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Astronom niemiecki Bode dawno wskazał 
proste prawo empiryczne, dotyczące odległo
ści, na których różne planety krążą dokoła 
słońca, a form uła jego obejmuje tak wielką 
liczbę przypadków i sprawdza się tak  ściśle, 
że zmuszeni jesteśmy uważać ją  w pewnym 
stopniu za wynik pierwotnych warunków 
układu planetarnego.

Wyjaśnienie przyczyn, które doprowadziły 
do tego prostego prawa, dotyczącego odle
głości planetarnych, jest zadaniem wielce 
interesującem, a chociaż nie jest ono dotąd 
rozwiązane, to jednak możemy wniknąć do 
pewnego stopnia w jego znaczenie przez roz
patrzenie tego, coby można nazwać modelem 
idealnie prostym.

W yobraźmy sobie tedy słońce, dokoła k tó
rego bieży po kole pojedyńcza duża planeta. 
Planetę tę  nazwę literą J , ze względu, że 
można ją  uważać za przedstawicielkę naj
większej naszej planety Jowisza. Przypuśćmy 
naprzód, że bryła meteoryczna lub mała pla- 
netka zostanie rzucona w sposób całkiem do
wolny w tej samej płaszczyznie, w której po-

x) Druga część mowy, wygłoszonej na zgro
madzeniu British Association w Johannesburgu 
30 sierpnia 1905 r. Chemical News jYa 2388.

rusza się J , zachodzi pytanie, w jak i sposób 
poruszać się będzie to trzecie ciało. Pod 
wpływem połączonych przyciągań słońca 
i planety J, bryła meteoryczna zataczać bę
dzie orbitę, naogół, nadzwyczaj skompliko
waną, raz poruszając się zwolna wobec zna
cznego oddalenia swego zarówno od słońca 
jak  i od planety J , to znów pędząc szybko 
tuż koło jednego lub drugiego z tych ciał. 
Przebiegając tuż koło planety J  lub słońca 
bryła ta  często, może, z trudnością unika ka
tastrofy, aż wreszcie przyjdzie czas, że na
stąpi faktyczne zetknięcie. Indywidualny 
żywot bryły kończy się wtedy, i rozumie się, 
daleko większe zachodzi prawdopodobień
stwo, że znajdzie ona swą nirwanę skutkiem 
pochłonięcia przez słońce.

Przypuśćmy dalej, że zamiast jednej wę
drownej bryły meteoryeznej albo drobnej 
planety, mamy ich całe setki, przycżem po
czątkowo poruszają się one we wszelkich 
możliwych kierunkach. Ponieważ o wszyst
kich zakładamy, że są bardzo małe, przeto 
przyciągania ich wzajemne będą nieznaczne, 
i każda z nich będzie się poruszała tylko tak, 
jakgdyby znajdowała się jedynie pod wpły
wem słońca i planety J . Największa część 
tych brył zostanie pochłonięta przez słońce, 
mniejszość zetknie się z J .

Jeżeli zapytamy, jak  długi może być ży
wot takiej bryły, to  znajdziemy, że tó zależy 
od kierunku i prędkości, z jakiemi rozpoczęła
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ona swój ruch i że przez właściwy wybór 
tych dwu danych możemy term in kata
strofy ostatecznej odsunąć tak  daleko, jak  
tylko nam się podoba. A zatem, uczyniwszy 
ten term in nieskończenie odległym, docho
dzimy do pojęcia o bryle meteorycznej, która 
porusza się w taki sposób, że nigdy nie wcho
dzi w kolizyę ani ze słońcem, ani z planetą J.

A zatem istnieją pewne orbity wieczne, 
po których bryła m eteoryczna lub drobna 
planeta może poruszać się bez końca, nie 
obawiając się zetknięcia. Jeżeli jednak od
kryliśmy dla planety naszej taką drogę wie
cznotrwałą, to pozostaje jeszcze rozstrzygnąć, 
czy możliwie najmniejsze odstępstwo od 
przepisanej orbity będzie wzrastało nieogra- 
niczenie i w końcu doprowadzi do zetknięcia 
ze słońcem lub planetą J , czy też przeciwnie, 
bryła taka będzie krzyżowała się ustawicznie 
z dokładną orbitą, wieczną, wciąż pozostając 
w jej pobliżu. Jeżeli najdrobniejsze odstęp
stwo nieuniknienie wzrasta z biegiem czasu, 
to orbita jest niestała, jeżeli, z drugiej stro
ny, sprowadza ono tylko lekką falistość 
w zakreślonej drodze, to orbita jest stała.

W ten sposób doszliśmy do drugiego roz
różnienia; istnieją orbity wieczne, lecz nie
które z nich, i to część największa, są niesta
łe; orbity takie nie zapewniają bryle meteo
rycznej bytu nieśmiertelnego; są jednak in
ne orbity wieczne, które są stałe czyli 
trwałe. Orbity niestałe upadają w walce 
o byt, orbity zaś stałe są gatunkam i, przy- 
stosowanemi do swego otoczenia.

Jeżeli więc dany jes t układ, złożony ze 
słońca i dużej planety oraz roju drobnych 
ciał poruszających się w różnych kierunkach, 
to słońce i planeta wzrastać będą, zmiatając 
stopniowo pył i drobne resztki układu, przy- 
czem pozostanie przy życiu pewna liczba 
osobnych planet oraz księżyców, poruszają
cych się po pewnych określonych drogach. 
Wynikiem ostatecznym będzie pewien upo
rządkowany system planetarny, w którym  
różne orbity są wyznaczone wedle pewnego 
określonego prawa.

Prawie nie może być wątpliwości co do te
go, że, gdyby można było otrzymać dla na
szego układu słonecznego rozwiązanie zupeł
ne, to znaleźlibyśmy, że orbity istniejących 
planet i księżyców należą do liczby orbit I 
wiecznych, stałych, i doszlibyśmy tym  sposo- i

j bem do ściśle mechanicznego wytłumaczenia 
i praw a Bodego, dotyczącego odległości plane

tarnych.
Na innem miejscu opisałem orbity, po 

których poruszają się ciałka w atomach ma- 
teryi i zwróciłem uwagę na podobieństwo 
tych układów do układu planetarnege. Być 
może, nie będzie to czcza fantazya, gdy wyo
brazimy sobie, że pewna ogólna metoda ma
tematyczna, obmyślona w celu rozwiązania 

> zagadnienia ewolucyi kosmicznej, może zna- 
j leźć zastosowanie do miniaturowych układów 
j  atomowych i doprowadzić stopniowo do 

wielkich postępów w mechanice przemysło
wej. Wiedza, mimo różnorodności swych 
celów, jest pewną całością, a ludzie nauki 
uczynią dobrze, wpływając na przedstawi
cieli przemysłu, by nie patrzyli krzywo na 
te gałęzie badania, które w danej chwili, zda
ją  się bardzo oddalonemi od wszelkiej możli
wości pożytku praktycznego.

Teorya, którą wyłożyłem przed chwilą, 
widzi początek słońca i planet w stopnio- 
wem dołączaniu się brył meteorycznych 
i nie rości sobie pretensyi do cofania się 
wstecz poza epokę, gdy istniało już pewne 
zgęszczenie centralne czyli słońce, dokoła 
którego krążyło inne zgęszczenie czyli pla
neta. Atoli przed stu  przeszło laty uczynio
no już próbę odtworzenia historyi wstecz aż 
do dawniejszej jeszcze przeszłości i, jak  zo
baczymy, próba ta opierała się na całkiem 
odmiennem przypuszczeniu co do składu 
pierwotnego systemu słonecznego. Osobi
ście przekonany jestem, że zarówno w teoryi, 
którą przed chwilą wyłożyłem, jak i w  tej, 
do której zamierzam przejść obecnie, tkwią 
istotne pierwiastki prawdy i że pozorne 
sprzeczności dadzą sie kiedyś pogodzić. 
Teorya, o której mówię, to słynna hypoteza 
mgławic, naprzód pomyślana przez filozofa 
niemieckiego K anta, a później stworzona 
poraź drugi całkiem niezależnie i w formie 
doskonalszej przez m atem atyka francuskie
go Laplacea.

Laplace sprowadził początek układu sło
necznego do mgławicy czyli obłoku rozrze
dzonego gazu, ześrodkowanego dokoła cen
tralnego zgęszczema, które w końcu wytwo
rzyć miało słońce. Całość wirowała zwolna 
dokoła osi, przechodzącej przez jej środek 
i pod połączonemu wpływami obrotu i wza-
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jeranego przyciągania w gazie przybrała po
stać kulistą, zlekka spłaszczoną u biegunów. 
Pierw otna mgławica kulista jest niewątpli
wie figurą stałą czyli trwałą, i tym sposo
bem bypoteza Laplacea zgadza się z ogólne- 
mi prawami, które usiłowałem wyłożyć 
wyżej.

