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„SAMORÓDZTWO“
P O D  W P Ł Y W E M  R A D U .

(W świetle krytyki W. Ramsaya).

W końcu czerwca r. b. pisma codzienne 
całej Europy rozniosły wiadomość niezwy
kle sensacyjną; oto młody uczony angielski, 
p. John Butler Burkę miał odkryć samorod
ne powstawanie istot ożywionych, a to pod 
działaniem nieznacznej ilości bromku radowe
go na wyjałowiony ekstrakt mięsny... Przez 
czas długi o odkryciu tem pisały wyłącznie 
prawie pisma niespecyalne: prasa naukowa 
zachowywała się, jak zWykle zresztą w przy
padkach podobnych, (zresztą najzupełniej 
słusznie), — w sposób bardzo powściągliwy 
i wyczekujący.

Z artykułów uczonych, którzy się wypo
wiedzieli—nieco przedwcześnie, co prawda — 
za niezmierną doniosłością „odkrycia1* Bur- 
kego, i przyjęli je odrazu bez żadnych pra
wie zastrzeżeń — wymienić możemy jedynie 
artykuł fizyologa francuskiego prof. R. Du- 
boisa *). Pozatem mało bardzo głosów po
ważniejszych odzywało się w tej sprawie.

P. Burkę badania swe przeprowadzał 
w Cambrilge, w słynnem laboratoryum Oa-

*) Revue des Idees .Ni 19. Str. 489 — 493: 
„La generation spontance par le radium".

Yendisha, pracując nad tworzeniem się nie
stałych agregatów cząsteczkowych, przeważ
nie zaś nad ciałami fosforyzującemi. Między 
innemi przyszło mu na myśl przekonać się, 
czy zapomocą oddziaływania radu na eiała 
organiczne nie możnaby otrzymać ciał o bu
dowie niestałej. W tj^m celu przyrządził on 
odwar mięsny (speptonizowany buljon woło
wy z żelatyną i małą ilością soli), wyjałowio
ny tak, jak dla hodowli bakteryalnych, lecz, 
zamiast drobnoustrojów, zasiał tam niezna
czną ilość drobno sproszkowanego bromku 
radowego; toż samo doświadczenie było 
powtarzane z zastosowaniem nie bromku lecz 
chlorku radu.

Po upływie dwudziestu czterech godzin 
po „zasianiu" bromku radu, a po trzech lub 
czterech dniach o ile stosowany był chlorek 
radowy—żelatyna przybierała wygląd swo
isty, przypominający zupełnie hodowlę bak- 
teryalną. Zjawisko to z początku ogranicza 

i się jedynie do samej tylko powierzchni żela
tyny, lecz po pewnym czasie i głębsze jej 
warstwy przybierały wygląd jakby zbioro
wiska bakteryj — po upływie dni piętnastu 
„hodowla11 rozchodzi się w głąb na 1 cm. Je
żeli przed początkiem doświadczenia probów
ka z radem była sterylizowana kilka razy, 
wówczas „hodowla” zjawiała się później i wy
łącznie tylko na powierzchni żelatyny. Część 
żelatyny, opanowana przez „hodowlę11 skrę
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ca płaszczyznę polaryzacyi światła na lewo— 
reszta żelatyny własności tej nie wykazuje. 
Zanważyć należy, że w probówkach kontro
lujących ani obecności „hodowliu podobnych 
do wywoływanej przez rad, ani też obecno
ści bakteryj nie stwierdzono.

Jeżeli rurkę z owemi hodowlami „radio
bów11 (tak p. Burkę nazwał dziwne ciała, 
których skupienia podobne są, do hodowli 
drobnoustrojów) — ogrzać silnie, wówczas 
„radioby“ znikają zupełnie. Znikają one 
również po wystawieniu „hodowli11 na świa
tło słoneczne, lecz mogą ukazać się znowu, 
gdy potem probówka przez dni kilka będzie 
przechowywana w ciemności.

Badania mikroskopowe „radiobów" wy
kazało, że są to ciałka kuliste, posiadające 
około 0,0003 mm średnicy. P. Burkę twier
dzi, że udało mu się przekonać, że ciałka te 
rozmnażają się w ten sposób, że większe 
tworzą się z mniejszych, te ostatnie zaś 
tworzą się w sąsiedztwie cząstek soli rado- 
Avej. U wdększych „radiobów11 podobno 
można zauważyć coś w rodzaju jądra — jak 
w komórkach zwierzęcych i roślinnych. 
Wreszcie po dojściu do pewnego kresu wiel
kości, ciałka te mają się rozmnażać drogą po
działu, jak prawdziwe żywe komórki.

„Ciałka te, mówi Burkę, nie są napewno 
bakteryami, ani też nie można w nich upa
trywać prostych kryształów nieożywionych. 
Ciekawym niezmiernie jest właśnie ten stały 
kres wzrostu: jest to wyraźny dowód, że za
chodzi tu  ciągłe przystosowywanie warunków 
wewnętrznych do zewnętrznych, co już 
bezpośrednio nasuwa myśl co do życiowego 
charakteru tych dziwnych utworów. Oczy
wiście, mamy tu  do czynienia z czemś więcej, 
aniżeli z prostemi agregatami nieożywione- 
mi, albowiem mogą one rosnąć, rozmnażać 
się, a wreszcie ginąć“...

Hypoteza ta, jakeśmy to wyżej zaznaczyli, 
nie znalazła przez czas długi oddźwięku 
w sferach specyalistów, za wyjątkiem prof. 
Duboisa. Ten ostatni wogóle niezbyt się 
krępuje pod względem nader śmiałego wy
powiadania i popierania dość ryzykownych 
hypotez; sam on przedtem robił doświadcze
nia, podobne do doświadczeń Burkego, i miał 
otrzymać utwory, które nazwał „eobami“ — 
a które podług niego miały być w związku

możliwie najbliższym z „bioproteonemlt_
zaczątkiem życia...

Natomiast ziomkowie Burkego — anglicy, 
zajęli względem „radiobów11 stanowisko bar
dziej powściągliwe. Oczywiście, że przede- 
wszystkiem uczeni angielscy byli narażeni 
na liczne zapytania w sprawie „radiobów1'. 
Lord Avebury odrzekł, że musi się powstrzy
mać z wydaniem swego sądu do czasu, aż 
autor da bardziej wyczerpujący opis swych 
doświadczeń. 01ivier Lodge, nie mówiąc 
nic wprost o odkryciu Burkego, zauważył 
tylko, że ostatecznie odkrycia początków 
życia drogą laboratoryjną w zasadzie można 
się spodziewać. William Ramsay, energii 
cznie napierany przez pewnego „interviewe- 
ra “ odparł, że: „być może, że coś w tem jest, 
lecz również możliwe jest, że nic w tem 
niema“...

Wreszcie p. Burkę ogłosił niedawno bar
dziej drobiazgowe sprawozdanie z przebiegu 
i wyników swych prac na łamach „Nature“ 
(angielskiej) i w „Daily Chronicie". Wów
czas nareszcie odezwał się głos poważny sa
mego Williama Ramsaya. Artykuł wielkie
go uczonego angielskiego podajemy poniżej 
podług „Revue generale des Sciences“ (J\ls 18 
z 30 zeszłego miesiąca, str. 801 — 803).

„Nowe listy nadesłane przez p. Johna 
Burkego do „Nature“, a dotyczące jego do
świadczeń, prowadzonych w pracowni Caven- 
disha w Cambridge, wprowadziły znowu na 
porządek dzienny zagadnienie o powstawa
niu życia. Można powiedzieć, że zagadnie
nie to znajdowało się w stanie uśpienia od 
czasu, gdy Pasteur dowiódł wszechobec- 
ności zarodników drobnoustrojów, a potem 
Tyndall stwierdził, że gdy z należytą do
kładnością zabijemy w nalewce na siano lub 
w żelatynie wszystkie bakterye i ich zarodni
ki—to żadne zjawisko życiowe w środowisku 
takiem już nie zachodzi.

Co prawda Dr. Bastian utrzymywał, a i te
raz jeszcze stara się wciąż utrzymywać, że 
z jednych i tych samych zarodników czasem 
różne powstają ustroje. Wątpię jednak, aby 
mógł on twierdzić, że życie może powstać 
samorzutnie w cieczach starannie wyjałowio
nych. Przeciwko podobnemu twierdzenia 
nagromadzono zbyt wiele i zbyt przekony
wających dowodów. Nikt dziś już nie prze
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czy, że ciecze, przeznaczone do rozmnażania 
i hodowli, drobnoustrojów, mogą być całko
wicie od tych ostatnich oczyszczone. W ystar
cza dla tego ogrzać je na pewien czas, mniej 
lub więcej długi — do względnie wysokiej 
temperatury. A potem, jeżeli zapomocą kor
ka z waty zabezpieczymy te ciecze od no
wych drobnoustrojów, to możemy je prze
chowywać przez czas nieobliczalnie długi, 
a żaden ślad życia w nich się nie zjawi.

Komunikat p. Burkego został przyjęty 
przez świat uczonych z mocną tendencyą ku 
niedowiarstwu. Zresztą należy się pośpie
szyć z zaznaczeniem, że uczony' ten ogłosił 
swe spostrzeżenia z wielką skromnością, i za 
poradą wielu ludzi nauki, jak o tem nas po
ucza jego drugi list do redakcyi „Naturę"; 
demonstrował on przedtem omawiane zjawi
sko znacznej liczbie.osób, zarówno w praco
wni Oavendisha jak i uczonym w pracowni 
Patologii ogólnej uniwersytetu w Cambridge. 
Musimy więc przypuszczać, że to właśnie ża 
namową tych powag p. Burkę zdecydował 
si;} na ogłoszenie swych prac.

„Niektórzy krytycy, mówi p. Burkę, wy
razili mniemanie, że zauważone przezemnie 
utwory mogą być utożsamiane z ciekawemi 
ciałami, otrzymanemi przez Quinckego, Leh
manna, Schencka, Leduca i innych uczonych 
współczesnych, a także przez Raineya i Cros- 
sf-go przed pół wiekiem. Lecz nie myślę, 
o ile mogę o tem sądzić obecnie, aby istnia
ły, dane wystarczające dla przyjęcia tej kla- 
S; fikacyi“.

