podaje opis budowy 
anatomicznej i histologicznej paznogci, włosów j 
lla kończynach wreszcie błony pławnej. W opi

sie układu kostnego kończyn autor zwraca uwa
gę na specyalne utwory tkankołączne stanowiące 
jakby przedłużenia szkieletu palców; znaczenie 
fizyologiczne utworów tych dotąd jeszcze nie jest 
zbadane dokładnie.

W  zakończeniu autor rozpatruje zagadnienie 
o znaczeniu nadmiernej ilości kości palców u wie
lorybów i porównywa je z takiemiż kośćmi 
u płetwonogich. Zjawisko tej „hyperfalangii “ 
ma być zjawiskiem czysto wtórnein, powstałem 
wskutek przystosowania się do specyalnych wa
runków życia i nie posiada przeto ważnego zna
czenia morfologicznego. Przedłużenie tkankołą
czne palców u płetwonogich nie stanowi wcale 
dalszego ciągu osi palca, lecz stanowi jakby wy
rostek boczny, wychodzący z jej strony brzusznej. 
Czy w sposób podobny nie można wytłumaczyć 
powstawania wielopalczastości potwornej? Praw
dopodobnie są to jednak zjawiska zupełnie od
miennych rzędów. Jan T u r

KRONIKA NAUKOWA.

—  Przyczynki do kw estyi c ia ł radyo- 
aktywnych. Poszukując źródła ciepła, wydziela
nego przez rad, Puschl dochodzi do wniosku, że 
eter wszechświatowy nie znajduje się w stanie 
zupełnego spoczynku, lecz posiada energię o natę
żeniu wszędzie jednakowem, pochodzącą z drgań 
jego cząstek najsubtelniejszych. Z drugiej stro
ny, atomy radu posiadają, względem tego ruchu 
drgającego, zdolność absorpcyjną bardzo wybitną 
odpowiadającą ich drganiu wewnętrznemu, gdy 
tymczasem zdolność absorpcyjna atomów powie
trza jest nieznaczna. Tę to właśnie energię ato
my radu zwracają w postaci ciepła. W tem przy
puszczeniu wszystkie pierwiastki powinny wydzie
lać samorzutnie ciepło; wolno atoli mniemać, że 
wydzielanie to może być bardzo słabe. Zresztą, 
zdołano już stwierdzić różnice dostrzegalne po
między temperaturami ciał, stykających się ze 
sobą.

Meyer i Schweidler zbadali preparaty czyste
go aktynu Haitingera i Ulricha. Stała charaktery
styczna, t. j. czas, w ciągu którego aktywność 
wzbudzona spada do połowy wartości pierwotnej, 
wynosi 36 min. Przez ogrzanie do jasnej czer
wieni można tę aktywność wzbudzoną oddzielić 
od innej która spada do połowy w przeciągu l ‘/ 2 
minuty. Indukcya ześrodkowywa się na kato
dach, podobnie jak w przypadku toru i radu. 
Ciż sami badacze stwierdzili, że w ołowiu radyo- 
aktywnym istnieje pewna substancya, która 
wprawdzie nie promieniuje lecz która ustawicznie 
zamienia się na substancyę, wysyłającą promie
nie [3, przyczem emanacya tej drugiej substancyi 
spada do połowy w ciągu dni 6-iu do 7-iu. Z te
go ostatniego ciała rodzi się z kolei nowe eiało, 
które wysyła promienie a i którego emanacya 
spada do połowy po upływie 135 dni.

(R. g. d. 8.). ‘ 8. B .
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— Przyczynek do kw estyi t. zw. w a rs tw y
Ciepłej- Przed para laty Assmann i Teisserenc de 
Bort, badając górne warstwy atmosfery zapomo
cą balonów regestracyjny'ch, odkryli na wysokoś
ci 11 lcm warstwę powietrza, której wysoka tem
peratura pozostawała dotąd zagadką. Obecnie 
Hergesell w czasopiśmie „Beitrage zur Physik 
der freien Atmosphare11 zdaje sprawę z pewnego, 
spostrzeżenia, które rzuca nieco światła na powyż
sze zjawisko. W dnin 9-ym lutego r. b. wypuś
cił on w Strasburgu balon regestracyjny, zaopa
trzony w starannie wypróbowane przyrządy, któ
rego podróż całą można było śledzić zapomocą 
spećyalnie zbudowanego teodolitu. Zdołano przy- 
tem nie tylko zaobserwować chwilę pęknięcia 
balonu, lecz i zgromadzić w czasie wznoszenia się 
i spadania wszystkie dane, niezbędne do wyzna
czenia ruchu poziomego atmosfery podczas lotu. 
Balon odnaleziono w dwa dni potem. Okazało 
się, że przyrząd zapisał wszystko znakomicie; 
zegar szedł jeszcze, gdy go znaleziono, tak iż ze 
wszelkich wysokości otrzymano dane dotyczące 
wszystkich czynników meteorologicznych. Z za
pisanych krzywych Hergesell obliczył wysokości 
temperatury oraz wilgotność względną (co dwie 
minuty, za okres czasu od 28-ej do 52-ej minuty 
licząc od chw ili, wzlotu) i zestawił je w tablicy, 
która zawiera prócz tego kierunek i siłę wiatru. 
Tablica ta zaczyna się od wysokości 10520 m  
i temperatury — 64°,2 (wznoszenie się), a kończy 
się na wysokości 10480 m  i temperaturze— 62°,6 
(spadanie).