Mgławica musiała stopniowo oziębiać się 
przez wypromieniowywanie w przestrzeń, 
a podczas tego gaz z konieczności utracił 
pewną część swej sprężystości, skutkiem 
czego nastąpił wyższy stopień zgęszczenia 
całości. Kurczenie się doprowadziło nieu- 
niknienie do dwu wyników: popierwsze, 
zgęszczenie centralne stało się gorętszem, 
a powtóre, prędkość jego obrotu wzrosła. 
Przyśpieszenie obrotu wywołało zwiększenie 
się spłaszczenia, i mgławica z biegiem czasu 
przybrała postać soczewki albo krążka, grub
szego w środku niż po brzegach. Jeżeli przy
puścimy wogóle istnienie mgławicy pierwo
tnej, to do tego punktu można uważać hy- 
potezę powyższą za pewną.

Aliści od tego punktu rozpoczynają się wąt
pliwości i trudności. Przypuszcza się, że mgła
wica spłaszczyła się"tak dalece, że nie mogła 
istnieć dalej, jako agregat gazowy ciągły, 
i że pierścień m ateryi odłączył się od strefy 
równikowej. Części środkowe mgławicy, 
uwolnione od tego przydatku, przybrały po
stać bardziej zaokrągloną, niż dawniej po
siadała całość. W  miarę dalszego oziębiania 
się, część środkowa ze swojej strony spłasz
czyła się ogromnie skutkiem zwiększonej 
prędkości swego obrotu. Wtedy odłączył 
się drugi pierścień, i cały proces powtórzył 
się, jak  przedtem. W  ten sposób cała mgła
wica rozszczepiła się na pewną liczbę pier
ścieni, otaczających zgęszczenie centralne, 
którego tem peratura musiała wtedy dojść do 
stopnia żarzenia się.

Następnie każdy pierścień ześrodkował się 
dokoła jakiegoś jądra, które przypadkiem 
istnieć mogło w tem lub owem miejscu obwo
du, i tym sposobem utworzył mgławicę dru- j  

giego rzędu. Przechodząc przez szereg przeo- ; 
brażeń na podobieństwo swej rodzicielki, 
mgławica ta  w końcu zamieniła się na pla- j  

netę wraz z towarzyszącemi jej księżycami. 1
Cały ten proces przedstawia się jako ma

jestatyczny obraz dziejów naszego układu. 
Atoli warunki mechaniczne wirującej mgła- !

wicy są zbyt skomplikowane, by je  można, 
dziś przynajmniej, zanalizować matematy
cznie w sposób zupełny. Skutkiem tego fi
zyk, rozpatrując tę teoryę, zmuszony jest 
w znacznej mierze poprzestać na metodach 
jakościowych biologa, zamiast metod ilościo
wych, którym chciałby oddać pierwszeństwo.

Aczkolwiek teleskop zdaje się potwierdzać 
słuszność ogólną hypotezy Laplacea, to je
dnak nie będzie w tem przesady, gdy powie
my, że w każdem stadyum tego przypusz
czalnego procesu napotykamy jakąś niemo
żliwość.

Tak np. zdaje się, że to pierścień Saturna 
nasunął Laplaceowi myśl teoryi ogólnej; 
tymczasem, wziąwszy ten pierścień za model, 
natrafiam y odrazu na trudność natury za
sadniczej. Jeżeli pierścień m ateryi ześrod- 
kowywa się kiedykolwiek pod wpływem 
wzajemnych przyciągań swych części, to 
koncentracya taka może zajść tylko dokoła 
środka ciężkości całego pierścienia. Wobec 
tego materya, która tworzy pierścień mniej 
więcej jednorodny, jeżeli wogóle ześrodkuje 
się kiedykolwiek, to może jedynie spaść na 
planetę rodzimą i uledz ponownie pochłonię
ciu. Zdaje się. że owej przypuszczalnej kon- 
centracyi dokonać musiała jakaś siła ze
wnętrzna, inna niż wzajemne przyciąganie 
materyi, tworzącej pierścień, a więc nie prze
widziana w danej teoryi. Jedynem  przy
puszczeniem, które pozwała ominąć tę  tru d 
ność, jest to, że pierścień był źle zrównowa
żony albo nawet nie całkowity. W tym  przy
padku, w razie jeżeli brak równowagi jest 
dość wyraźny, koncentracya nastąpi dokoła 
punktu, położonego wewnątrz pierścienia 
lecz nazewnątrz planety.

Atoli, nie czas teraz wdawać się w dalsze 
rozważania tego rodzaju, ponieważ to, co 
już powiedzieliśmy, wystarcza do wykazania, 
że hypotezy mgławicowej niepodobna uwa
żać za jednolitą, zrozumiałą całość, aczkol
wiek może się w niej zawierać dużo prawdy.

W pierwszej naszkicowanej przeze mnie 
teoryi początku słońca i planet przypuścili
śmy, że rosną one skutkiem wchłaniania 
w siebie brył meteorycznych, wędrujących 
w przestrzeni, a hypoteza ta  jest pozornie 

I w zasadniczej sprzeczności z koncepcyą La- 
j  placeowską, która wymaga przeobrażeń 

mgławicy gazowej ciągłej. Zanim przejdę
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do rozpatrzenia sposobu, w jaki dają się po
godzić ze sobą te sprzeczne napozór poglądy, 
zaznaczę ogólnikowo, że w mojem rozumie
niu obie teorye zawierają ważne pierwiastki 
prawdy.

Widzieliśmy, że, chcąc wytłum aczyć ge
nezę planet zgodnie z teoryą Laplacea, trze
ba przyjąć, że pierścienie muszą być źle 
zrównoważone a naw et poprzerywane. Gdy
by utwór taki tak  dalece oddalał się od pier
ścienia całkowitego, że w ypełniłby zaledwie 
drobną część całego koła, to prawdziwe oko
liczności, towarzyszące narodzinom planet 
i księżyców, możnaby przedstawić dokładniej, 
wyobraziwszy sobie, że odłączona część ma
teryi odrazu posiadała kształt mniej lub wię
cej kulisty, nie zaś pierścieniowaty. Myśl ta  
wprowadza nas w dziedzinę innych dróg na 
których m atematycy usiłowali wytłumaczyć 
narodziny planet i księżyców.

Rozwiązanie zagadnienia ewolucyi mieści 
w sobie poszukiwanie tych form  trw ałych 
lub stałych, które biologowie nazwaliby ga
tunkam i. G atunki, o których mam zamiar 
mówić teraz, dają się zgrupować w rodzinę, 
zawierającą te wszystkie różnorodne kształ
ty, które przybierać może masa wirującej 
cieczy pod połączonemi wpływami obrotu 
i grawitacyi. Gdyby ziemia utworzona była 
z cieczy jednakowej, stanowiłaby jeden z ga
tunków tej rodziny. Dodajmy nawiasowo, 
że początek tych poszukiwań sięga epoki 
Newtona, który pierwszy zabrał się do wy
tłumaczenia kształtów  planet.

Idealne planety ciekłe, które mamy roz
patrywać, należy uważać za modele rzeczy
wistości, lecz ponieważ o cieczy tej przy
puszczamy, że jest nieściśliwa, przeto wa
runki odbiegają dość znacznie od rzeczywi
stości. Skutkiem  tego, już po rozwiązaniu 
zagadnienia, pozostaje jeszcze wielka niepe
wność co do zakresu, w którym  wnioski na
sze mogą znaleźć zastosowanie do rzeczywi
stych ciał niebieskich.

Zaczynamy więc od wirującej planety cie
kłej takiej, jak  ziemia, k tóra je s t pierwszym 
stałym gatunkiem  naszej rodziny. Następnie 
w wyobraźni swojej nadajem y tej planecie 
szybszy ruch obrotowy i znajdujem y drogą 
rachunku, że odporność jej na wszelkiego 
rodzaju zakłócenia jest teraz mniejsza niż 
przedtem. Innem i słowy, stałość jej maleje

ze wzrastaniem szybkości obrotu, i nareszcie 
dochodzimy do stadyum, w którem stałość 
ta zanika. W  tym punkcie postać jest przej
ściowa, jest to bowiem początek nowego ga
tunku o cechach odmiennych od pierwszego 
i o słabym bardzo stopniu stałości czyli zdol
ności do trwania. Z dalszem spotęgowa
niem się obrotu, stałość nowego gatunku ro 
śnie aż do pewnego maximum, poczem za
czyna znowu spadać, dopóki nie wyłoni się 
nowa postać przejściowa i nie narodzi się 
nowy gatunek. Tym sposobem przechodzi
my od gatunku do gatunku o coraz to wię
kszej szybkości obrotu.