Można też wytłumaczyć powstawanie cia
łek, o których mowa, przez krystalizacyę, za
chodzącą w roztworach żelatynowych, lub 
też, w innych przypadkach, przypisywać ich 
powstawanie zjawiskom, złączonym z napię
ciem powierzchniowem. Można sobie wyo
brazić, acz w sposób nieco gruby, ten drugi 
przypadek, obserwując powstawanie baniek 
mydlanych.

Środowisko, z jakiem miał do czynienia 
p. Burkę, był to buljon wyjałowiony, nawpół 
rozrzedzony przez dodanie żelatyny. Na po
wierzchni tej cieczy rozsypał on małą bardzo 
ilość radu. Po upływie pewnego czasu uka
zały się ciałka mikroskopijne, których wy
miary zwiększały się, i które, jak się zdaje, 
rozmnażały się drogą podziału; ciałka te —

i to stanowi szczegół godny uwagi, były roz- 
| puszczalne w wodzie.

Poniżej postaram się wykazać, w jaki spo- 
t sób można zrozumieć utworzenie się tych cia

łek. Chciałbym jednakże, aby tłumaczenie 
moje nie było uważane za ostateczne, albo
wiem nie widziałem sam „organizmów" 
p. Burkego. ,

* **
Pi’of. Rutherford i p. Soddy odkryli przed 

j niewielu latyT, że zdolność związków rado
wych i torowych rozbrajania ładunku elek
troskopu zależy od wydzielania pewnego ga
zu, który nazwali „emanacyą11. Zauwa
żyć mimochodem należy, że podług wszel
kiego prawdopodobieństwa, źródła tego gazu 
nie należy szukać w związkach torowych, 
lecz w jakiejś substancyi o wiele bardziej 
czynnej, którą zawierają prawdopodobnie 
wszystkie lub prawie wszystkie sprzedażne 
preparaty torowe. Substancyi tej nadano 
nazwę „ra 'iothorium11. Niedawno Dr. Hahn 
w laboratoryum University College dowiódł, 
że jest ona kilkaset tysięcy razy bardziej 
czynną od czystego toru.

Pp. Rutherford i Soddy znaleźli, że owe 
gazy czyli emanacye dają się skroplić w na
der nizkich temperaturach, i że ich trwanie, 
ich życie, jeżeli można się tak wyrazić, jest 
względnie krótkie. Emanacya radu zaledwie 
przetrwać może 4^2 dnia, emanacya zaś 
toru znika zupełnie w ciągu niespełna jednej 
minuty. Rutherford badał następnie zakłó
cenia, jakie zachodzić mogą w emanacyi ra
du, Zresztą te doświadczenia, aczkolwiek 
same przez się niezmiernie interesujące, nie 
mają związku bezpośredniego z obchodzącą 
nas spi-awą.

Mniej więcej przed dwoma laty p. Soddy 
i ja, wydzieliliśmy emanacyę radu; oddzieli
liśmy ją od wszystkich innych gazów. Zmie
rzyliśmy wówczas ilość emanacyi, wytwo
rzoną w danym przeciągu czasu przez okre
śloną wagowo ilość bromku radowego,

| i stwierdziliśmy, że gaz ten podlega, jak 
j  i każdy inny, prawu Boylea, t. j. objętość je

go zmniejsza się proporcyalnie do zwiększa- 
j nia się ciśnienia.

Udało się nam również wykazać, że gdy 
| pozostawimy emanacyę w rurce barometry - 

cznej, wówczas objętość jej zmniejsza się, aż
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zniknie prawie zupełnie po upływie około 
pięciu tygodni. Po ogrzaniu rurki zjawia 
się gaz nowy; należy więc przypuścić, że 
w ciągu owych pięciu tygodni był on pochło
nięty przez ściany szklane rurki, w której 
była emanacya Rozbiór widmowy pozwo- | 
lił rozpoznać ten gaz nowy: był to hel, jeden 
z rzadkich gazów, znajdowanych w atmo
sferze.

Podczas owego rozkładu emanacyi na hel 
i inne gazy, zachodziło znaczne wydziela
nie się ciepła, jak to wykazał prof. Ruther
ford. Państwo Curie stwierdzili już zresztą, 
że rad stale wydziela ciepło, a prof. Ruther
ford dowiódł, że owo ciepło pochodzi od roz
kładu „emanacyi11.

Lecz energia tego rozkładu nie uzewnętrz
nia się wyłącznie przez zjawiska termiczue. 
Istnieją warunki, w których ujawnia się ona 
przez działania chemiczne. Emanacya, bę
dąc rozpuszczona w Anodzie rozkłada tę osta
tnią na tlen i wodór. Co więcej, stopień roz
kładu wody jest proporcyonalny do zmian 
w emanacyi. W początku procesu, t. j. gdy 
emanacyi jest dużo, woda rozkłada się szyb
ko, ze znacznem wydzielaniem się uwolnio
nych gazów; następnie, w miarę rozrzedza
nia się emanacyi, rozkład wody odbywa się 
wolniej.

Roztwór wodny emanacyi posiada cieka
wą własność ścinania białka jaja kurzego. 
Istota tego procesu nie jest dokładnie znana. 
Zawsze, skoro emanacya działa na ciecz, za
wierającą białko—np. na krew—-w cieczy tej 
tworzą się „komórki11 ultramikroskopijne. 
Jeżeli zastrzykniemy nieco roztworu wodne
go emanacyi pod skórę jakiemu zwierzęciu, 
wówczas w miejscu tem tworzy się rodzaj 
„worka“ o ścianach grubych i twardych, po- 
czem następuje powolne wessanie. Zjawi
ska te wymagają zresztą badań bardziej 
szczegółowych. Mocno żałuję, źe nie mo
głem ich dotąd pogłębić, lecz mam zamiar 
zająć się niemi nanowo.

Wróćmy teraz do doświadczeń p. Burke- 
go. Zdaje mi się, że niektóre z pomiędzy 
faktów przytoczonych powyżej poddają tłu
maczenie wystarczające mniemanego od
krycia,

P. Burkę używał bromku radowego w po
staci miałkiego proszku, który rozsiewał 
w drobniutkich ziarnkach na powierzchni

swego bulionu z żelatyną. Ten ostatni po
siadał konsystencyę nawpół tylko stałą, to 
też jest rzeczą prawie pewną, że ziarnka 
bromku radowego zagłębiały się nieco poni
żej powierzchni buljonu. Wobec tego zna
lazły się one w warunkach zupełnie wystar
czających dla tego, aby, rozpuszczając się, 
mogły wywołać rozkład wody, t. j. uwolnić 
wodór i tlen oraz zmieszaną z temi gazami 
emanacyę. Przytem tworzą się pęcherzyki 
bardzo małe, o wymiarach mikroskopow h. 
Działanie ścinające, wywierane przez e.ma- 
nacyę na białko środowiska, powoduje utwo
rzenie się naokoło każdego takiego pęche- 
rzyka otoczki, błonki, nadającej pęcher 
kom wygląd komórek, o ile można porów - 
wać do komórki —kuleczkę zawierającą g .. 
a właściwie mieszaninę tlenu i wodoru.

Emanacya, która również znalazła ię 
w owych pęcherzykach, rozkłada wciąż da U:-j 
wodę,ponieważdyfunduje poprzez owąotoe;- 
kę, co jest tem łatwiejsze, że przecież ta ost - 
tnia jest wilgotna. Jednak dyfuzya ta iiie 
odbywa się z dostateczną szybkością, żeby 
miała zapobiedz nagromadzeniu się gaz*: 
i co za tem idzie niechybnie, pęknięciu p 
cherzyka; pęknięcie to może nastąpić jedno
cześnie w kilku punktach powierzchni kulk 
Gazy, uciekające z pęcherzyka, zabierają ze 
sobą pewną ilość emanacyi, dzięki której 
tworzy się wprędce nowa kulka, w najbliż- 
szem sąsiedztwie dawnej; w ten sposób two
rzy się obraz komórki, rozmnażającej się 
przez pączkowanie. Oczywiście, ilość takich 

' pęcherzyków pochodnych zależy od sposobu, 
w jaki nastąpiło pęknięcie pierwotne.

Proces ten będzie się powtarzał ustawicz
nie, dopóki rad będzie wydzielał emanacyę, 
to jest ni mniej ni więcej w ciągu tysięcy lat. 
„Organizmy11 p. Burkego mają więc przed 
sobą ładną perspektywę długowiecznoś i 
i ich „pączkowanie* niemal wiekuiste mo
głoby dostarczyć wielu pokoleniom badaczów 
wrażenia iście cudownej działalności roz
rodczej.

Nie zdziwiłem się wcale, dowiadując się 
z pierwszego listu p. Burkego, że jego „or
ganizmy" rozpuszczają się w wodzie. Ema
nacya nie ścina żelatyny, i wogóle nie dzia
ła na nią w sposób dający się ściśle określić. 
Stwierdziłem to doświadczalnie, a zresztą 
spodziewałem się tego. Jest możliwe, że
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drobna nader ilość żelatyny została wraz 
z gazami zamknięta w pęcherzyku o ścia
nach, utworzonych ze ściętego białka. Gdy 
pęcherzyk został zanurzony do wody, żela
tyna rozpuściła się i rzekoma komórka mo
gła pozornie zniknąć, albowiem błonka jej 
musi być nadzwyczajnie cienka.

Byłoby ciekawe dowiedzieć się, czy 
p. Burkę wypróbował na swych „organiz
mach" metod barwienia, używanych w tech
nice mikroskopowej. Bardzo być może, że 
białko ścięte zabarwiłoby się mocniej, niż 
sub. tancya nie ścięta, i wówczas mogłaby 
ujav nić się prawdziwa budowa tak zwanej 
„komórki1*.

* **
Powtarzam, com powiedział na początku, 

że n>e chcę nic twierdzić napewno. I za
pewne, niemniej od innych jestem wrażliwy 
na ponęty hypotezy, głoszącej, że możliwem 
jest wywołanie zasadniczych zjawisk życio
wych przez zastosowanie jakiejbądź postaci 
energii do substancyi podobnej do tej, która 
stanowi podłoże życia ustrojów i pierwiastki 
niezbędne do ich rozwoju. Lecz musimy być 
sceptykami i tłumaczenie, jakie podałem, 
wydaje mi się wystarczającem. Pozatem 
zbyteczne jest dodawać, że nikt nie ucie
szy ię więcej odemnie, skoro dowiodą mi, 
że się mylę“.