Warstwa ciepła ukazuje się na wysokości 
11400 m  po upływie 30 minut od chwili wzlotu. 
Ubytek temperatury' przerywa się tu raptownie 
(na — 96°) i przechodzi w szybki przyrost, które
go tempo maleje ze zwiększaniem się wysokości. 
W rozkładzie temperatury daje się zauważyć ów 
szczególny charakter warstwowy, na który zwró
cił był uwagę Teisserenc de Bort. Na wysokości 
maximum, równej 15080 m, temperatura podniosła 
się do — 57", co daje przyrost 17° na 3680 m. 
Całkiem podobne stosunki panowały i na drodze 
powrotnej, Balon pękł na wysokości 15080 m. 
Podczas spadania temperatura obniżała się i tia wy
sokości 11300 m  dosięgła punktu zwrotnego, t. j. 
dolnej granicy warstwy cieplejszej. Krzywa wil
gotności też ujawnia mocne zgięcie na pograniczu 
warstwy ciepłej i to zarówno wchodząc do niej, 
jak i wychodząc. Aczkolwiek wartości liczebne, 
które daje w tak nizkićh temperaturach hygro- 
metr włosowy, nie są zupełnie wiarogodne, to je
dnak zdaje się rzeczą dość pewną, że warstwa 
ciepła posiada wilgotność względną wyższą.

Bardzo ważne wyniki dało śledzenie miejsca 
balonu, okazało się , bowiem ( że z chwilą wkrocze
nia jego do warstwy ciepłej wiatr zmienił się zu
pełnie. U dołu panowały wiatry północno-wscho
dnie, które zaznaczały się słabo w pobliżu po
wierzchni ziemi, lecz potężniejąc w miarę wzno
szenia się, dosięgły na wysokości 10000 m  pręd
kości 30 wj/sek., t. j. przeszły w prawdziwą bu-

j rzę. Skoro tylko balon znalazł się w obrąbie 
warstwy ciepłej, siła wiatru zmalała znacznie 
a kierunek zmienił się naprzód na północny, 
a następnie na północno-zachodni, tak że pomię
dzy 13000 m  a 15080 m  panował wiatr prawie 
czysto północno-zachodni o prędkości 14 m  na 
sek. A zatem warstwa ciepła nie tylko przery
wa ciągłość przebiegu temperatury i wilgotności, 
lecz przedstawia prąd powietrzny całkiem odręb
ny: na znacznych wysokościach istniał prąd, skie
rowany na wschód; prąd ten był niezależny od 
prądów warstw dolnych, gdzie mieszanie się prą
dów pionowych warunkuje ubytek temperatury 
prawie adyabatyczny. Nie zawierał on, jak 
wskazuje rozkład temperatury, żadnych prądów 
pionowych lecz przedstawiał ciepłą, wilgotną 
warstwę, której pochodzenie wyjaśnią może dal
sze poszukiwania. S. B.

(Naturw. R).

—  Te leg ra fia  bez drutu. Profesor paryski 
E. Branly otrzyrmał w sierpniu r. b. patent na no
wy, wynalezionyr przez siebie koherer do użytku 
telegrafii bez drutu. Główną część składową no
wego koherera stanowią trzy polerowane płytki 
stalowe. Na płytkach tych pozostawione s.: 
miejsca nieobrobione, surowe i pokryte warstwą 
tlenku, przyczem płytki ułożone są jedna na dru
giej tak, że miejsca polerowane sty^kają się z nie- 
polerowanemi. Punkty zetknięcia się polerowa
nych i niepolerowanych części płytek nie prze
puszczają prądu elektrycznego w warunkach 
zwykłych, z chwilą jednak uderzenia fal, wytwa
rzanych przez iskrę elektryczną, prąd zaczyna 
płynąć. Dla przerwania nabytych własności prze
wodnictwa elektrycznego, wystarcza najlżejsze 
mechaniczne wstrząśnienie płytek stalowych, któ
rych opór wzrasta nagle do pierwotnej wysokości. 
Wstrząśnienia takie wywoływane zostają automa
tycznie przez specyalny przyrząd, wprawiany 
w ruch zapomocą elektromagnesu Prąd wzbu
dzający elektromagnes dopływa z miejscowej ba- 
teryi galwanicznej, dopływ zaś jego reguluje się 
zapomocą przenośnika (relais), włączonego w ob
wód koherera. Prąd miejscowej bateryi służy 
oprócz tego do poruszania przyrządu samopiszą- 
cego, który na odwijającej się wstędze papiero
wej odbija znaki alfabetu Morsea. w . w.