Gatunek pierwszy czyli planetarny posia
da równik kołowy, jak  ziemia; gatunek dru
gi ma równik owalny, tak  że przedstawia 
się na podobieństwo jaja, położonego bokiem 
i wirującego na stole. W  gatunku trzecim 
jeden z dwu końców jaja  zaczyna wydymać 
się, a wynikiem tego wydymania się jest 
ukazanie się wyraźnie zaznaczonego wystę
pu w kształcie włókna. Wreszcie ten w y
stęp włóknisty nabrzmiewa na końcu, a ce- 
bulkowate zgrubienie, tą drogą powstałe, 
połączone jest z pozostałą masą cieczy jedy
nie szyjką, której grubość wciąż maleje. 
W końcu szyjka przerywa się, i otrzym uje
my dwie masy oddzielne, którym  możemy 
nadać miano planety i księżyca.

W  tem zagadnieniu idealnem przyczynę 
kolejnych przeobrażeń gatunku stanowi sto
pniowe potęgowanie obrotu masy ciekłej. 
Mogłoby się zdawać, że takie ciągłe potęgo
wanie obrotu jest operacyą czysto dowolną 
i nie może znaleść odpowiednika w przyro
dzie. Lecz ciała rzeczywiste oziębiają się 
i, oziębiając się, kurczą, a wobec tego muszę 
poprosić Panów o uwierzenie, że skutki, j a 
kie wywołuje dowolne napozór potęgowanie 
obrotu, mogą być wywołane przez oziębienie.

Figury, dotyczące późniejszych stadyów 
tej ewolucyi, które otrzymałem drogą ścisłe
go rachunku, są niezmiernie ciekawe z tego 
względu, że przypominają zjawisko takie, 
jak występowanie włókna protoplazmy 
z masy m ateryi żyjącej. Zdaniem mojem, 
wolno nam  w tym procesie, który możnaby 
nazwać quasi-życiowym, widzieć odpowie
dnik dla jednej przynajmniej postaci naro
dzin gwiazd podwójnych, planet i księżyców.

Ciekawy także przyczynek do tej kwestyi
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otrzymał kolega mój z Cambridge, Jeans, 
który zajął się przypadkiem daleko trudniej
szym, mianowicie przypadkiem, gdy płyn 
wirujący jest gazem ściśliwym. W  tym  ra 
zie znajduje on również całą rodzinę typów, 
ale tutaj koncepcya ściśliwości wprowadza 
nowy szereg rozważań do kWesfcyi przejść od 
gatunku do gatunku. Jednakże, zagadnienie 
to jest tak  trudne, że Jeans zmuszony był 
poprzestać na wynikach natury raczej jako
ściowej niż ilościowej.

Nie ulega wątpliwości, że w kolei wyda
rzeń, którą przypuszcza teorya Laplaceowska, 
tkwi niemała ilość pierwiastku prawdy. Atoli 
te ostatnie schematy przemiany dają się prze
prowadzić w sposób bardziej szczegółowy. 
Wobec tego wydaje się rzeczą prawdopo
dobną, że oba te procesy dostarczają nam 
przybliżonych obrazów rzeczywistości, przy- 
czem w jednych przypadkach pierwszy pro
ces lepiej przedstawia istotę rzeczy, w in
nych zaś, przeciwnie, drugi.

(Chemical News). Tłum. S. B.
(DN)

TEORYA ODDYCHANIA.

Proces oddychania, wspólny wszystkim 
istotom żyjącym, jak  powszechnie wiadomo, 
stanowi jeden z najpierwszych warunków 
życia organizmów, czy to roślinnych, czy 
zwierzęcych.

Zaledwie znikła z horyzontu naukowego 
teorya flogistonu, gdy został zaobserwowany 
fak t olbrzymiej wagi, że zwierzęta, zarówno 
jak  i rośliny, pochłaniają tlen i wydzielają 
dwutlenek węgla. Pierwsze spostrzeżenia, 
dotyczące oddychania roślin, a pogłębione 
przez Lavoisiera i Ingenhoussa, zawdzięcza
my Priestleyowi. Właściwa znajomość oddy
chania roślin, datująca się od końca X V III 
w., w krótkim czasie dzięki olbrzymiemu 
przewrotowi, jaki odbył się w chemii, robi 
szybkie postępy. Holenderski badacz, Ingen- 
houss w 1779 r. stwierdził i ogłosił główne 
zewnętrzne zjawiska, towarzyszące oddycha
niu. W 1804 r. Saussure dowiódł, że wzrost 
zależny jest od oddychania, że to ostatnie 
odbywa się energiczniej w rosnących czę
ściach rośliny i że powoduje utratę wagi. 
Później nieco ten sam uczony spostrzegł, że 
ciepło panujące w ciele rośliny pozostaje

w ścisłym związku z pochłanianiem tlenu. 
Wreszcie w 1833 r. Dutrochet wyjaśnił toż
samość w zasadzie oddychania zwierząt 
i roślin.

W  tym  okresie rozwoju pojęć o oddycha
niu powstały dwie niedokładności. Jedna 
skutkiem związku, jaki istnieje między od
dychaniem a tworzeniem się węglowodanów, 
które Dutrochet nazwał „oddychaniem dzien- 
nem “, druga zaś wywołana została przez po
równywanie oddychania z paleniem się. 
Lavoisier zauważył, że produkcya ciepła 
wewnętrznego u zwierząt zależy od oddycha
nia, Saussure ze swej strony spostrzegł, że 
ciepło u roślin pozostaje w ścisłym związku 
ze znikaniem tlenu wolnego; ponieważ pod
czas spalenia zużywa się tlen i produkuje się 
wna ilość ciepła, stąd wywnioskowano, ja 
koby oddychanie jest pewnego rodzaju pale
niem się.

W edług ówczesnych pojęć o paleniu się, 
tlen łącząc się z węglem, dawał dwutlenek 
węgla, a z wodorem wodę. Wobec tego na- 
turalnem  zupełnie było przypuszczenie, że 
pokarm przyjęty przez organizm pozostaje 
do niego w takim  samym stosunku, jak pa
liwo do maszyny, i co za tem idzie, że odby
wające się w rzeczywistości utlenianie się 
pokarmu jest faktycznie procesem ściśle 
równoległym do palenia się tegoż pokarmu 
zewnątrz ciała.

W skutek takiego pojmowania rzeczy po
częto dzielić pokarmy na takie, które służą 
do budowy ciała, i takie, które wewnątrz 
ciała produkują ciepło, czyli innemi słowy 
na pokarmy „tworzące tłuszcze1' i „wytwa
rzające ciepło “.

Lecz jeżeli pokarm w organizmie spala się, 
to niezmiernie ważną byłaby wiadomość, ile 
organizm pobiera tlenu i ile wydziela dwu
tlenku węgla i wody, dla oznaczenia stosun
ku, jaki panuje między niemi. Oznaczenie 
takie powinno oczywiście opierać się na po
równaniu różnic między spalaniem się po
karm u zewnątrz ciała i „paleniem się‘‘ jego 
wewnątrz organizmu. Dziwnym jednak zbie
giem okoliczności prace w tym kierunku 
podjęte zostały dopiero niedawno. Jako przy
kład podobnych poszukiwań można przyto
czyć wyniki badań dwu uczonych, dotyczą
ce dwu zwykłych środków odżywczych, glu
kozy i kwasu winnego, wyrażone w poniżej



710 W S Z E C H Ś W IA T Na 45

zamieszczonej tablicy (liczby wskazują sto
sunek CCP/O 1).

Pożywienie Palenie O d d y c h a n i e
się Diakonow Purjewicz

Glukoza . . 100
100

130
100

95
100

Kwas winny 160 290 162
100 100 lóo

Rzęd Diakonowa świadczy, jak widzimy, 
że podczas palenia się ilość C 02 zawsze jest 
mniejsza, niż podczas oddychania; Purjewicz 
przeciwnie znalazł, za wyjątkiem  kwasu w in
nego, że jest ona zawsze większa; wyniki 
więc badań Purjewicza m ają zupełnie inne 
znaczenie, niż Diakonowa. Mniejsza o to, 
który z tych rzędów zasługuje na wiarę, 
tembardziej, że jak  przypuszcza Barnes 1), 
obadwa przedstawiają małą wartość. Przy- I 
toczona wyżej tablica daje nam tylko poję
cie, jak  sprzeczne są wyniki badań w zajm u
jącej nas tu  obecnie kwestyi. Obecnie istnie
je bardzo obszerna literatura, k tóra zajmuje 
się wyłącznie badaniem stosunku między 
wydzielanym dwutlenkiem węgla a pochła
nianym tlenem podczas oddychania, oraz 
zmianami, jakim  ulega ten  stosunek pod 
wpływem rozmaitych czynników, jak  tem pe
ratura, światło, rozmaitego rodzaju pokarm 
i t. p. Badań podobnych możnaby przyto
czyć nieskończoną ilość, ograniczymy się je
dnak zacytowaniem tylko jednego.