Tłumaczenie, podane przez głośnego fizy
ka angielskiego jest, jak widzimy, zupełnie 
wystarczające dla wyjaśnienia istoty tajemni
czych „radiobówu. Próba utworzenia w spo
sób sztuczny istot ożywionych i tym razem— 
jak się zdaje przynamniej — doznała niepo
wodzenia. Trudno jest twierdzić napewno, 
nawet i w tym przypadku, że próby tego ro
dzaju nazawsze pozostaną jałowemi, boć pi’o- 
roctwa przeczące w nauce mają już dosyć 
Ustaioną a zbyt smutną sławę! W każdym 
razie badania Burkego, o ile nie zdołają wy
świetlić wielkiej tajemnicy powstania życia 
na ziemi, to w każdym razie zbogacą w pe- 
’Vlen zasób ciekawych faktów —fizykę mole
kularną. Nie jest to więc w żadnym razie 
Praca stracona. Przeciw jednemu tylko mu- 
slmy z tego powodu raz jeszcze wystąpić — 

przeciw przedwczesnemu ogłaszaniu 
poszukiwań będących jeszcze w biegu, które 
'Hsto tuma nią chciwe sensacyj niby-nauko-

wych masy. Sam Burkę, jak to ze słów 
Ramsaya widzimy, niewiele w tej mierze 
zawinił. Natomiast smutne sprawia wraże
nie owe ubieranie będących w toku badań 
pracownianych — w pióra... zwykłej kaczki 
dziennikarskiej. Doba obecna tyle niespo
dziewanych a wspaniałych odkryć w dzie
dzinie wiedzy ścisłej przyniosła, że rozłako- 
mienie się nawet bardzo szerokich sfer spo
łecznych na „nowości" naukowe jest zupeł
nie wytłómaczone. Objaw to bardzo dobry 
i pożyteczny—lecz nader umiejętnie kiero
wać nim i wyzyskiwać go należy. Rozgła
szanie zaś hypotez niedojrzałych nie pouczy 
nikogo, a przeciwnie, wywołać może jedynie 
narzekania na „bankructwo nauki11... W da
nym przypadku jest to tylko bankructwo — 
kaczki dziennikarskiej.

Jan Tur.

O NAUCE BASTARDACYI I JE J 
ZNACZENIU DLA CHOWU ZW IERZĄTŁ)

Bastardami albo hybrydami, zowiemy 
owoce krzyżowania dwu form, wykazujących 
znaczniejsze niż indywidualne różnice. Ro
dzice zatem należeć muszą co najmniej do 
dwu różnych ras, gdy bowiem pokrewień
stwo między nimi jest bliższe, to produkt ta
kiego krzyżowania nie będzie nosił miana 
mieszańca.

Stopień pokrewieństwa rodziców dozwala 
nam wyróżnić wśród bastardów, bastardy 
rasy, podrodzaju, rodzaju i gatunku. Pier
wsze powstają przy krzyżowaniu np. dwu 
sztucznych ras gołębi, do rzędu drugich na
leżeć będą te bastardy, które powstają na 
granicy okręgów rozmieszczenia wrońca 
(Corvus corone) i wrony (Corvus cornix) o ile 
je uważamy za geograficznie rozdzielone 
a odpowiadające sobie podrodzaje; bastardy 
rodzajowe spotykamy w obrębie różnych 
grup bażantów, a za przykład ostatniej kate- 
goryi posłużyć może mieszaniec kury domo
wej i szlachetnego bażanta (Phasianus 
colchic.us).

Ponieważ, według de Vriesa, krzyżowa-

l) W edług artykułu: V. Hackera: Ueber die
neueren Ergebnisse des Bastardlehre und ihre 
Bedeutung fur die praktische Tierzucht. Arcli. 
fur JRassen und Gesellschaitsphysiologie 1905.
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nie dwu osobników ze sobą może wywołać 
tylko nową kombinacyę cech zlewających się 
ze sobą, ale nigdy nową cechę, posiadamy 
stąd możność innego rozgatunkowania bas- 
tardów, już nie według stopnia pokrewień
stwa ich rodziców, lecz ze względu na stosu
nek cech obu rodziców, ujawnionych w po
tomku.

I tak bast.ardy zajmować mogą ze wzglę
du na stosunek cech swych do cech każde
go z rodziców miejsce, pośrednie t. zn. że 
wykazują na sobie równy rozdział cech ro
dziców; są to bastardy pośrednie (intermedia- 
re Bastarde); albo, mogą zbliżać się bardziej 
ku jednemu z rodziców: goneokliniczne bas
tardy; albo wreszcie mogą ujawniać cechy 
jednego tylko z rodziców, są zatem jedno
stronne (einseitige Bastarde),

Wśród pośrednich wydzielić się da osobna 
grupa t. zw. bastardów mozaikowych, na 
których ciele cechy rodziców są rozłożone 
niejako mozaikowo i grupa bastardów o ce
chach zmieszanych (Mischbastarde), na któ
rych odpowiadające sobie cechy rodziców 
utworzyły typ zmieszany.

Przykładem bastardów mozaikowatych jest 
mieszaniec bażanta Lady Ancherst i złocis
tego (Chrysolophus Ancherstiae Leadb cf X 
chr. pictus L. ę ), którego kołnierz i grzbietna 
strona ciała nosi cechy samcze, podbrzusze 
i ogon samicze. Przykładem przypadku 
drugiego jest mieszaniec gila i kanarka, na 
którym barwa i rysunek jednej formy rodzi
cielskiej prawie na wszystkich okolicach cia
ła skombinowały się z barwą i rysunkiem 
formy drugiej. I  tak ubarwienie gila nabra
ło wszędzie tonu żółtego, przez co świetna 
czerwień brzusznej strony przechodzi w ko
lor żółto-pomarańczowy, biel w okolicy ogo
na w jasno-żółty, nawet kolor czarny głowy 
i szary grzbietu modyfikuje się. A kombi
nują się na nim nietylko barwy lecz i rysu
nek, gdyż czarne kreski piór dzikiego kanar
ka ukazują się na grzbiecie i sterówkach 
bastarda. , .

Jako przykład bastarda goneoklinicznego 
służyć może jeszcze z bastardów Oenothery 
przez de Yriesa otrzymanych a jednostron
nych wyhodowany przez Millardeta hybryd 
ziemniaka, wykazujący prawie wyłącznie po
krój matki.

Badacze zajmujący się zjawiskami bastar-

dacyi, podnoszą jako regułę, że w ogólności 
cechy filogenetycznie wcześniejsze przewa
żają u bastardów. I  tak, barwa czerwona 
kwiatu przeważa nad barwą białą, gdyż 
wszelkie dane pozwalają nam uważać jag. 
mentacyę płatków korony kwiecia za pierwot
niejszą cechę a bezbarwność za wtórną.

Są jednak od tej reguły wyjątki. U bas
tardów kur ustępuje pojedyńczy zazębiony 
grzebień, który uważany być musi za pier
wotniejszy, przed bardziej skomplikowanymi 
kształtami grzebienia 'a więc późniejszego, 
przed grochowatymi naroślami opatrzonem 
„pea-comb“ rasy Indian dames i różyczko- 
watym rasy Dorkings.

Bardzo często również występują na bas- 
tardach cechy przodków nie bezpośrednich, 
lecz bardziej oddalonych, a wtedy mówimy 
o atawistycznych zwrotach czyli atawizmach 
Przykłady tego rodzaju cytuje już Darwin, 
jako bardzo często spotykane przy krzyżowa
niu ras gołębi. Objawiają się one w występo
waniu na bastardach cech formy, z której wy
szły t. j. we wspomnianym przykładzie, gołę
bia skalnego (Columbia liwia). Podobnie bas- 
tard myszy białej, albinistycznej odmiany my
szy szarej i t. zw. tańczącej myszy japońskiej
0 ubarwieniu plamistem czarno-białem, za
równo co do wielkości, ubarwienia, jak i tem
peramentu posiadać będzie cechy formy 
wspólnej obu rodzicom, t. j. myszy szarej.

Ale ważniejsze są wyniki, tyczące się 
zdolności rozmnażania bastardów pierwszej 
generacyi. Dadzą się tu wyróżnić główne
1 najczęściej występujące 8 przypadki. Po
wstanie stałej rasy bastardów, p rz y p a d k i, 
określone prawem Mendla, i bezpłodność ba
stardów pierwszej generacyi.

O stałych rasach bastardów mówimy wte
dy, gdy potomkowie tychże, wszystkie icli 
cechy z zupełną stałością na potomkow 
swych przenoszą. Taką stałą rasą jest Aegi- 
lops speltaeformis bastard jednej dziko ro
snącej trawy (Aegilops ovata) i ję cz m ien ia  
tudzież wyniki krzyżowania zająca i królika, 
zw. Leporidae.

Prawa Mendla, wykryte po raz pierwszy 
w latach 60-tych przez berneńskiego m nicha  

Jerzego Mendla, a powtórnie przez de Vriesa 
Lorrensa, Tschermaka i. i. obejmują dwa 
prawa: prawo t. zw. prewalencyi i PraW° 
rozdziału. Pierwsze orzeka: jeżeli krzyż11'
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jemy ze sobą dwie odmiany, które różnią się 
od siebie co do pewnej jakiejś cechy np. bar
wy kwiatów, to wzupełnie czystym przypad
ku Mendla, bastardy uzyskane posiadać bę
dą tylko jedną z tych (odpowiadających so
bie) cech. Groch o kwiatach czerwonych, 
skrzyżowany z grochem o białych kwiatach, 
wyda bastardy czerwono ukwiecione.

Stąd ta cecha, która u bastarda występuje, 
zwie się dominującą (D); nie objawiająca 
się—recessywną, ustępującą (R).

Drugie prawo określa nam stosunek roz
działu obu tych cech u potomków bastardów 
a więc bastardów drugiej generacyi, stosun
kiem liczbowym: D :R  =  3 : 1 ,  a liczby te 
mają swe znaczenie także ze względu na dal
sze pokolenia.

By wyjaśnićtenprawidłowodokonywający 
się rozdział, buduje Mendel hypotezę, że ko
mórki rozrodcze bastardów pierwszej gene
racyi nie posiadają zawiązków obu cech ko
respondujących, lecz tylko jednej lub drugiej. 
Znaczy to, że jeżeli w bastardzie tworzą się 
komórki płciowe, następuje rozdzielenie złą
czonych ze sobą przy pierwotnem krzyżowa
niu a więc przy powstawaniu bastarda pier
wszej generacyi, zawiązków owej pary cech 
w ten sposób, że jedna połowa komórek 
płciowych każdego mieszańca posiada za
wiązki jedynie cech dominujących, druga 
zaś same związki cech ustępujących.