(Electrical World and Engineer).

—  Okresy wzrostu korzeni. Badania A. En- 
glera nad rocznemi lub ośmioletniemi sosnami, jo
dłami, modrzewiami, bukami, dębami, brzozam i, 
lipami, klonami, jesionami i in. wykazały, że 
u drzew istnieje jeden okres silnego wzrostu ko
rzeni na wiosnę, drugi zaś słabszy w jesieni 
(wrzesień, październik); dwa te okresy o d d z i e l o n e  

są letnim okresem spoczynku. Wspomiane okre
sy przypadają mniej więcej w jednym czasie 
z  okresami wzrostu części nadziemnych. M a s i m u m  

wzrostu podziemnych i nadziemnych części prz}'" 
pada na wiosnę prawie jednocześnie.
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Okres letniego spoczynku jest oczywiście na
stępstwem bardzo malej ilości wody w glebie po 
pierwszym bujnym wzroście i po pierwszym let
nim upale; obiedwie te okoliczności wpływają na 
raptowne zmniejszenie się wilgotności gleby. 
Drugi okres wzrostu rozpoczyna się po pierwszych 
deszczach letnich wcześniej lub później ,zależnie 
od tego, kiedy wypadają deszcze. Po długotrwa
łej suszy okres wzrostu jesiennego zaczyna się 
późno, i jeżeli w lecie bywa mało opadów atmo
sferycznych, to drugi (jesiennym) okres bj^wa bar
dzo słaby. U drzew iglastych okres jesienny 
wzrostu korzeni bywa słabszy, niż u liściastych; 
w zimie u drzew iglastych wzrost korzeni zupeł
nie ustaje, gdy tymczasem korzenie drzew liścia
stych w umiark owanej temperaturze mogą ros
nąć i podczas zimy. Najniższa temperatura wzro
stu korzeni drzew iglastych wynosi + 5  — 5° C. 
dla buku i klonu górskiego równa się -(-2—3° C. 
Engler na podstawie badań swoich dochodzi do 
wniosku, że w okolicach, w których na wiosnę 
i w lecie panują deszcze, najlepszy czas sadzenia 
drzew przypada na wiosnę, w okolicach zaś z la
tem suchem i dżdżystą a ciepłą jesienią najlepiej 
sadzić drzewa wczesną jesienią.

Tak więc sporna oddawna kwestya jesiennego 
lub wiosennego sadzenia drzew, nareszcie została 
rozstrzygnięta. Cz. St.

(Prom.).

— Nasiona trudno kiełkujące. Ostokrzew 
paragwajski (Ilex Paraguayensis) należy do naj
pożyteczniejszych drzew liściastych południowej 
Ameryki podzwrotnikowej i jest ozdobą dziewi
czych lasów Parany górnej. Niemniej niż jego 
drzewo cenione są w Ameryce południowej i jego 
liście, których używają, jak u nas herbaty, pod 
nazwą „mateu; Argentyna zużywa rocznie 32 mi
liony kilogramów; Paragwaj i Brazylia dostarczają 
go dużo. Ostokrzew rośnie nad stawami, na 
brzegach rzek w miejscowościach cienistych po
jedynczo lub grupami. Drzewo kwitnące w paź
dzierniku i listopadzie wydaje w styczniu i po
czątkach lutego owoce, zawierające po cztery ma
łe na kształt pieprzu nasiona, okryte twardą sko
rupą, co tak niezmiernie Utrudnia kiełkowanie, że 
dotychczas nie znaleziono sposobu rozmnażnaia 
tej rośliny zapomocą nasion. Biali przybysze 
znaleźli już tubylców, zajętych hodowlą ostokrze- 
wu, lecz dotychczas wszelkie próby rozmnażania 
ostokrzewu zapomocą nasion nie wydały żadnych 
rezultatów. Odbywa się ono jedynie sposobem 
wegetacyjnym, co przysparza hodowcom wiele 
pracy i daje małe korzyści. Brak dotychczas 
środka, ułatwiającego zniszczenie skorupy, jeżeli j  