Już w 1885 r. Rubner 3) wykazał, że wspo
m niany stosunek w mięśniu znajdującym  się 
w stanie spoczynku, zmienia się zależnie od 
tem peratury:

w 8,4° . . . ^  =  3,28

2 8 , 2 ..............................1,01
33. 8 .............................1,18
38. 8 .............................0,91.

Frey i Grubner 3) dowiedli, że skurczom 
mięśnia u  psa przy sztucznem przekrwieniu

J) Prof. Ch. R. Barnes. Referat, odczytany 
w amerykańskiem Towarzystwie botanicznem  
w Filadelfii 28 grudnia 1904  r. (Porówn. Na- 
turw. Rund JMóJSIę 18 i 19). N iniejszy artykuł 
jest oparty właśnie na tym referacie.

2) Du Bois-Reym . Arch. f. Physiol. 1885, 
str. 3 8 — 66.

3) Ibidem, str. 5 3 3 — 562.

towarzyszy zwiększenie się ilości dwutlenku 
! węgla, dostarczanego krwi, i przekonali się 

zai'azem, że to zwiększenie się jest zmienne 
j  (46—10$) i mniejsze, niż odpowiednie do 

niego pochłanianie tlenu, wobec czego sto-
CO.| sunek -„ -2 podczas skurczu zmniejsza się.o2

j  Badania Tissota ') świadczą, że tworzenie 
j  się dwutlenku węgla w przeciętym mięśniu 

zwiększa się, jeżeli mięsień zostaje zabity 
przez wysoką tem peraturę lub ulega długo
trwałemu podrażnieniu. W tych przypad
kach ilość wydzielanego C 02 bynajmniej nie 
pozostaje w związku z ilością pochłoniętego 
tlenu. Pletcher 2) przed sześciu laty wyka
zał, że powstawanie dwutlenku węgla w prze
ciętym mięśniu żaby nie zależy zupełnie od 
ilości tlenu pochłoniętego w ciągu pewnego 
czasu. Uczony ten w tworzeniu się C 02 
rozróżnia pierwszy krótki okres (około 6 se
kund), zależny według jego przypuszczenia 
od obecności tlenu, i drugi długi, w k tó
rym  tworzenie się dwutlenku węgla „musi 
być przypisane odbywającym się w mięśniu 
procesom chemicznym, podczas których zło
żone cząsteczki zamienione zostają przez 
prostsze, przyczem powstają kwasy i wolny 
dwutlenek węgla“.

Chauveau i K aufm ann 3) już w 1887 r. 
przekonali się, że ilość wydzielanego dwu
tlenku węgla przez Musc. levator wargi gór
nej konia podczas działalności jest większa, 
niż w czasie spoczynku i zawiera tlenu wię
cej, niż zostało pochłonięte w tym  czasie.

W  literaturze botanicznej można również 
znaleźć olbrzymią ilość podobnych badań. 
Jako przykład możemy przytoczyć doświad
czenia Purjewicza 4), który twierdzi, że wa
hania w wydzielaniu dwutlenku węgla 
i pochłanianiu tlenu w pewnym określo
nym czasie w rozmaitych warunkach odby
wają się nie równolegle, przyczem ilość dwu
tlenku węgla waha się w znacznie szerszych 
granicach, niż tlenu. Tak np., ilość 0 0 2 
w doświadczeniach jego zmieniała się średnio 
14—1202', a tlenu 0—48%. Purjewicz wy-

x) Arch. de Phys. norm. et patb. 6, 838  — 
j 844 , 1894; ibidem 7, 6 4 1 — 653, 1895.

2) Journ. Physiol. 23, 1 0 — 99, 1898.
, 3) Compt. rend 104, .1126— 1132, 1887.
1 4) Jahrb. wiss. Bot. 35, 5 7 3 — 610, 1900.
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ra*a przekonanie, że stosnne* ^  nie po-
2

siada żadnego znaczenia dla wyświetlenia 
istotnego przebiegu oddychania i skutkiem 
tego pochłanianie tlenu mogłoby być oddzie
lone od wydzielania dwutlenku węgla, jako 
dwa różne procesy, pozostające tylko w po
średnim związku z sobą.

Z powyżej przytoczonych faktów widzimy, 
że porównywanie oddychania z paleniem jest 
zupełnie nieścisłe. Wobec tego wprowadzo
no inne określenie, mianowicie: oddychanie 
jest to „fizyologiczne palenie się“. Zmiana 
ta  jednak w określeniu pomija tylko nieści
słość, nie usuwając jej zupełnie.

Często bywa określane oddychanie, po
chłanianie tlenu i wydzielanie dwutlenku 
węgla jako wymiana gazów. W ymiana ga
zów, jaka istotnie ma miejsce między tkan 
kami a krwią, między krwią a powietrzem 
w płucach, dała podstawę do nietrafnego 
określenia oddychania skutkiem tego, że dru
gorzędne zjawiska towarzyszące oddychaniu 
zostafy uznane za zasadnicze. Przyjm ując 
to określenie, moglibyśmy z zupełną słuszno
ścią określać fotosyntezę także, jako wymia
nę gazów, ponieważ zostaje pochłaniany 
przez roślinę dwutlenek węgla i wydzielany 
tlen; nikt jednak tak powierzchownie nie za
patruje się na ten proces.

W ciągu trzech ćwierci ubiegłego stulecia 
panowało przekonanie, że powstawanie dwu
tlenku węgla może odbywać się tylko w obec
ności wolnego tlenu. W  początkach ósme
go dziesiątka lat wieku zeszłego Pfliiger od
krył jednak szczególną formę oddychania, 
mianowicie wykrył on, że żaba w próżni wy
dziela dwutlenek węgla; podobne zjawisko 
wkrótce zaobserwował Pfeffer i inni uczeni 
u roślin. AVobec tych faktów dla objaśnie
nia anaerobijnego oddychania zrobiono przy
puszczenie, że pewne cząsteczki substancyi 
organicznej wewnątrz komórek oddają swój 
tlen innym, które spalają się i w ten sposób 
dostarczają organizmowi niezbędnej energii. 
Tak powstało pojęcie o wewnątrz-cząstecz- 
kowem oddychaniu.

Badania oddychania anaerobijnego, cho
ciaż początkowo tłumaczenie jego było błęd
ne, w ostatnich latach w znacznym stopniu 
oświetliły proces oddychania normalnego 
czyli aerobijnego. Mamy więc tu  do czynie

nia z procesem, który występuje w przemia
nie energii i dostarcza ważnego końcowego 
produktu, mianowicie dwutlenku węgla; 
wkrótce jednak stało się zrozumiałem, że 
oddychanie nie może być zaliczone do szere
gu zjawisk palenia się, przynajmniej nie 
w tym sensie, w jakim podówczas pojmowa
no palenie się. Oczywiście, powstawanie 
dwutlenku węgla w organizmie bez dostępu 
tlenu zzewnątrz musi mieć źródło swoje 
w oddzielaniu się atomów wewnątrz cząste
czki i tworzeniu się prostszych produktów.

Należy tu  wreszcie wspomnieć jeszcze
0 fermentacyi, zbadanej po raz pierwszy 
przez Pasteura, jako zjawisku, zbliżonem 
bardzo do oddychania ze względu popierwsze 
na istotę końcowych produktów, a następnie 
ze względu na warunki, w jakich obadwa te 
zjawiska zachodzą. Istotnie, porównywając 
końcowe produkty oddychania i fermentacyi 
alkoholowej, widzimy identyczność w tym 
kierunku. Rozmaite rodzaje fermentacyi 
dają również wiele substancyj, których po
wstawanie widzimy przy przemianie materyi 
u roślin wyższych. Mamy więc trzy rodzaje 
powstawania wolnej energii, które, oczywi
ście, ściśle są związane ze sobą, jeżeli nie iden
tyczne: oddychanie aerobijne, anaerobijne
1 fermentacya. W zajemnyich stosunek dokła
dnie określa Pfeffer w swojej „Fizyologii ro
ślin “ (1898 r.).

E w art w tłumaczeniu tego dzieła pisze: 
„istotny przebieg oddychania w protoplazmie 
jest zupełnie ciemny", a sam Pfeffer o tej 
sprawie wyraża się w sposób następujący: 
„znajomość nasza wewnętrznego mechani
zmu protoplazmy jest zabardzo niedokładna, 
aby można było dać trw ałą zasadę dla j a 
kiejkolwiek teoryi, dotyczącej przebiegu od
dychania14. „Na szczęście jednak, powiada 
Barnes, wiadomości nasze w tym względzie 
w ciągu ostatnich sześciu lat znacznie roz
szerzyły się, i jak  przypuszczam, obecnie 
dość jasno możemy zdać sobie sprawę z isto
tnego przebiegu oddychania. Być może, że 
spotka mnie zarzut, że należałoby wprzód 
widzieć, niż przewidywać — lecz hypoteza 
musi poprzedzać doświadczenie11. Postępy, 
którym  zawdzięczamy pogłębienie całej tej 
sprawy, można odnieść do trzech kategoryj:
1) postępów w chemii ciał białkowatych;
2) przebiegu palenia się w tem peraturach
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nizkicb i 3) istoty oddychania anaerobijnego 
i jego związku z oddychaniem aerobijnem.