W schematyczny sposób poucza nas o tem 
figura A.

Szereg pierwszy przedstawia nam obu ro- j 
dziców, z których jedno należy do rasy np. 
czerwono-kwiecistej, drugie do rasy biało- 
kwitnącej. Barwa czerwona niech będzie 
cechą dominującą (D), biała recessywną (R). 
Jedno indywiduum rodzicielskie wytwarzać j 
będzie zatem tylko takie komórki płciowe, 
w których złożone będą związki jedynie bar
wy czerwonej, komórki płciowe pochodne 
indywiduum drugiego jedynie zawiązki dla 
barwy białej. (Szereg II-gi).

Przez krzyżowanie tych indywiduów 
a więc połączenie czerwonej i białej komórki 
rozrodczej powstają produkty, zawierające 
i jedne i drugie zawiązki; dlatego oznaczmy 
je przez DR. (Szereg III).

Z wszystkich z tych zawiązków pochodzą
cych bastardów (pierwszej generacyi) prze
waża, w myśl prawa prewalencyi Mendla, }

czerwona barwa kwiatu (szereg IV); nato
miast przy wytwarzaniu się komórek roz
rodczych tychże bastardów następuje, w myśl 
prawa rozdziału Mendla, rozdzielenie się po 
rodzicach odziedziczonego materyału za wiąz
kowego w ten sposób, że w każdym odręb
nym osobniku hybrydalnym, jedna połowa 
komórek płciowych zawiera same czerwo
ne, druga same białe zawiązki (szereg V). 

Fig. A.
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Jeżeli teraz te bastardy pierwszej genera

cyi przez samo zapylenie lub chów sam w so
bie dopuścimy do dalszego rozmnażania, to 
połączą się czerwone i białe komórki roz
rodcze w 4 różnych kombi nacyach w zapłod
nione zarodki (szereg VI).

czerwony (3? 4- czerwona 9 (D +  D =D D) 
czerwony ęj* -1- biała 9 (D-(-R=DR) 
biały c? +  czerwona 9 (R + D =R D ) 
biały cT +  biała 9  (R +  R = R R )
Z tych zarodków te, które posiadają za

wiązki barwy czerwonej w ilości podwójnej 
lub pojedyńczej, a więc 75$ wszystkich za
rodków, wydadzą bastardy drugiej generacyi, 
wyposażone w cechę dominującą, z tych zaś, 
które posiadają wyłącznie recessywńe zawiąz
ki, a więc z 25%, powstaną indywidua wy
łącznie z cechą recessywną (szereg VII).
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Hypoteza zatem rozdziału odpowiadają
cych sobie zawiązków na komórki płciowe 
przy tworzeniu się ich w bastardzie drugiej 
generacyi, znachodzi swe wytłumaczenie 
w fakcie obserwacyą stwierdzonym, że uba- 
stardów drugiej generacyi zawiązki sobie 
odpowiadające rozdzielają się na indywidua 
potomne w pewnym stałym stosunku liczbo
wym 3 : 1.

Fig. B.

Przedewszystkiem należałoby ów regular
ny rozdział, jakiego doznają w przypadkach 
Mendla owe korespondujące ze sobą cechy 
porównać ze zjawiskami, jakie zachodzą przy 
dojrzewaniu komórek płciowych, przy prze
mianie niedojrzałej komórki jajowej owocy- 
tu w jajo zdolne do zapłodnienia, i rozpa
dzie spermatocytów na definitywne plemni- 

i ki. Ten rozdział zawiązków musi bowiem 
biedź równolegle do podziału substancja 

jądrowej, tego przypuszczalnego 
przenośnika cech.

Jak najnowsze badania wyka
zały, proces zapłodnienia nie po
lega na zlaniu się i wzajemnem 
przeniknięciu jąder łączących się 
komórek, lecz na ułożeniu się obok 
siebie jąder jaja i plemnika. W y
nika to z tego, że owe kopulujące 
jądra, nietylko przy pierwszym 
podziale jaja samodzielnie i od
rębnie się dzielą, lecz że ta mor
fologiczna i fizyologiczna samo
dzielność albo autonomia, zacho
wuje się także przy następnych 
aktach podziału. Każda zatem 
figura kary oki rietyczna w komór
kach dzielącego się jaja składa 
się w rzeczywistości z dwu fi
gur tuż przy sobie ułożonych 
(Fig. B. a.), a każde jądro w spo
czynku—z dwu skutych ze sobą 
połówek albo gonomerów, ojcow
skiego i matczynego (Fig. B. b. c.).

Badania Hackera nad rozwo
jem niektórych copepodów mają 
według niego dowodzić, że auto

nomia gonomerów objawia się przez cały 
ciąg rozwoju młodego organizmu i że daje 
się szczególniej stwierdzić w tych komór
kach, z których mają następnie powstać 
komórki, do rozmnażania służące, a więc 
w tak zw. prakomórkach płciowych (Urgesch- 
lechtszellen) (Fig. B. d. ug. i B. c.) a dalej pra- 
j aj ach i prakomórkach plemnikowych (Fig.
B. f.). Istnieje ona zatem począwszy od 
procesu zapłodnienia, aż do chwili dojrzewa
nia komórek płciowych.

Przy pierwszych podziałach tych prako- 
mórek płciowych, prowadzących do wytwo
rzenia gruczołu płciowego (Fig. B. c.), zazna
cza się owa podwójna budowa jądra wpraw

i ł

\
Trzecim wreszcie wynikiem krzyżowania 

są bastardy niepłodne, pochodzące z form, 
dalej od siebie stojących, a więc będą 
to przeważnie bastardy rodzajowe, jak np. 
mieszaniec osła i klaczy, a zdaje się że 
i produkt krzyżowania cietrzewia i samicy 
głuszca, znany pod nazwą Tetrao medius 
Meyer.

Kończąc na tem przegląd ważniejszych- 
przez obserwacyę i doświadczenie otrzyma
nych danych, przechodzi Hacker do omówie- 
nienia, o ile wyniki nauki o bastardacjd znaj
dują swe oparcie w badaniach komórkowych, 
i jakie mają one już dziś znaczenie dla prak
tycznego chowu zwierząt.
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dzie tylko tem, że bezpośrednio po każdora
zowym podziale, nowe, świeżo utworzone 
jądra pochodne wykazują symetryczne ugru
powanie substancyi jądrowej, ale zarówno 
poprzednio stadyum pęcherzyka zarodkowe
go (Fig B, d.), jak i następne podziały pra- 
komórek plemnikowych (Fig. B. f.) względnie 
prajaj dowodzą, że to symetryczne ułoże
nie jąder warunkowane jest właśnie budową 
jądra z dwóch gonomerów czyli rodziciel
skich pół jąder.

De Yries usiłował wytłumaczyć owem zja
wiskiem autonomii gonomerów, przypadki 
rozdziału Mendlowskiego w ten sposób, źe 
przy dojrzewaniu komórek płciowych po
łówki rodzicielskich jąder rozchodzą się tak, 
że połowa komórek płciowych posiadałaby 
wyłącznie substancyę jądrową ojca, połowa 
zaś matki. Wskutek tego przy tworzeniu 
;ię komórek rozrodczych bastarda, 50% tych
że zawierać będzie zawiązki, przejęte od je
dnego z rodziców, 50% zawiązki, pochodzące 
od rodzica drugiego. Takie tłumaczenie za
dowalałoby zupełnie, gdyby formy rodziciel
skie różniły się od siebie tylko jedną cechą, 
gdyż wtedy samo oddzielenie się skutych ze 
sobą gonomerów, spowodować może wyma
gany rozdział zawiązków. Ponieważ jednak 
formy macierzyste różnią się od siebie zawsze 
kilkoma parami cech, to owe pojedyncze 
pary cech, jak to dowiódł Mendel i in., za
chowują się względem siebie niezależnie, za
wiązki jednej pary rozdzielone będą nieza
leżnie od zawiązków jakiejkolwiek pary dru
giej na komórki płciowe, tak, że bastard wy
tworzy nie dwa rodzaje komórek płciowych, 
lecz tyle icb, ile jest możliwych kombi- 
nacyi między pojedyńczemi zawiązkami. 
Np. dwie rasy jednej rośliny różnią się od 
siebie dwiema parami cech. barwą liścienia 
i barwą kwiatu. Jedna posiada żółte liście- 
nie i czerwone kwiaty, druga zielone liście- 
nie i czerwone kwiaty. Czerwona i żółta 
barwa niech będzie dominującą, zielona i bia
ła recessywną. Jeżeli to są rośliny jedno- 
pienne, to każdy bastard wyda wielorakie 
komórki płciowe męskie i żeńskie a to: 
czer. żół. ę?, czer. ziel. ęf, b. żół. ę f, b. ziel. r f
» » 9 1 n n 9 1 » » ■ $ > ’) » ?
Otrzymane komórki płciowe nie są zatem 

zupełnie czyste ze względu na całość ma- 
teryału zawiązkowego jednej z obu form ro

dzicielskich gdyż np. druga część zawiązków 
obejmuje zawiązki czerwonej barwy kwiatu 
formy jednej a obok nich zawiązki zielonej 
barwy liścienia formy drugiej.

Widzimy z tego, że przy dojrzewaniu ko
mórek płciowych bastardów, zupełnie czyste 
rozgatunkowanie połówek jąder w sposób 
powyżej podany miejsca mieć nie może t. j. 
że nie można spodziewać się, aby jedna po
łowa komórek płciowych tylko całe ojco
wskie, druga tylko całe macierzyste połów
ki jąder przejęła. Inaczej byłoby niemożli
we w podanym przykładzie, aby te same 
komórki płciowe zawierały w sobie zawiązki 
i barwy czerwonej kwiatu i zielonej liścienia.

E. Kiernik.
<I)N)

C. H. W i n d .

ELEKTRONY I MATERYA.

! Dokończenie).

Pierwszą grupę rozpatrzymy bardzo po
bieżnie.