*aś nasienie przez dłuższy czas znajduje się 
w ziemi,’ to staje się niezdolnem do kiełkowa- i 
nia. W  Brazylii niszczą skorupę nasienia w og - j  

niu, lub też trzymają nasiona aż do siewu w zie- | 
mi albo w świeżym nawozie, aby zmiękczyć sko- j  

rupę, lecz i ten sposób daje rezultaty niezbyt za
dawalające. Tylko silne kwasy rozpuszczają i

skorupę nasienia; środek ten prędko prowadzi do 
celu, lecz jest zarazem niebezpieczny, gdyż często 
pozbawia nasienie zdolności do kiłkowania.

Nasiona ostokrzewu muszą oczywiście, aby stać 
się zdolnemi do kiełkowania, przejść przez żołą
dek ptaka, jak to zresztą wiadomo i o innych na
sionach. Cz. St.

(Prom.).

—  Odporność m rówek na szkodliwe w p ły 
wy, jak świadczą badania pani Pielde, rozwinię
ta jest w znacznym stopniu. Temperatura wy
nosząca 50° C jest zazwyczaj zgubna dla mrówek. 
Z osobników gatunku Lasius latipes, poddanych 
działaniu wspomnianej temperatury, po 10 sekun
dach umiera 23$, a po 15 sekundach umiera 
100$. Daleko wytrzymalszy jest gatunek Cam- 
ponotus pensylvanicus, gdyż nawet po 30 sekun
dach mrówki te nie umierają, po jednej minucie 
ginęło 50$, a po 2 m. ginęły wszystkie.

Zanurzenie w zimąej wodzie wytrzymywały 
mrówki nadzwyczaj długo. 50$ mrówek z gat. 
Lasius latipes, zanurzonych w wodzie w ciągu 
27 godzin, znów odżywało, inne gatunki nie po
nosiły żadnej szkody po 52 —72 godzinach; za
nurzenie przez 88 godzin było zabójcze dla 
wszystkich bez wyjątku badanych mrówek. Po
nieważ możliwem jest, że śmierć wywołują żyją
ce w wodzie bakterye, p. Pielde zrobiła szereg do
świadczeń w destylowanej wodzie w 10° C i w cie
mności. Warunki takie, jak wykazały doświadcze
nia, bardziej sprzyjają życiu mrówek: 12 Stenam- 
ma fulvum żyły jeszcze po 8-dniowem zanurzeniu 
w wodzie, z 7 Camponotus pensylvanicus po 
upływie tego samego czasu żyły 4.

Zranienia lub uszkodzenia ciała, jak np. pozba
wienie rożków i odnoży, wytrzymują mrówki rów
nież dobrze. Stenamma fulyum np., którą [pozba
wiono odnoży śród tułowiowych, żyła jeszcze prze
szło miesiąc; nawet tak znaczne uszkodzenie, jak 
pozbawienie odwłoka, nie wpływa zupełnie na 
zwykły tryb życia mrówek.

Bardzo silnie odczuwają mrówki brak wody 
i nadzwyczaj prędko giną wskutek tego; brak 
pokarmu przeciwnie mogą one wytrzymywać 
w ciągu wielu dni.

Materye niezdatne do spożycia mrówki z nie
słychaną zręcznością usuwają z pokarmu, jak np. 
cząstki barwnikowe. Pokarmu zatrutego mrówki 
nie przyjmują nawet po dłuższym głodzie.

Samce obdarzone są mniejszą odpornością na 
wpływy szkodliwe niż samice i robotnice, a po
śród tych ostatnich osobniki największe są naj
odporniejsze. Cz. St.

(Naturw. Wock ).

—  Głodzenie się pająków. J. H. Fabre
w swoim „Pamiętniku entomologicznym^ mówiąc 
o obyczajach pająka Lycosa narbonensis wspomi
na, że pająk ten nosi na grzbiecie swoje młode 
w ciągu siedmiu miesięcy, młode przez cały ten 
czas nie przyjmują pokarmu; ciepło słoneczne, na 
którego działanie wystawione są młode osobniki,
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zastępuje im, podług Fabrea, pokarm. U innych 
pająków również dają. się zauważyć podobne sto
sunki.