C h e m i a  c i a ł  b i a ł k o w a t y c h .  Po
znanie proteidów, związków bardzo złożo
nych, może być osiągnięte tylko zapomo- 
cą badań nad produktam i ich rozpadu. 
W  tych ostatnich panuje godna uwagi je- 
dnostajność. Ciała białkowate niezależnie 
od organizmu, z jakiego pochodzą, rozpada
jąc się podczas trawienia lub gotow ania 
z kwasami, dają szereg związków, które w o- 
statnich latach zostały dobrze poznane; n a 
leżą tu  amino-kwasy: leucyna, tyrozyna, ar- 
ginina, kwas glutaminowy, glikokol i t. d. 
Niektóre ciała tego rodzaju tak  stale spoty
kają się w rozpadzie związków białkowa
tych, że mogą służyć za probierz w bada- j  

niach odbywającego się traw ienia i podob
nych rozkładów białka. Okoliczność ta zo
stała wyzyskana przez niektórych uczonych 
szczególniej zaś przez Kossela, w studyach 
nad najprostszemi proteidami ze względu na 
nieznaczną ilość i jednostajność frakcyj, na 
jakie rozszczepiają się te związki: są to pro
taminy. Zbadanie tych prostych ciał biał
kowatych wyjaśniło, że są one do pewnego 
stopnia zbudowane podobnie, jak  polisacha
rydy, skutkiem czego przez kondesacyę ] 
w tym przypadku szereg kwasów amino- j  

wych łączy się z sobą. Je s t to możliwe, po- j  

nieważ amino-kwasy posiadają właściwą so
bie, odrębną budowę. W  jednych przypad- i  

kach stanowią one grupę kwasową, w in
nych—zasadową; amino-kwasy m ają więckon- 
densując się lub polimeryzując tworzyć pro
sty związek białkowaty. W  kwasach amino
wych podobnie, jak  w węglowodanach, znaj
dujemy pewne grupy atomów, jak CH3, CH2 
CHOH, CH2OH, COOH i t. d., które zawsze 
spotykają się; w takich grupach możliwość 
zamiany atomu wodoru lub hydroksylu 
przez jaką inną grupę jest bardzo wielka. 
W eźmy np. kwas octowy CH3COOH. Jeżeli 
jeden z trzech atomów wodoru zastąpim y 
przez amido-grupę N H 2, to otrzymamy kwas 
aminowy, glikokol (CH2NH2)COOH, stano
wiący jedną z tych substancyj, z których 
składa się białko. W alkoholu lub w cu
krze możemy również znaleźć grupy CHOH, 
CH2OH, z  którycn mogą powstać kwasy 
aminowe, jeżeli obecne są związki zawierają
ce azot i mogące dostarczyć grupę amidową

NH2. Przekonano się, że budowa ciał biał
kowatych jest podobna do złożonych węglo
wodanów, a oddawna wiadomo, że grupy 
węglowe w obu wspomnianych związkach 
są bardzo podobne.

Następnie wiemy, że ciała białkowate 
przetrawione w jakim ś organizmie rozpadają 
się na amino-kwasy, amidy i t. d., które ze 
swej strony mogą być złożone pod inną po
stacią, wytwarzając białko. Możemy więc 
związek białkowaty otrzymać z jakiegoś in- 
nego przez rozszczepienie złożonej cząstecz
ki i łączenie następne produktów rozpadu 
z których ów składa się. Rozszczepienie ta 
kie białka w prędkim czasie odbywa się za 
pośrednictwem enzymów proteolitycznych, 
które prawdopodobnie działają na te ciała 
tak, jak  dyastaza na węglowodany.

U t l e n i a n i e .  Kwestya zrozumienia isto
ty  oddychania bardzo wiele zawdzięcza tak
że badaniom nad utlenianiem związków wę
glowych w nizkich tem peraturach. Dla nas 
ważne są szczególniej fakty, niedawno wy
kryte, że tlen powietrza nie bezpośrednio 
łączy się z węglem lub tlenkiem węgla, 
dając C 02, lub z wodorem dając H20  jak  to 
doniedawna przypuszczano.

Już  w 1893 r. doświadczenia Dixona *) 
nad gazem piorunującym dowiodły, że tlen 
ze wszystkich gazów atmosferycznych naj
bardziej wpływa na przedłużanie palenia się. 
Nieoczekiwany ten rezultat nie mógł być 
wówczas wyjaśniony, i tylko dzięki teoryi 
Traubego i studyom Bonego2) i in. nad utle
nianiem gazów, np. metanu i etanu, w nis
kich tem peraturach stało się możliwem zro
zumieć mechanizm palenia się. Armstrong 
i Traube przekonali się, że rozmaite związki 
nie ulegają bezpośrednio utlenianiu, lecz po
czątkowo hydroksylacyi, czyli że odbywa się 
początkowo stopniowa zamiana ich atomów 
wodoru na hydroksyl (OH), a potem nastę
puje rozszczepienie na rozmaite produkty 
pośrednie, jak  tlenek węgla i woda utle
niona, połączone z powstawaniem dwutlenku 
węgla i wody, jako ostatecznych produktów 
reakcyi. „Zamało mamy podstaw, powiada

1) Phil. Trans. Roy. Soc. Londyn A. 184 
97—188, 1893.

2) Trans. Chem. Soc. Londyn 85, 693—727,
1904.
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Armstrong, do twierdzenia, że w razie szybkie
go palenia się w wysokiej temperaturze odby
wają się zmiany bardzo różne od zmian za
chodzących podczas palenia się w tem pera
turach niskich. Istotny przebieg tego pro
cesu nie jes t prostem rozerwaniem cząste
czek, wywołanem przez zderzenie lub przez 
wywołane skutkiem tego ostatniego zachwia
nie równowagi w cząsteczce, lecz łączeniem 
się cząsteczek, a następnie powstawaniem 
złożonych związków, wewnątrz których mo
że odbywać się zmiana11.

Obecnie proces paleiiia się stał się zrozu
miałym dzięki wyświetleniu pewnych prze
mian, podobnych do tych, jakie oddawna 
znane są u  organizmów pod nazwą hydroli
zy i pozostają w związku z działaniem enzy
mów. Tak np., jeżeli dyastaza działa na 
mączkę, to dzieje się to prawdopodobnie 
w skutek reakcyi wtórnej między wodą, któ
ra rozpada się na wodór i grupę hydroksylo
wą, a tlenem, innemi słowy przez odbywają, 
cą się hydroksylacyę mączka staje się zdolną 
do rozpadu na szereg dekstryn i wreszcie 
na maltozę. Dyastaza ułatwia w jakiś nie
znany sposób tę dysocyacyę. Maltoza, pod
legająca dalszej hydroksylacyi, rozszczepia 
się na dwie cząstki glukozy. Wówczas wy
stępuje z pomocą zymaza i hydrolizuje glu
kozę na kwas mleczny, następnie ostatni na 
dwutlenek węgla i alkohol.

Jednakowoż mechanizm trawienia mączki 
szczegółowo nie jest znany, chociaż rozmaite 
produkty pośrednie zostały dość dobrze zba
dane. Zazwyczaj przypuszczają, że woda 
wskutek działania dyastazy łączy się z mącz
ką. Należy zauważyć, że ostatnie stadyum 
w tym procesie, mianowicie hydroliza gluko
zy przez zymazę, znane jest pod nazwą fer
mentacyi. Proces utleniania mączki rów
nież nie jest zbadany, lecz ponieważ ostate
czne produkty jego są identyczne z produ
ktam i trawienia, możliwem jest więc bardzo 
że i pośrednie stadya są jednakowe.

Zbyteczną rzeczą jest chyba wspominać 
o tem, że obecne nasze pojęcia o dynamice 
reakcyj chemicznych nie pozwalają wierzyć, 
aby dysocyacya nie odbywała się powolnie 
w niższych temperaturach. Procesy te tak 
wolno przebiegają, że zazwyczaj leżą poza 
granicami naszego postrzegania. Praw do
podobnie enzymy przyśpieszają tylko nie

które procesy, być może dają impuls, działa
jąc podobnie, jak wysoka tem peratura pod
czas palenia się ciał, możliwem jest także, że 
enzymy łączą się z temi ciałami, na które 
działają i tworzą związki, zdolne w znacz
nym stopniu do dysocyacyi w zwykłej tem 
peraturze.