Poincare zaniepokojony jest ryzykownemi 
do pewnego stopnia założeniami, które, jak 
widzieliśmy, poczynić musiał Lorentz, by 
utrzymać zgodność pomiędzy teoryą swą 
a doświadczeniami Michelsona oraz Trouto- 
na i Noblea. Atoli zwróciłem już uwagę na 
to, że założenia te dopóty tylko wydają się 
naciągniętemi, dopóki stoimy na stanowisku 
teoryi prostej, i dają się natomiast przyjąć 
z łatwością, skoro tylko zajmiemy stanowi
sko krańcowe, tak że w tym ostatnim przy
padku wątpliwości Poincarego przestają być 
poważnemi.

Wobec tego przechodzę do drugiej grupy 
wątpliwości. Wskazują one niebezpieczeń
stwa, na jakie wystawione są zasady podsta
wowe mechaniki klasycznej, uważane dotąd 
za bardze stałe, jeżeli przyjmiemy wnioski 
teoryi elektronowej. Zwyczajna teorya elek
tronów może zażegnać te niebezpieczeństwa, 
przyjąwszy tylko, że obok elektronów, nie 
tylko materya zwykła posiada własności ta
kie, jakie jej przypisuje mechanika klasycz
na, ale że prócz tego pewne masy, które 
skutkiem ograniczoności naszej zdolności 
spostrzegawczej nie dają się nam poznać 
bezpośrednio i przeto mogą być nazwane
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masami utąjonemi, zresztą jednak czynią 
w zupełności zadosyć wymaganiom klasycz
nego pojęcia mechanicznego masy. Co do 
takich mas utajonych, trzebaby przyjąć, że 
są one składnikami eteru, które w częściach 
swych podlegają pewnym siłom, obdarzone 
są pewnemi ruchami i przedstawiają ma- 
teryalne podłoża dla energii elektrycznej 
i magnetycznej.

Jeżeli dalej teorya', sprawdzając wnioski 
swe na gruncie zasad podstawowych mecha
niki, nie zaniedba uwzględnić i tych mas uta
jonych, to nie może być już mowy o poważ
nej sprzeczności. Przeciwnie, z pomocą kil
ku prostych hypotez o energii mas utajonych 
może ona dowieść, że własne jej zasady pod
stawowe są w zgodzie z zasadami mechaniki 
i że wobec tego to samo powiedzieć można 
zgóry o jej wmioskach, wyprowadzonych 
z zasad drogą czysto matematyczną.

A zatem wątpliwości, o których mowa, 
wysta.rcza rozpatrywać nadal wyłącznie 
w świetle teoryi elektronowej, posuniętej do 
Ostatnich krańców.

Obliczając siły, które wedle nowszych te
oryi elektrycznych powinny być wywierane 
na ciała, dochodzimy w wielu razach do ta 
kich działań, które nie idą ręka w rękę z je
dnoczesnemu równie silnemi działaniami na 
inne ciała, to znaczy do działań, które, 
w myśl zasady równości pomiędzy działa
niem a przeciwdziałaniem, są niedopuszczal
ne w mechanice zwyczajnej. Kilka prz37kła- 
dów rzecz tę wyjaśni bliżej.

Zwierciadło doznaje ciśnienia ze strony 
wiązki świetlnej, którą odbija. Mówi nam 
to nie tylko teorya; przed kilku laty Lebie- 
diew oraz Nichols i Hull zdołali dowieść do
świadczalnie, że ciśnienie takie zachodzi rze- 
wiście i że wielkość jego jest taka właśnie, 
jakiej wymaga teorya. Napróżnobyśmy szu
kali przeciwdziałania na inne ciało, odpowia
dającego temu ciśnieniu. Albowiem ciałem 
tem nie może być źródło świetlne, ponieważ 
w każdym razie energia promienista, która 
w danej chwili uderza w zwierciadło, wysła
na została przez źródło w chwili innej; tak 
np. w chwili, w której rozpatrujemy ciśnienie 
na zwierciadło, źródło świetlne może już nie 
być czynne.

Ciało, które wypromieniowywa światło lub 
ciepło, doznawać będzie ciśnienia ze wszech

stron w stosunku do tego promieniowania. 
Jeżeli jednak porusza się ono w pewnym  
określonym kierunku, to ciśnienie to będzie 
największe na stronę przednią, i przeto cia
ło w ruchu swym napotykać będzie opór. 
przyczem znowu napróżnobyśmy szukali 
działania wstecz na jakiekolwiek inne ciało.

Siły, którym pod wpływem wzajemnym 
ulegają dwa elektrony, poruszające się w od
daleniu jeden od drugiego, na ogół nie przy
padają wzdłuż linii, która łączy położenia 

: tych elektronów; najczęściej nie są one. tak
że równoległe, ani też równej wielkości.

Jeszcze bardziej wymowny jest przykład 
następujący; z obliczeń Sommerfelda i in 
nych wynika, że elektron, poruszający się 
z prędkością, większą od prędkości światła, 
doznaje opóźnienia bez wszelkiej materyał- 
nej przyczyny. Tutaj więc nie iściłoby się 

i nie tylko prawo równości działania i przeciw
działania, ale nawet prawo bezwładności.

Inna poważna wątpliwość Poincarego do
tyczy niezmienności masy. Mechanika zna 
tylko masy niezmienne. Atoli teorya elek
tronów uczy, jak o tem wspominaliśmy już 
przedtem, że masa elektronu dopóty tylko 
może być uważana za stałą, dopóki elektron 
nie posiada prędkości o tyle o ile zbliżonej 
do prędkości światła. W razie prędkości 
większych, masa staje się zależną nie tylko 
od wielkości prędkości; wypadnie ona wtedy 
rozmaicie dla sił, działających na elektron 

: w kierunkach różnych.
A więc i niezmienność masy chce obalić 

teorya elektronowa.
„Wśród tylu ruinu, woła Poincare ,,cóż 

więc się ostoi“?
W rzeczy samej przyznać trzeba, że zasa

dom mechaniki zagraża poważne niebezpie
czeństwo.

Nie żeby wszystko, czego uczyła mechanika 
miało za jednym zamachem okazać się fał- 
szywem i niewiarogodnem. Nic podobnego. 
Mechanika jest logicznie powiązaną całością, 
a zasady jej są same w sobie najzupełniej 
stałe. Pytanie można sformułować tylko 
tak: czy zasady podstawowe nie są zbyt 
ograniczone na to, by wnioski, z nich wypro
wadzone, dały się bez zastrzeżeń stosować 
do każdego przypadku, jaki się zdarza 
w przyrodzie? Ale na to możemy zauważyć, 
że istnieje i istnieć będzie wiele zagadnień
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i to nie tylko technicznych ale i fizycznych, 
gdzie wiadomo zgóry, że nie będziemy mieli 
do czynienia z prędkościami, któreby się 
zbliżały do prędkości światła, ani też z inne- 
mi siłami , jak te, co czynią zadość zasadom 
podstawowym mechaniki — przynajmniej 
w granicach naszej ograniczonej zdolności 
spostrzegawczej lub też stopnia dokład
ności, wymaganego ze względu na cel zamie- j  

rzony. A w dziedzinie wszystkich takich ! 
zagadnień mechanika z pewnością pozostanie 
przewodnikiem pewnym.

Ale taką zupełnie pewną przewodniczką 
nie jest już ona w pracach, wymagających 
dokładności najwyższej, a przedewszystkiem 
w poszukiwaniu rozmaitych postaci ukryte
go mechanizmu zjawisk.

Nie w tem jednak leży główne niebezpie
czeństwo. Okazuje się mianowicie, że dla 
prowadzenia takiej roboty subtelniejszej, 
przynajmniej dla prowadzenia tymczasowe
go, możina wyszukać drogi, na których wo- 
góle nie napotykamy zasad, w mowie będą
cych.

Główne niebezpieczeństwo leży w tem, że 
wymyka nam się znowu ideał, który w me
chanicznym naszym opisie przyrody posta
wiliśmy sobie byli przed oczami i który na
wet po części uważaliśmy za osiągnięty.

Mogli sobie fizycy z jaknaj większą prze
zornością pamiętać zawsze o tem, że nie ma
my możności dojścia kiedykolwiek do jakie- 
gobądź zupełnie pewnego poznania rzeczy
wistości, która leży poza obrębem naszej 
świadomości — mogli oni z tego powodu 
przyzwyczaić się do uważania za cel ostate
czny fizyki jedynie prostego i możliwie do
kładnego opisu zjawisk. Mimo to, jeżeli zda
dzą oni sobie sprawę z tego, dlaczego usiło
wali zawsze w opisie tym charakteryzować 
zjawiska przyrody jako zjawiska ruchowe 
i to takie, jak je chce, z wyłączeniem wszyst
kich innych możliwych, rozpatrywać mecha
nika klasyczna, to będą musieli się przyznać 
że na tej drodze powodowały nimi dwa wzglę
dy. Pierwszym z nich była wiara, że w rze
czywistości, której odblaskiem jest nasz fi
zyczny pogląd na świat, istnieją pewne ele
menty, które same przez się są niezmienne; 
drugim — nadzieja, że powiedzie nam się 
poznać niektóre z tych elementów przynaj
mniej w ich odblasku oraz nauczyć się poj-

| mować liczne zmiany, spostrzegane w na- 
! szem otoczeniu, jako wynikające bezpośre

dnio z niezmienionego trwania tych elemen
tów. I  czyż nie sądzili oni, że w masie cia- 

j  ła oraz w ilości ruchu pozostawionego sobie 
[ układu znaleźli już odblask takich niezmien

nych elementów rzeczywistości, stojącej po
za obrębem świadomości? Czy nie to było 
przyczyną; dla której sami, przyznając tak 
bezwzględnie niezupełną wiarogodność swe
go spostrzegania, jednocześnie przyjmowali 
skwapliwie, że masa ciała oraz ilość ruchu 
takiego układu muszą być wielkościami nie 
przybliżonemi lecz bezwzględnie niezmienne- 
mi, a w związku z tem, że prawo bezwładno
ści i prawo równości działania i przeciwdzia
łania iścić się muszą aż do ostatnich swych 
konsekwencyi?