P. A. Lecaillon, opierając się na licznych oso
bistych spostrzeżeniach, utrzymuje, że kwesty a 
głodzenia się pająków musi być w inny sposób 
objaśniona. Można przytem rozróżniać rozmaite 
przypadki: 1) Jeżeli młode wychodzą .z jajek na 
jesieni, to mogą one w ciągu całych miesięcy oby
wać się bez pokarmu, ponieważ zapadają, jak 
i osobniki dorosłe, w sen zimowy. W tym cza
sie nie rosną one, a energię, potrzebną do życia, 
czerpią z żółtka i tłuszczu. Jeżeli zaś młode wy
kluwają się na wiosnę lub w lecie, to rozpraszają 
się one po krótkim czasie, odżywiają się i rosną.
2) Podczas lata pająki mogą, pozostawać bez po
karmu w ciągu miesiąca; jest to przystosowanie

się do siedzącego trybu życia u tych pająków, 
które spokojnie wyczekują na zdobycz w swojem 
gniezdzie. Nawet gatunki ruchliwe, polujące na 
swoją, zdobycz, przystosowano są do dłuższego 
nieprzyjmowania pokarmu, gdyż ich nieznaczne 
pole widzenia ogranicza bardzo zdolność do chwy
tania zdobyczy. 3) Samice ochraniające swoje 
kokony lub doglądające dzieci mogą także przez 
długi czas nie odżywiać się. 4) Gatunki, spę
dzające zimę pod korą, kamieniami lub w norach 
pozostają również długo bez pokarmu, ponieważ 
zdobycz w takich razach jest niezmiernie rzadka. 
Warunki więc., w których pająki skazane są na 
głód, bywają najrozmaitsze i mogą być zawsze 
objaśnione w sposób bardzo prosty.

(Naturw. Rund.). Cz. St.

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. 21 do d. 30 sierpnia 1905 r.

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

•fl.©

Barometr red. 
do 0° i na cięż
kość 700 mm -f-

Temperatura w st. Cels,.
Kierunek 

i prędk. wiatru 
w m/sek.

Zachmurzę- j 
nie 

(0 -  10) Su
m

a
op

ad
u

UWAG-I

fi 7 r | 1 P- 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r. IP- 9 w. 7 r. Ip .j 9 w. mm

21 c. 55,0 55,6 66,3 7,2 9,6 9,0 10,0 6,0 N.i n e 3n e 2 10 10 10 ____

22 p 55,6 54,3 53,7 7,2 10,8 9,3 10,5 7,0 N, NE gNE, 10 10 8 —

23 s. 52,5 51,9 52,7 6,8 11,8 9,7 12,4 5,7 e 5 NE, NE, ©9 ©8 8 —
24 n. 52,4 52,0 52,5 9,4 13,6 11,0 14,5 9,0 n e 3 e 4 N Ę 10 10 10 —
25 p. 51,4 49,8 48,6 8,4 14,0 13,2 14,3 8,0 E, E„ E, 10 10 10 0,8 /  •  w nocy
26w. 47,9 48,0 48,4 12,8 16,4 14,6 17,5 11,8 E, E, O 5= 10 0 0,1 •  n.
27 ś. 49,2 49,4 48,1 12,2 14,6 14,1 15,5 11,5 NE, N E , NE, 10= 10 10 0,0 •  n.
28 c. 45,6 45,3 47,7 14,8 20,6 15,6 21,1 14,0 e , s 2 w 4 10 ©7 9 0,9 •  8 h. a; •  w.
29 p. 49,7 48,3 46,3 14,1 17,2 14,2 18,0 14,0 NVV, O NE, 10* 10 10 6,4 •  w nocy
30 s 43,8 42,0 38,6 11,2 16,0 13,5 17,0 11,5 W, s 5 s w 4 10 ©8 8 1,0 •  p. m.

Śred- j 
nie [ 50,3 49,7 | 49,3 10,4 14,5 12,4 15,1 9,9 i 2,9 3,8 3,2 9,4 9,3 8,3 -  1

Stan średni barometru za dekadę: i/ i (7 r. -(- 1 p. -J- 9 w.) =  749,8 mm
Temperatura średnia za deka;dę: ’/i O *'■ -|- 1 p. w.) =  12°,5 Cels.

Suma opadu za dekadę: =  9,2 mm

TREŚć. Czy potworność jest chorobą, przez Jana Tura. — Elektrony i materya, tłum. S. B 
(ciąg dalszy).— Studya doświadczalne nad powstawaniem u płazów (amphibia), przez J. Młodowskę.—- 
Geneza rytmu w świecie istot żywych, przez Jana Sosnowskiego. — Przyznanie nagrody z funduszu 
im. Jakóba Nataasóna, przez Tad. Banachiewicza. — Sprawozdania. — Kronika naukowa. — Buletyn

meteorologiczny.
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