Należyte zrozumienie oddychania znalezio
no nie w porównywaniu tego zjawiska z pa
leniem się, jak to przez długi czas czyniono, 
lecz w porównaniu palenia się z oddycha
niem. Chemicy, powiada Barnes, prawdopo
dobnie zwężą nieco pojęcie palenia się lub 
wprowadzą może nowe jakieś określenie, 
któreby lepiej oznaczało rodzaj tego procesu. 
Co dotyczę fizyologów, to zrobiliby oni do
brze, gdyby zechcieli wykreślić ze swego 
słownika wyraz „palenie sięu, albowiem ani 
w dawniejszych pojęciach, ani też używanie 
jego w przysłości nie prowadzi do należyte
go poglądu na zajmującą nas tu kwestyę.

O d d y c h a n i e  a n a e r o b i j n e .  Zbadanie 
związku między fermentacyą a oddychaniem 
anaerobijnem przyczyniło się także w znacz
nym stopniu do poznania sprawy oddycha
nia. Pierwszy początek w tym  względzie 
zrobiło odkrycie Buchnera, że fermentacyę 
drożdżową wywołuje działanie enzymu, któ
ry  rozszczepia pewne heksozy na dwutlenek 
węgla i alkohol. W krótce zostały osiągnię
te  dalsze powodzenia w tej kwestyi. Bada
nia Buchnera i Meisenheimera *) wykazały, 
że fermentacya alkoholowa odbywa się zwy
kle nie bezpośrednio, lecz pośrednio, jak to 
widzimy z poniżej zamieszczonej tablicy:

COOH OH CO^
I

CHOH H CH,OH

H CH3 CH3

OH COOH OH 00^

I
CHOH H CH,OH 
I I

CH, CH3

kwas octowy dwutlenek węgla 
potetyczny i alkohol etylowy.

Do tego samego wniosku doszedł Stepa-

OHO OH
OH COOH

CHOH
i

1
CHOH
i1

CHOH H
H

1

c h 2
1

CHOH

!
CHOH
|

OH
OH

I
c o
1
CHOH
I

c h 2o h

glukoza

H
H

woda

1

c h 3

związek by-

*) Ber. d. deustch. chem. Ges. 37 , 4 1 9 — 428, 
1904.
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nek Ł), a Maze 2) znalazł, jako pośredni pro
dukt fermentacyi alkoholowej, kwas octowy. 
Odkrycie nieczynnego kw asu etylideno- 
mlecznego, jako pośredniego produktu pod
czas ferm entacyi przedstaw ia tę  ciekawą 
okoliczność, że jeden z tych dwu kwasów, 
z których składa się nieczynny, mianowicie 
kwas d—etylideno-mleczny powstaje pod
czas oddychania, jeżeli w pracującym, znu
żonym lub umierającym mięśniu rozpadają 
się proteidy. Tak więc zwykły produkt fer
mentacyi tworzy się również podczas zwy
czajnego przebiegu oddychania.

Już  dawniej nawet domyślano się ( Pasteur) 
analogii między oddychaniem anaerobijnem 
a fermentacyą, obecnie zaś przypuszczenie 
to staje się coraz pewniejszem. Lecz istotny 
przebieg rozpadu żywej substancyi przez | 
oddychanie anaerobijne dotychczas jeszcze j 
pozostaje nieznany. Ferm entacya, jak  obec- 
nie stwierdzono, bywa wywołana przez en- j 
zym. Czyżby anaerobijne oddychanie również j 
odbywało się ze współudziałem enzymu? \

Obecność enzymów znana jest w bardzo | 
wielu częściach roślin, a enzymy utleniające, 
zdawało się, należą właśnie do tej kategoryi 
enzymów, jakich należało poszukiwać. Nie
dawno Stoklasa 3) w szeregu prac, ogłoszo
nych w rozm aitych czasopismach, podał do j  

wiadomości, że znalazł w różnorodnych 
tkankach zwierzęcych i u znacznej ilości ro
ślin enzym, analogiczny z zymazą Buchnera, 
rozszczepiający, jak  ta  ostatnia, cukier. E n 
zym ten wykrył Stoklasa w liściach i korze
niach buraka, w bulwach ziemniaczanych, 
w nasionach i młodych roślinkach grochu, 
w młodych roślinkach jęczmienia i w całej 
roślinie Paris ąuadrifolia. Niezależnie od 
tego Maze w kiełkach grochu, u  Aspergillus 
i Eurotiopsis znalazł związek, który  norm al
nie spotyka się u wszystkich roślin, i jak  
wszystkie inne enzymy, tworzy się podczas j  

wegetacyjnego (aerobijnego) życia. U wyż- j 

szych jednak roślin i u  większości grzybów ' 
zymaza Mazego „bardzo łatwo utlenia się,

J) Centr. f. Phys. 18, 188— 205 , 1904.
2) Ann. Instit. Pasteur 18, 277— 303, 1904.
3) Óst. Chem.— Zeitung 1903. Beitr. z. chem. 

Phys. u. Path. 3 ,4 6 0 , 1903. Ber. d. deutsch. 
chem. Ges. 36, 6 2 2 — 634, 1903. Centr. f. Phys.
16, 652  — 658 , 1903. Ber. d. deutsch. bot. Ges. 
22, 3 5 8 — 3 6 1 ,1 9 0 4 . Ann. Inst. Pasteur 1 8 ,1 9 0 4 .

| skutkiem czego znaleźć można tylko zaledwie 
jej ślady“.

Maze i Stoklasa tłumaczą swoje odkrycia 
w nieco odmienny sposób; Maze uważa fer- 
mentacyę, jako proces odżywiania się 1), gdy 
tymczasem Stoklasa zapatruje się na fer- 
mentacyę, jako na zwykłe oddychanie anae
robijne, a wzn acznej mierze,jako i na proces 
bezpośredniego powstawania energii.

Uzasadnienie tegopogląduznajdujem y tak
że w pracach Godlewskiego 2), który badając 
łubin, znalazł podobne produkty i dochodzi 
do wniosku, że „anaerobijne oddychanie jest 
identyczne z fermentacyą alkoholową lub 
przynajmniej w znacznym stopniu zależy od 
niej“.

Oprócz tego Kostytschew 3) i Maximow 4) 
wykryli u Aspergillus enzym, analogiczny 
z zymazą i wywołujący tworzenie się dwu
tlenku węgla, jak  to ma miejsce w aerobij- 
nem i anaerobijnem oddychaniu.

Jesteśm y więc w posiadaniu prac licznych 
badaczów, którzy stwierdzili dość rozległe 
rozpowszechnienie enzymu u roślin, który 
w różnorodnych warunkach wywołuj erozkład 
ciała roślinnego, przyczem dysocyacya prowa
dzi do tworzenia się dwutlenku węgla i roz
maitych innych związków.

M e c h a n i z m  o d d y c h a n i a .  Dyso
cyacya oddechowa, jak  widzieliśmy, odbywa 
się w ciele organizmu żywego i w pokarmie 
jeszcze nieprzyswojonym. Doświadczenia 
stwierdziły fakt, że pokarm rozmaicie wpły
wa na pochłanianie tlenu i wydalanie dwu
tlenku węgla przez organizm; powstało więc

przypuszczenie, że stosunek zmienia sięo2
zależnie od utleniania przyjmowanego przez 
organizm pokarmu. Niepodobna stanowczo 
twierdzić, że protoplazma nie może bezpo
średnio rozkładać cukru lub utleniać tłusz
czów. Należy jednak zaznaczyć, że w ża
dnym przypadku nie zdołano doświadczalnie 
tego dowieść i że wszystkie fak ty  mogą być 
objaśnione w inny sposób, a niektóre nawet

') Iwanowski w 1894  r. wygłosił teoryę, że 
fermentacya alkoholowa jest zjawiskiem patologi- 
eznem podczas odżywiania się drożdży.

2) Buli. Acad. Sc. Cracovie 1904, 115 —  
158.

3) Ber. d. deutsch. Ges. 22, 207— 215, 1905.
*) Ber. d. deutsch. Ges. 22, 2 2 5 — 235, 1904.
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daleko lepiej, niż zapomocą teoryi bezpo
średniego utleniania.