I  oto w r. 1900 na kongresie przyrodni
ków w Akwizgranie, z okazyi pierwszego re
feratu Lorentza o magnetycznej masie elek
tronów, występuje Wien ze śmiałem założe
niem, że każda wogóle masa może być po
chodzenia elektromagnetycznego oraz z pro- 
pozycyą, która zwróciła na siebie uwagę, 
lecz której całej doniosłości na razie nie zro
zumiano, mianowicie z propozycyą, by, wy
szedłszy z powyższego założenia i wyrzekłszy 
się zasad klasycznych, postarać się oprzeć 
mechanikę całkowicie na zasadach teoryi 
elektronowej,

A zatem: „wyrzekłszy się bezwzględnie 
niezmiennej masy i bezwzględnie niezmien
nej ilości ruchu“! Masa, którą uważaliśmy 
za bezpośrednie odbicie jakiejś istności ele
mentarnej, występuje teraz jako całka, któ
rej elementy były nam wprawdzie znane, ale 
bynajmniej jeszcze nie były dla nas zrozu
miałe.

W ten sposób rozwiać się może złudzenie.
A czy nie będzie to rozczarowaniem, ze 

zdobytego już obszaru być zmuszonym od
dać w ten sposób część sporą?

Rozczarowaniem bez wątpienia. Na szczę
ście jednak rozczarowaniem, z którein idzie 
w parze i zysk wielki.

Albowiem gdyby w dalszym ciągu powio
dło się działanie siły ciężkości i wszystkich 
sił, czynnych między cząsteczkami i atomami, 
ująć jako wypływ zjawisk elektromagne
tycznych, podpadających pod prawa zasadni'- 
cze teoryi —a tymczasowe usiłowania w tym
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kierunku uwieńczone już zostały należytem 
powodzeniem—to w każdym razie posunęli
byśmy się znacznie ku ideałowi prostego 
a możliwie zupełnego opisu zjawisk fizycz
nych. Cały opis sprowadzałby się wtedy do 
istnienia elektronów, z których zbudowany 
jest świat fizycsny, oraz do położenia i ru 
chu każdego z tych elektronów w pewnej 
oddzielnej określonej chwili. Co do zmian 
miejsca, których z biegiem czasu doznają 
elektrony, a które ze swej strony określały
by w zupełności zmiany materyi zwykłej, 
podpadające pod naszą obserwacyę, to były
by one określone przez stosunki i siły, przy
jęte wyraźnie w tak zwięzłych zasadach te
oryi elektronowej. A chociaż nie jest wy
łączona możliwość, że w dalszem stosowaniu 
tych zasad zajdzie potrzeba nadania pewnym 
zależnościom postaci jeszcze ogólniejszej, to 
w każdym razie wielkiem uproszczeniem by- i 
łoby to, że nie trzebaby już mówić o siłach 
osobnych, z których każdą należy oddzielnie 
wyszukać, opisać i wprowadzić do rachunku.
A wtedy cóżby nam przeszkadzało, zrezy
gnowawszy ze złudzenia o niezmiennej ma
sie i niezmiennej ilości ruchu, wytworzyć so
bie ideał nowy?

Dlaczego nie mielibyśmy żywić nadziei, 
że powiedzie nam się niektórym z pomiędzy 
zasad teoryi elektronowej, które tego jeszcze 
potrzebują, nadać postać taką, by wydały 
się one równie naturalnemi, jak inne, równie 
naturalnemi, jak wydawały nam się dotąd 
niezmienność masy i niezmienność ilości 
ruchu?

Jeżeli nawet postęp poszukiwań miałby 
wyciągnąć na światło dzienne fakty, które- 
by niedwuznacznie nakazywały przyjąć hy- 
potezę elektronów z jej najdalej idącemi na
stępstwami, to i tak prognoza co do prze
biegu całego przesilenia brzmiałaby całkiem 
pomyślnie.

Natenczas okazałoby się, że materyę zwy
czajną trzeba pojmować jako składającą się 
z elektronów, które nie posiadają innej ma
sy prócz własnej swej elektromagnetycznej. 
Pojęcia zasadnicze i zasady mechaniki kla
sycznej, dotyczące masy, jako takie, utraci
łyby swe znaczenie; niemniej przeto odgry
wałyby i nadal ważną rolę w wielu zagadnie
niach praktycznych i teoretycznych, jako 
pojęcia pomocnicze i prawa przybliżone.

■ Atoli funkcyę swą najwyższą przelałyby na 
młodszy system pojęć zasadniczych, który 
dziś już ponosi częściowo ciężar opisu przy
rody, a który dowiódłby wtedy, że potrafi 
poradzić sobie i z całością.

Stalibyśmy się ubożsi w złudzenia ale na
tomiast bogatsi w ideały.

A te ostatnie właśnie najwięcej pobudzają 
do pracy.

Tłum . S. B.

T. G o d l e w s k i .

O AKTYNIE I JEGO WYTWORACH »).

Jak wiadomo, poszukiwania Rutherforda i in
nych badaczów wykazały, że własności radyoak- 
tywne toru i radu możemy wytłumaczyć najpro
ściej, jeżeli przypuścimy, że ciała te ulegają sze
regowi przeobrażeń w inne ciała. Wprawdzie 
te ostatnie wskutek małej swej ilości nie dają się 
wykryć chemicznie, niemniej przeto rodzaj pro
mieni, przez nie wysyłanych, a bardziej jeszcze 
sposób, w jaki spada ich aktywność, są tak cha
rakterystyczne, że mogą służyć do ich wyodręb
nienia z zupełną pewnością. Od radyoaktywne- 

I go toru zdołano oddzielić składnik silnie aktyw- 
! ny, ThX, który posiadał 75$ całego zasobu ak- 
| tywności i przechodził w emanacyę; w tej osta

tniej można było rozróżnić: osad aktywny czyli 
| tak zwaną aktywność wzbudzoną ((indukowaną) 

oraz dwa dalsze przeobrażenia. Ponieważ radyo- 
j aktywny aktyn daje również emanacyę, która za- 
I mienia się na osad aktywny oraz ulega dalszym 

przeobrażeniom, przeto było rzeczą wskazaną po
starać się zbadać całkowity szereg wytworów 

| przekształcania się tego ciała. Na wezwanie Ru- 
! therforda pracy tej podjął się Godlewski.

Jako materyału do doświadczeń badacz polski 
użył pewnego ąuantum Gieselowskiego emanu 
(emanium), który, o ile się zdaje, jest identywny 
z aktynem, odkrytym przez Debiernea, Akty
wność produktów mierzono zapomocą czułego 
elektroskopu, a cztery różne szeregi pomiarów 
dały wyniki zupełnie zgodne. Za każdym razem 

j  brano 0,15 fjr emanu, którego aktywność prze- 
j nosiła 300 razy aktywność uranu; ilość tę roz

puszczano w 240 cm 3 kwasu solnego i odparowy
wano do 100 cm3. Po dodaniu amoniaku otrzy
mywano osad czerwonobrunatny, który po zebra
niu na filtr i szybkiem wysuszeniu badano co do 
aktywności. Filtrat odparowano do sucha a sól 
amoniakową usunięto przez wyżarzanie; w żarze 
czerwonym osad czerwonobrunatny nabrał bar
wy białej i okazał się bardzo silnie aktywnym.

l) Referat o pracy Godlewskiego pod powyż
szym tytułem, zamieszczony w Natur wissenschaf- 
tliche Rundschau Jsla 37.
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Natychmiast po oziębieniu mierzono aktywność 
osadu, która wykazała powolny ubytek z biegiem 
czasu wedle prawa wykładniczego. Aktyn, któ
ry wskutek tego osadzania utracił był swą, akty
wność prawie całkowicie, odzyskał ją w tym 
czasie napoWrót, przyczem krzywa jego „przy
chodzenia do siebie11 była dopełnieniem krzy 
wej spadku odpowiadającej osadowi. Z po
wodu podobieństwa do ThX substancyę, oddzie
loną w taki sposób od aktynu oznaczono mianem 
AcX

Aktywność oiała AcX, bezpośrednio po jego 
oddzieleniu była, biorąc tę samą wagę, przeszło 
100 razy większa od aktywności pierwotnego ak
tynu W ciągu pierwszej doby wzrosła ona 
jeszcze o 15$, poczem podług prawa wykładni
czego spadła do połowy wciągu dni 10,2. Po
czątkowy przyrost aktywności ciała AcX bezpo
średnio po jego wydzieleniu jest analogiczny do 
zachowania się ciała ThX. Natomiast krzywa 
przjrchodzenia do siebie aktynu nie wykazała 
pierwotnego spadku, który stwierdzono doświad
czalnie w krzywej toru. To tłumaczy się nie- 
jednakowemi własnościami aktywności wzbudzo
nej aktynu a toru; pierwsza rozpuszcza się w amo
niaku i ulatnia się wskutek ogrzewania; druga 
nie rozpuszcza się w amoniaku i ulatnia się zna
cznie trudniej. Naogół zachowanie się produktu 
AcX oraz aktynu, uwolnionego od AcX, jest zu
pełnie analogiczne z zachowaniem się produktu 
ThX oraz toru, uwolnionego od ThX. Jedną tyl
ko stwierdzono pomiędzy niemi różnicę mianowi
cie, że po oddzieleniu ciała ThX tor zachował 
jeszcze 25$ aktywności (tak samo i rad), gdy 
tymczasem aktyn po usunięciu AcX pozostał zu
pełnie biernym, ujawniał bowiem zaledwie 5$ 
aktywności. Wprawdzie resztki tej nie zdołało 
usunąć 8 strąceń kolejnych, niemniej przeto sama 
jej małość zdaje się przemawiać za tem, że sie
dliskiem tej własności jest nie sam aktyn, lecz 
raczej drobna domieszka ciała AcX. Według 
wszelkiego prawdopodobieństwa aktyn pozostaje 
całkiem nieaktywnym, co, biorąc rzecz teoretycz
nie, oznaczałoby, że zamiana aktynu na AcX jest 
zamianą „niepromieniującą", t. j. taką, której nie 
towarzyszy emisya promieni ot, (3 lub y.

Aktyn X  wysyłał wszystkie trzy gatunki pro
mieni: <x, |3 i 'f■ Atoli, z powodu szybkiego, 
przeobrażania się emanacyi, wytwory aktywności 
wzbudzonej powstają bardzo szybko, skutkiem 
czego mierzy się je razem z ciałem AcX. Jednak
że w37kazano w sposób bezpośredni że osad ak
tywny wysyła promienie (3. Podobnież okazało 
się rzeczą wysoce prawdopodobną, że ciało AcX 
wysyła wszystkie trzy gatunki promieni. Ze ono 
to jest źródłem emanacyi, nie zaś aktyn, tego do
wiodły doświadczenia porównawcze nad ciałem 
AcX oraz aktynem, uwolnionym od AcX. Pomia
ry wykazaty, że zaraz po oddzieleniu ciała AcX 
aktyn nie daje emanacyi, która występuje tylko 
w takim razie, gdy obecne jest AcX i to zawsze 
w ilości proporcyonalnej do ilości-tego ostatniego, i

A stąd wynika, że emanacya jest wytworem ciała 
AcX.

A zatem — podobnie jak dla radu i toru — 
można ustawić pełny szereg sześciu rozmaitych 
produktów, które rozwijają się jeden z drugiego. 
W szczególności ogromne jest podobieństwo po
między aktynem a torem. Lecz okresy zanika
nia, oraz własności wytworów aktynu: radyoak- 
ty wne, chemiczne i fizyczne w ostatecznym wyni
ku wskazują wszystkie na fakt, że aktyn jest 
pierwiastkiem chemicznym odr bnym.

Dodatkowo wspomina Godlewski o kilku nie 
ukończonych jeszcze doświadczeniach, dotyczą
cych samej natury promieni [3 i -( aktynu. Po
dług tych doświadczeń, promienie (3 aktynu są 
całkiem odmienne od promieni innych pierwia
stków radyoaktywnych; są bowiem jednorodne, 
jak tego dowodzi ich sposób przechodzenia przez 
ciała stałe; ich stała absorpcyi jest 2,5 razy 
większa od stałej uranu, a zdolność przenikania 
o połowę mniejsza od zdolności przenikania pro
mieni [i innych pierwiastków radyoaktywnych. 
Pomiary, dotyczące pochłaniania, wykazały, że 
promienie Y aktynu są także jednorodne, że 
jednak ich zdolność przenikania jest cztery razy 
mniejsza aniżeli w promieniach radu.

Tłum. S. B.

SPRAWOZDANIA.

M. A r c t ó wn a .  Wskazówki do zbierania roś
lin i układania zielnika opracowała według po
dręczników K. G. Lutza i innych... Z 75 rysun
kami Warszawa. Nakładem M. Arcta 1995. Książ
ki dla wszystkich. N 2205 str. 92. Cena 20 kop.

Treść niniejszej książeczki nie zupełnie odpo
wiada temu, co zapowiedziano w tytule, gdyż 
właściwe wskazówki do zbierania roślin i układa
nia zielnika mieszczą się dopiero przy końcu na 
kilkunastu ostatnich stronicach (str. 73— 90), 
większą zaś część książki (72 str.) wypełniają 
wiadomości ogólne z organografii roślin. Ma się 
rozumieć, nie jest to zarys organografii, jako nau
ki rosumowej, lecz krótkie wyjaśnienie częściej 
używanych terminów, dotyczących kształtu róż
nych narządów roślinnych. Wiadomości te, ilu
strowane licznemi i dobrze wykonanemi rysunka
mi, mogą ułatwić niejednemu początkującemu 
floryście korzystanie z kluczów do określania 
roślin, tem bardziej, że nawet w obszerniejszych 
podręcznikach botaniki, z natury rzeczy zajmują
cych się więcej teoryą, nie zawsze jest uwzględ
niona terminologia specyalna, używana w opisach 
systematycznych. Trafiają się tu jednak i drob
ne nieścisłości, jak np. na str. 20, gdzie mowa 
o roślinach „wijących się na prawo lub na lewo11.

W drugiej części znajdujemy krótkie wska
zówki, odnoszące się do zbierania i zasuszania roś
lin, nalepiania i urządzania zielnika oraz wiado
mości o owadach, spotykanych w zielnikach, 

i Szkoda, że wskazówki te są zanadto krótkie
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i ogólnikowe; przez to nie zawsze nawet mogą 
być dobrze zrozumiane. Gdy autorka, np. mówi:
„ Bibułę zmienić po 24 godzinach, potem co kilka 
dni“... (str. 81), to początkujący botanik gotów 
zmienić i ten arkusz, w którym leży roślina i na
razić się na niemożliwą wprost do wykonania pra
cę, wyprostowania na nowo zmiętych przy prze
kładaniu listków napół zwiędłej rośliny. Tym
czasem należałoby zaznaczyć, żc tego arkusza, | 
w którym leży roślina, nie trzeba zmieniać wcale, | 
natomiast arkusze, służące do przekładania, zmie- 
nić wcześniej niż po upływie doby, i powiedzieć | 
również, że rezultat pięknego zasuszenia rośliny 
z zachowaniem jej barw naturalnych zależy od 
jaknajczęstnego zmieniana bibuły (przynajmniej 
raz na dobę, a nie co kilka dni). Wogóle, dając 
wskazówki początkującym, nie należy być bardzo 
lakonicznym. Z drugiej strony, wskazówki tego 
rodzaju powinny być podane w ten sposób, żeby 
każdy, kto będzie się niemi kierował, mógł stwo
rzyć zbiór, posiadający wartość naukową. Dla
tego też nie dość jest powiedzieć: „Z roślin kwi
tnących przed rozwinięciem się liści trzeba wziąć 
gałązkę z kwiatem, a potem w odpowiedniej porze 
drugą z liśćmi11 (str. 78), lecz wartoby zwrócić 
tutaj specyalną uwagę, że przy zbieraniu np. oka
zów wierzb (Sałix) na wiosnę należy koniecznie 
znaczyć w odpowiedni sposób krzewy, ieb y  pod
czas lata nie wziąć gałązki z liśćmi z innego ga
tunku lub mieszańca, rosnącego obok, co często 
może się przytrafić początkującemu. Nie dość 
jest powiedzieć: „Wybierać okazy nieuszkodzo
ne— z liśćmi, kwiatami i owocami, jeśli już sąu 
(str. 77), lecz trzeba dodać, że niektóre rośliny 
np. baldaszkowate (Umbelliferae) powinny być 
zbierane do zielnika koniecznie z owocami, że 
okazy tej rodziny tylko z kwiatami nie mają war
tości. Należałoby również zwrócić uwagę, w ja
ki sposób zbierać niektóre wrytyczne gatunki, jak 
jeżyny (Rubus), róże (Rosa), jastrzębce (Hiera- 
cium) i t. p. Piszę to dlatego, że nieraz nawet 
w instytucyach naukowych stykałem się z ma
towałem zielnikowym, zebranym nieumiejętnie, 
a przez to kwalifikującym się tylko do pieca. 
Szkoda więc czasu i dobrej woli amatorów na 
układanie zbiorów, nie mających wartości nau
kowej .

Widzimy więc, że książeczka niniejsza nie mo
że zadowolić cokolwiek wyższych wymagań, za
wiera jednak dużo wiadomości pożytecznych, któ- { 
re mogą się przydać każdemu, kto stawia pier
wsze kroki na polu zaznajamiania się ze światem 
roślin.

M a r y a  A r c t ó w n a .  EtykieW do zieln lo ,  
zawierające 1230 nazw rośli", ułożonych rodzi- 
nami zebrała... Warszawa. Nakładem M. Arcta 
1905. Książki dla wszystkich JSlś 206 str. X X -)- 

-|-128 .

Na każdej z etykiet, znajdujących się w niniejszej 
książeczce, mieści się nazwa rodzajowa i gatunko
wa rośliny po polsku i po łacinie oraz rubryki do

wpisywania daty i miejscowości. Na początku 
książeczki są skorowidze nazw polskich i łaciń
skich. Jest to bardzo pożyteczne wydawnictwo, 
gdyż, ułatwiając pracę, zachęci może niejednego 
amatora do układania zielnika, przyzwyczai go do 
porządku, niezbędnego przy układaniu zbiorów 
naukowych, i ułatwi zaznajomienie się z układem 
naturalnym roślin, B. Hryniewiecki.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Badanie tożsamości osoby po upływie  
113-tli lat od czasu śmierci. Od lat wielu am
basador Stanów Zjednoczonych poszukiwał ciała 
admirała Pawła Jonesa, zmarłego w Paryżu 

i w 1792 r. i pochowanego na dawnym cmentarzu 
protestanckim, przy ulicy Grange-aux-Belles, za
budowanym już w chwili obscnej.

Poszukiwania p. M. Weissa na tym terenie, 
w galeryach podziemnych doprowadziły do zna
lezienia trumny ołowianej, zawierającej zwłoki 
doskonale zachowane, nie posiadającej wszakże 
żadnej wskazówki co do tożsamości z osobą admi
rała P. Jonesa.

Z polecenia ambasadora Stanów Zjednoczo
nych, profesorowie szkoły antropologicznej w Pa
ryżu: Capitan i Papiłlault zajęli się zbadaniem 
odnalezionych zwłok zapomocą metody antropo
metrycznej i stwierdzili cechy następujące: trup 
miał wygląd mumii, lecz tkanki ciała były jeszcze 
miękkie i przesiąknięte płynem alkoholicznym, 
jaki był nalany do trumny dla zabalsamowania 
zwłok.

Według danych historycznych Jones umarł 
mając 45 lat. włosy posiadał ciemne, wzrost w y
noszący 170 cm.

Otóż trup znaleziony, jak się okazało według 
badań wyżej wymienionych uczonych, należał do 
człowieka w wieku odpowiednim, uwłosienie po
siadał ciemne, zlekka siwawe, a wzrost jego w y
nosił 171 cm.

Przytem porównanie morfologiczne z biustem, 
wykonanym z natury przez Houdona, wykazało 
zupełną tożsamość cech następujących: zarostu, 
kształtu czoła, wydatności łuków brwiowych,

| kształtu kości licowych, nasady nosa, skośności 
i twarzy i żuchwy, kształtu podbródka, oraz ukła

du bardzo osobliwego chrząstek usznych.
Następnie pomiary głowy dokonane na biuście 

i zwłokach dały cyfry nadzwyczaj zgodne, 
a w niektórych przypadkach nawet zupełnie iden
tyczne.

Nakoniec badania z zakresu anatomii patologi
cznej dostarczyły również dowodów tożsamości 
osoby — wykazując ślady chorób: piersiowej
i nerkowej, jakim podlegał admirał Jones przed 
śmiercią.