Ułożenie grup atomowych w cząsteczce 
ciał białkowatych następuje, być może, jako 
rezultat ostadniego stadyum w ich tw orze
niu się—mianowicie przez dodanie grup hy
droksylowych z zawsze obecnej w organiz
mie wody. Wówczas nieodzownie rozpo
czyna się dysocyacya; prawdopodobnie bar
dzo powolnie w tem peraturze zwykłej i wo
bec niedostatecznej ilości wody, w każdym 
razie wystarcza ona do podtrzym ania życia. 
Zdaje się jednak, że wogóle być może za
wsze—proces ten odbywa się dość szybko, 
i że nadzwyczaj nietrwała protoplazma dy- 
socyuje tak  się raptownie, że uwalnia pewną, 
ilość energii, służącej bezpośrednio nietylko 
dla wzrostu, ruchu i t. p., lecz nawet wytwa
rza pewien jej nadmiar, do tego stopnia zna
czny, że może być określony zapomocą te r 
mometru. Czynniki katalityczne—enzymy— 
działają przyspieszająco. Bardzo prawdo
podobną jest rzeczą, że enzym, identyczny 
z zymazą lub przynajmniej podobny do niej, 
przyjmuje czynny udział w tem przyśpiesza
niu. Możliwem jest także, że te zmiany na- 
zewnątrz protoplazmy, które nazywamy po
budzeniem, przyśpieszają rozkład jeszcze 
bardziej, a w niektórych razach z niezwykłą 
szybkością.

Jeżeli brak jest dostatecznej ilości tlenu, 
to w procesach biochemicznych następuje 
równowaga, podobnie jak podczas przebie
gania prądu elektrycznego: elektrolit prze
staje przeprowadzać prąd elektryczny, gdy 
brak depolaryzatora. Do hydroksylacyi 
ciał białkowatych konieczną jest obecność 
jakiejś substancyi, aby znieść równowagę. 
Takim czynnikiem bywa zwykle tlen; natu
ralnie, nie jest on prawdopodobnie jedynym  
depolaryzatorem. W edług doświadczeń Ma- 
zego lewuloza w nieobecności tlenu przy
czynia się do ciągłego powstawania dwutlen
ku węgla i bardzo możliwe, że lewuloza gra 
rolę depolaryzatora, chociaż Maze inaczej 
objaśnia swoje spostrzeżenia.

"W oddychaniu anaerobijnem organizm | 
otrzymuje tlen w niedostatecznej ilości. Do 
produktów, najczęściej spostrzeganych pod
czas oddychania anaerobijnego, a zatem naj
bardziej charakterystycznych, należy zali
czyć dwutlenek węgla i alkohol. W  rzeczy

wistości, zdaje się, kwasmleczny jest również 
charakterystycznym, jako też pośrednim 
produktem. Fakt, że wodór także często 
spotyka się pośród tych produktów, potwier
dza wspomniane wyżej objaśnienie funkcyi 
tlenu i zgadza się najzupełniej z teoryą hy
droksylacyi. W  procesie tym skutkiem dy- 
socyacyi wody uwalniają się atomy wodoru, 
wrazie jeżeli niema dostatecznej ilości tlenu 
dla powstania wody utlenionej (H ,02). Lecz 
jeżeli organizm może otrzymać odpowiednią 
ilość tlenu, wówczas rozkład nie ustaje, przy
czem niektóre związki wskutek hydroksyla
cyi i ciepła ulegają rozkładowi; Pośród pro
duktów rozkładu są bezwątpienia takie, któ
re tracą grupy obfitujące w cukier, alkohol, 
kwasy tłuszczowe i t. d. Okoliczność, że al- 
hol etylowy znika w obecności tlenu, może 
oznaczać, że albo ulega on rozkładowi, lub 
też w chwili swego powstawania przyswaja 
się dla ponownego tworzenia się ciał biał
kowatych.

Taką jest w ogólnych zarysach teorya 
Barnesa, dowodząca bezpośredniego związku 
między aerobijnem a anaerobijnem oddycha
niem. Oddychanie anaerobijne u wszystkich 
organizmów jest procesem pierwotnym. Sto
sunek fermentacyi do oddychania anaerobij
nego—niezupełnie jasny; chociaż ferm enta
cya daje te same produkty, co i oddychanie 
anaerobijne, może to jednak zależeć w części 
od opisanego rozkładu podczas oddychania, 
w części zaś od trawienia, które jak  przy
puszczają Iwanowskij i Maze umożliwia 
przyswajanie alkoholu powstającego z cukru. 
Barnes jest tego zdania, że w fermentacyi 
mamy do czynienia ze wspomnianem wyżej 
oddychaniem anaerobijnem.

Wreszcie na zakończenie prof. Barnes do
daje, że byłoby nader pożądanem dla celów 
dydaktycznych używać innego wyrazu, niż 
oddychanie, dla oznaczenia procesów rozkła
dowych, w których uwalnia się energia, 
np. określenia: „energetyka ferm entacyjna11.

Gz. St.

NOWA HYPOTEZA, DOTYCZĄCA 
EW OLUCYI UKŁADU SŁONECZNEGO.

W  ciągu wieku ubiegłego przyjmowano 
powszechnie za Laplacem, że układ nasz 
planetarny powstał z mgławicy wirującej, od
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której przez kurczenie się odłączały się p ier
ścienie materyi, z pierścieni zaś wytworzyły 
się planety z satelitami. Naogół hypoteza 
Laplacea istotnie wyjaśnia bardzo prosto 
uderzające a bez niej niezrozumiałe prawidło
wości w biegach planet (a więc np. porusza
nie się wszystkich planet w jednej prawie 
płaszczyźnie i w  jednę stronę), dla objaśnie
nia jednak różnych faktów szczegółowych 
musiała być modyfikowana i dopełniana, 
przez co traciła najważniejszy przymiot hy
potezy—prostotę. Wreszcie odkryto zjawi
ska, które już chyba tylko „deus ex machi- 
na“ mógłby pogodzić z hypotezą Laplacea: 
mamy na myśli 1) nienormalnie szybki bieg 
jednego z satelitów Marsa, Fobosa, który 
w ciągu jednej doby Marsowej trzy razy jest 
na nowiu i trzy razy w pełni, i 2) wsteczny 
ruch dziewiątego, nowoodkrytego satelity 
Saturna. Ponieważ sam Laplace, podając 
swą hypotezę w popularnem dziele „L ’expo- 
sition du Systeme du M ondeu, dobitnie się 
zastrzega, że nie została ona zahartowana 
w ogniu obliczeń, przeto rozbiór m atem aty
czny hypotezy Laplacea stał się konieczną 
potrzebą naukową. Takiemu rozbiorowi pod
dana ona była przed kilku la ty  przez Ame
rykanów — prof. M oultona i Chamberlina; 
obadwaj dostrzegli w hypotezie Laplacea 
tyle sprzeczności, że zgodnie uznali ją za 
niewytrzymującą kry tyki v).

Na opróżnione w ten  sposób miejsce prof. 
Chamberlin podaje nową hypotezę, z której 
w krótkości zdamy sp raw ę2). W edług p. 
Cbamberlina układ nasz powstał z m gławi
cy, ale nie kształtu  soczewki, ja k  mgławica 
K anta i Laplacea, lecz spiralnej. Wielkie 
początkowe swe rozm iary mgławica Cham
berlina w części tylko zawdzięczała prężności 
gazu, głównie zaś sile odśrodkowej, pocho

*) Podobny rezultat otrzymał w  roku ubieg
łym znany teoretyk, amerykański, prof. Stockwel 
który dowodzi matematycznie (Astron. J . .N2557), 
że z pierścienia materjd w  żaden sposób nie mo
głaby się wytworzyć planeta, wobec czego „hy
poteza Laplacea jest zgoła bezpodstawna". D o
wodzenie Stockwella jest jednak całkiem błędne, 
jak na to zwróciłem uwagę na zjeździe m iędzy
narodowym astronomów w Lund, tak że zarzut 
Stockwella jest bezpodstawny.

2) W ed łu g przedstawienia jej przez p. Moul
tona (Astrophysic. Journ., 1905  październik).

dzącej z ruchu obrotowego jej części. Stra
ta ciepła nie przyczyniła się, jak  u Laplacea 
do narodzenia się planet, k tóre powstały nie 
z pierścieni, lecz z niewielkich jąder, powię
kszonych przez narastanie na na nich mate
ryi, rozsianej w układzie. Hypoteza powyż
sza pozwala przewidzieć następujące włas
ności: bieg planet w jednym kierunku i w je
dnej prawie płaszczyźnie; ruch obrotowy 
(naokoło osi) słońca i planet w obserwowa
nym kierunku; przyśpieszenie równikowe 
słońca (!); powiększanie się (średnie) mimośro- 
du wraz ze zmniejszaniem się masy planety (!}, 
znaczny mimośród satelity, obracającego się 
w kierunku wstecznym (!); możliwość wię
kszej szybkości obrotowej satelity, niż plane
ty (!); znaczna liczba asteroid (!); wreszcie 
z tejże hypotezy wypływa, że mniejsze plane
ty winny być chłodne i gęste, większe zaś 
gorące i rzadkie.