Zdaje się, że jest to pierwszy przypadek stwier
dzenia tożsamości osoby, zapomocą rozmaitych 
metod naukowych, dokonanego po 113-tu latach 
od czasu śmierci osobnika. K. Stołyhwo.
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—  Stanowisko jednoliściennych w syste-
mie roślin. Kwestya wyższości organizacji dla 
większości roślin kwiatowych nie jest dotąd za
sadniczo rostrzygnięta. Pytanie, czy jednoliścien- 
ne, czy dwuliścienne są wyżej uorganizowane 
zajmowało jnż wielu badaczów. Niedawno wy
świetleniem stanowiska jednoliściennych w ukła
dzie roślin zajął się K. Fritsch (Englers Bot. 
•lahrb. X XXIV. 1905, st. 5 Beibl. JSI« 79, p.
22— 40). Badacz ten zestawia wszystkie cechy 
morfologiczne jednoliściennych, porównywając je 
z cechami analogicznych organów u dwuliścien
nych i nagozalążkowych. Rozpatrując w ten spo
sób kolejno zarodek, systemy korzenia i pędu, 
położenie liści oraz ich budowę, kwiatostany, bu
dowę kwiatu i organów rozrodczych, autor do
chodzi w końcu do przekonania, że nie można 
stanowczo twierdzić, jakoby jedna z tych klas 
stała na wyższym szczeblu organizacyi, niż dru
ga; jednakże śród dwuliściennych znajdujemy 
wiele form bardziej prostych (np. Casuarineae), 
które ze względu na budowę zarodka, pędu, po
łożenia liści i formę organów rozrodczych bardziej 
zbliżają się do nagozalążkowych, niż jednoliś- 
cienne.

Geologia nie daje nam pewnych danych, która 
klasa roślin wpierw się zjawiła na ziemi. Pogląd 
dawny, jakoby dwuliścienne miały powstać z je
dnoliściennych, jest pozbawiony wszelkich pod
staw, jak to wykazała dokładna analiza cech mor
fologicznych. Obie te klasy roślin należy uważać 
za zupełnie samodzielne i niezależne.

Autor zwraca w końcu uwagę na pewne pokre
wieństwo rzędu Helobiae śród jednoliściennych 
z rzędem Ranales śród dwuliściennych. Nie na
leży jednak przypuszczać, jakoby przedstawicieli 
rodzin żabiściekowatych (Alismataceae), roświto- 
watych (Butomaceae) i t. d. można było wypro
wadzić wprost z obecnie żyjących jaskrowatych 
(Ranunculaceae) lub grzybieniowatych (Nym- 
phaeaceae); pokrewieństwo to wskazuje tylko, że 
obie grupy mają wspólne pochodzenie. Za dale
ko jednak idą, według Fritscha, ci którzy, jak 
Hallier i Senn, starają się wyprowadzić wszyst
kie okrytozalążkowe (Angiospermae) rośliny z je
dnego pratypu, zbliżonego do jaskrowatych.

W państwie roślin kwiatowych, specyalnie 
śród okrytozalążkowych, nie spotykamy rzucające
go się w oczy postępu w jednym określonym kie
runku, lecz tylko dążenie do możliwego bogactwa 
form. B . H .

—  Nowe badania nad regeneracyą. P. C. M.
Child zakomunikował niedawno Amerykańskiemu J 
Towarzystwu Zoologicznemu wyniki swych badań 
doświadczalnych nad zjawiskami regeneracyi 
u mięczaków nagoskrzelnych (Nudibranchiata), 
a szczególniej u rodzaju Eolis. Stwierdził on 
mianowicie, że odcięcie części ciała, położonej 
w okolicy tylnej zwierzęcia, poza połową przednią 
ciała, powoduje nader szybką regeneracyę. Szyb
kość ta jest tem większa, im większa jest okolica 1 
ciała, usunięta drogą operacyjną. Jeżeli odcięta

będzie część głowy przed zwojami nerwowemi, 
wówczas również zachodzi regeneracya szybka 
i zupełna. Jeżeli jednak przytem zostaną uszko
dzone lub usunięte same zwoje nerwowe, to już 
regeneracya nie zachodzi: rana wprost tylko za
bliźnia się, goi. poczem zwierzę żyć jeszcze może 
około piętnastu dni. Jeżeli osobnikom, u któ
rych usunięto tylną część ciała, jednocześnie od
ciąć i okolicę głowową przed zwojami nerwowe
mi—proces regeneracyjny znacznie się opóźnia. 
Po usunięciu okolicy głowowej (z zachowaniem 
zwojów nerwowych)— narządy zmysłów nie odra
dzają się i całe zwierzę staje się mniej ruchliwe. 
Wogóle stwierdzić można, że część przednia gło
wy wywiera wpływ dość znaczny na przebieg 
ogólny regeneracyi.

Jednocześnie p. C. Zeleny badał regeneracyę 
u skorupiaka z gatunku Cambarus propinąuus, 
starając się wyśledzić, o ile stopień zranienia wy
wiera wpływ na szybkość regeneracyi. U pewnej 
ilości tych raków autor odcinał kleszcze prawe 
w miejscu normalnego złamania autotomicznego. 
U innych znowu obcinał kleszcze stron obu w tem 
samem miejscu, a jednocześnie usuwał dwie pary 
tylne odnoży, służących do chodzenia. Okazało 
się, że zwierzęta silniej uszkodzone prędzej linie
ją i że odradzanie dwu odnoży przednich (klesz
czy) odbywało się u nich znacznie prędzej, aniżeli 
u osobników, pozbawionych tylko jednego odno- 
ża przedniego. J .  T.

(Rev. Sc.).

—  Budowa stromy czerwonych ciałek krw i.
Fizyolog włoski Pascucci przeprowadził w labo- 
ratoryum strasburskim badania nad stromą krwi
nek. Stromata otrzymywał autor zapomocą no
wej, udoskonalonej przez siebie metody, wstrzą
sając masę krwinek z 20-krotną ilością rozczynu 
siarczanu amonu, dając osadowi opaść na dno, cen
try fugując i wysuszając go na podstawkach porce
lanowych. Suchą masę zmieszaną z wodą, autor 
dekantował a ostatecznje przemywał na filtrze 
i w ten sposób zupełnie uwalniałod barwnika. Ana
liza otrzymanej to drogą masy, wykazywała in
dywidualne wahania u zwierząt, wziętych dla do
świadczeń (koni), lecz ogółem okazało się, że 
stroma składa się w jednej trzeciej z cholestery- 
ny, lecytyny i ciał podobnych, a w dwu trzecich 
z ciała białkowego o charakterze globulinowym. 

j  Autor przypuszcza na podstawie wielu danych, 
j że stroma nie jest rusztowaniem, lecz osłonką dla 

zabarwionej zawartości krwinek i że przynajmniej 
części składowe 1 e c y ty n o - c h o 1 e s t e ry n o w e stromy 
tworzą warstwę tłuszczową (lipoidową), której rola 
f izyologiczna polega na utrzymaniu zawartości za
barwionej krwinek. Szczególnie przemawia za 
tem przypuszczeniem fakt, zaobserwowany przez 
Pascucciego, że cały szereg trucizn hemolitycz- 
nych działa w ten sposób, że niszczy osłonkę 
tłuszczową krwinek. Autor zatykał rurki szklane 
jedwabiem, nasyconym płynną cholesteryną 
i lecytyną; w ten sposób otrzymywał dializatory, 
które zupełnie uniemożliwiały przechodzenie he-
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moglobiny lub też roztworu koszenili do wody 
lub rozczynów solnych Jeżeli jednak do wody 
dodano jednej z trucizn hemolitycznych, jak np. 
saponiny, solaniny, jadu kobry lub tetanotoksyny, 
to po upływie niejakiego czasu barwnik zaczął 
przechodzić przez błonkę i to tem prędzej, im 
mniejszy był stosunek ilościowy cholesteryny do 
lecytyny. Jeżeli jednak dany roztwór trucizny 
poddano działaniu trawiennemu lecytyny, chole
steryny lub cerebryny, okazywało się, że znikała 
zupełnie lub w znacznym stopniu ich własność 
szkodliwego oddziaływania na błony wspomniane. 
Ostatnie doświadczenia świetnie uwidoczniają 
odkryte przez Ransona i innych autorów uodpor
niające działanie cholesteryny przeciw saponinie, 
agarycynie, tetanolizynie oraz zbadany przez 
Kyesa i Sachsa stosunek lecytyny do jadu kobry. 
Rozumie się, że eter, benzol, chloroform, ługi 
i inne ciała podobne, używane do otrzymywania 
t. zw. krwi lakowej, działają szkodliwie na błon- 
kę lecytyno-cholesterynową. A. E .

(Central, f. Phys.).

ODEZWA.

Ponieważ objąłem redakcyę działu polskie: 
w „Botanischeś Centralblattu organie Związki, 
Międzynarodowego Botaników (Association Inter
nationale des Botanistes) i podjąłem się dostar
czać bibliografię oraz sprawozdania ze wszystkie:; 
prac naukowych polskich, zwracam się do wszy
stkich autorów oryginalnych przyczynków z dzie
dziny botaniki (anatomii, fizyologii, biologii, sy
stematyki, paleontologii i geografii roślin oraz 
botaniki stosowanej—w rolnictwie, ogrodnictwie, 
leśnictwie i t. p.). Z prośbą o łaskawą pomo; 
przez przesyłanie mi prac lub też ich tytułów 
z dokladnem wymienieniem daty oraz czasopisma, 
gdzie praca została wydrukowana.

Bolesław Hryniewiecki.
Docent Uniwersytetu Dorpackiego.

Adres do końca r. b. Lipsk Josephinenstras 
se 1, III.

B U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y
za miesiąc wrzesień 1905 r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi Meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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Wysokość średnia opadu z okresu (1891 — 1900) =  42,5 mm.

47,6 11

SPROSTOWANIE: W 39-ym i 40-ym w nagłówku buletynu meteorologicznego Wydruko-
vano mylnie: „sierpnia" zamiast „września

TREŚĆ. „Samorództwo" pod wpływem radu. (W świetle krytyki W. Ramsaya), przez Jana Tura.— 
O nauce bastardacyi i jej znaczeniu dla chowu zwierząt, przez E. Kiernika. — C. H. Wind. Elek
trony i materya, tłum. 8. B. (dokończenie).— O aktynie i jego wytworach T. Godlewski, tłum. S. B .— 

Sprawozdania. — Kronika naukowa. — Buletyn meteorologiczny. — Sprostowanie

Wydawca W. W RÓBLEWSKI. Redaktor BR. ZNATOWICZ.

lo3Bo:ieno H.eaaypoio. BaptnaBa 29 CeiiTHÓpji 1905 r. Druk Rubieszowskiego i W rotnowskiego, W łodzim ierska 3.