W e własnościach powyższych odbijają się 
rzeczywiście rysy charakterystyczne fizyo- 
gnomii naszego układu słonecznego; jeżeli 
przeto autor wyprowadza je konsenkwentnie 
to niewątpliwie hypoteza jego jest dobrą hy
potezą pomocniczą [working hypothesis]. 
Założenie, że mgławica, z której powstał 
nasz układ, miała kiedyś kształt spiralny, 
nie ma w sobie nic sztucznego, gdyż m gła
wic takich mnóstwo świeci na niebie. Mgła
wice spiralne, jak  sądzą pp. Chamberlin 
i Moulton, mogą powstawać z mgławic sfe- 
roidalnych w razie zbliżenia się mgławicy 
do ciała z wielką masą; jest to wszakże tyl
ko przewidywany rezultat niedokonanych 
dotąd badań matematycznych.

Tad. Banachiewicz.

B O G U M I Ł  E I C H L E R .
Wspomnienie pośmiertne.

Z szeregu przyrodników polskich ubył je
den, może najcichszy ze wszystkich, najmniej 
znany poza kołem współzawodowem, ale za
służony przez swą pracę niestrudzoną, przez 
niezrównaną dokładność swych spostrzeżeń 
i przez ogrom dokonanego zadania. Cały 
żywot poświęcił ukochanemu przedmiotowi 
a pracował wśród okoliczności, które dla 
mniej wytrwałego stanowićby mogły prze
szkodę nie do zwalczenia. Mieszkał w małem
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miasteczku podlaskiem, zdała od zbiorów 
naukowych i bibliotek. A mieszkał tam, bo 
na chleb codzienny zarobkować musiał w po
cie czoła i przytem  na drodze, która z zaję
ciem naukowem nic nie miała wspólnego.

Eichler urodził się w Międzyrzecu podla
skim, w r. 1843. Był uczniem sławnej pa
mięci Gimnazyum realnego w Warszawie, 
a ukończywszy ten zakład, pragnął poświę
cić się studyom technicznym i w tym celu 
wyjechał zagranicę. Ale w roku 1863 po
wrócił do kraju, żeby służyć miłej ojczyźnie 
jak  um iał i jak  serce kazało jemu i jego j  

rówieśnym. A potem nie wolno mu było j  

przez czas długi wychodzić za rogatki ciasne
go Międzyrzeca, a potem przyszły zawody 
i kłopoty życiowe i trzeba było cudu woli, 
żeby wśród takich warunków przechować | 
w piersi ten dziwny zapał do pracy nad rze
czami tak dalekiemi od prozy życia powsze
dniego. Takich co umieją nie zostać „zja
daczami chleba“ wśród poziomych przeciw
ności życia ludzkiego niewielu zapewne na 
całym świecie... u nas mniej jeszcze niż gdzie
indziej. Cześć im!

Eichler—świadomie, czy może w początku 
nieświadomie—powiedział sobie, że na bie
dnej ziemi naszej tyle jeszcze odkryć czoka 
na odkrywcę, tyle jeszcze badań jest do zro
bienia, że każdy zakątek stanowi wprost 
niewyczerpane pole dla badacza. Próbował 
z początku zająć się poszukiwaniami archeo- 
logicznemi, ale ostatecznie zwyciężyła przy
roda żyjąca. Okazało się, że jednostajne 
napozór Podlasie, że sama okolica Między
rzeca w niezbyt wielkim promieniu wystar
czy na zapełnienie życia nawet takiemu jak  
Eichler niestrudzonemu pracownikowi. Czy
telnicy „W szechświata£i pamiętają te liczne 
jego „ korespondencye“, drobne, bezpreten- 
syonalne artykuliki, z których każdy zawie
rał nowe spostrzeżenia. Ale kto chce poznać 
charakter pracy tego niezwykłego człowie
ka, niechaj rozpatrzy Pam iętnik fizyogra- 
ficzny, w którym  Eichler w kolei czasu umie
ścił czternaście większych przyczynków do 
znajomości flory krajowej. Większa część 
tych rozpraw, to spisy roślin skrytokwiato- 
wych, których znajomość u nas dotąd jesz
cze jest bardzo niezupełna. W  tym ostatnim 
kierunku Eichler położył niespożyte zasługi 
dla fizyografii krajowej, a zarazem pozyskał

imię i w literaturze naukowej powszechnej. 
Opracowane bowiem spisy grzybów niższych, 
wśród których niemało znajduje się gatun
ków poraź pierwszy przez naszego badacza 
oznaczonych, ogłaszał w Trydencie w wyda
wnictwach Bresadoli. W ydać ich w kraju 
nie było możności, gdyż ani kosztu rysun
ków nie byłoby tu  komu pokryć, ani też 
świat naukowy nie zwróciłby uwagi na pra
cę ogłoszoną w naszym biednym języku.

Cichy, przepełniony pracą żywot skromne
go polskiego uczonego zgasł w chwili, kiedy 
potężne wypadki dziejowe odwracają myśli 
wszystkich od spraw innych. Czy więc nie 
będzie głosem wołającego na puszczy odezwa, 
którą chciałbym zakończyć to krótkie wspo
mnienie: Patrzcie młodzi przyrodnicy — 
oto wzór do naśladowania. Ubogi był, zdro
wie miał słabe, los osadził go w zapadłym 
kąciku prowincyi, ale silna wola w połącze
niu z miłością kraju i nauki sprawiły, że 
z pożytkiem dla wiedzy i ze sławą dla imienia 
polskiego chlubnie i pożytecznie przepędził 
swój żywot. Zn.

TOW ARZYSTW O PRZYJACIÓŁ NAUK 
W  POZNANIU.

Posiedzenie zwyczajne wydziału przyrodników  
i techników, pierwsze po wakacyach, odbyło się 
w sali T. P . N. we wtorek, 11 października wie
czorem. Zagaił je przewodniczący dr. F . Chła
powski przemówieniem i następnie zaczął poka
zywać i objaśniać nowe dary do zbiorów przyro
dniczych a mianowicie: niekompletny zbiór ziół 
z okolic Gostynia od p. Bolesława Nieszczody, 
piękny okaz hubki bukowej czyli żagwiowej, któ
ry zawieszony będzie w sieni wchodowej, kawał 
bazaltu z Obornik (od ks. Heintzego), dwa okazy 
ryb krajowych, i polipa, przechowane w spirytu
sie (od N. N.), wreszcie różne kości i zęby wyko- 

| pane w żwirowisku obornickiem (od ks. dziekana 
Heintzego). B y ły  to przeważnie kości stopowe ko
nia kopalnego i jego zęby. To dało prelegentowi 
asumpt do wykładu o filogenezie czyli rodowodzie 
konia.

Koń, obecnie jedyny wśród nieparzysto-palcza- 
stych zwierząt ssących, przedstawia typ zmoderni
zowany, gdy inne mu pokrewne typy, tapiry i no
sorożce, skazane są na wymarcie. W ielkie zna- 

| czenie rodu końskiego dla naturalisty polega na 
I tem, że w jego rodowodzie najlepiej można badać 
| powolne i stopniowo w  następujących po sobie 

geologicznych okresach rozwijające się przekształ
cenie stopy, oraz uzębienia.

N a te zmian}7 kształtu szkieletu konia zwrócił
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już przed wiekiem uwagę angielski anatom i pa
leontolog, Ryszard Owen. Jako punkt wyjścia 
wziął on Palaeotherium medium, którego szczątki 
znajdują się w gipsie oligoceńskim kotliny parys
kiej; zwierzę to —  trójpalczaste— ma wprawdzie 
średni palec znacznie dłuższy, ale i dwa boczne 
dotykały ziemi podczas stąpania. Pojawiające 
się w europejskim miocenie Anchitherium stąpa 
już tylko na środkowym palcu, nie dotykając 
dwoma bocznemi ziemi. U  Hippotherium, poja
wiającego się w dolnym pliocenie, boczne palce 
są już tylko rudymentarni a u konia niema już 
śladu bocznych palców a tylko ślad dwu kości 
metatarsalnych obok potężnej kości średniemu 
palcowi pozostałemu służącej. W yjątkowo tylko  
zdarzają się jeszcze konie z zachowanym palcem 
bocznym. Uważa się to za atawizm.

Równocześnie z redukcyą stopy (ściślej przed
niej stopy) występowały w tym postępie rozwojo
wym zmiany w  kształtach zębów trzonowych; 
z krótkich, w korzenie zaopatrzonych zębów trzo
nowych, jakie widać u Palaeotherium, wytworzy
ły  się z biegiem  czasu u konia długie, słupkowa- 
te trzońce, rosnące w miarę, jak się na powierzch
ni zużywają; korzeni wcale nie mają, dopiero na 
starość widoczne są korzenie u nich; z zęba pier
wotnie pojedyńczego, otoczonego szkliwem do
koła wyrobił się —  z biegiem  czasu —  u konia 
ząb wyraźnie bardzo złożony, którego przebieg 
szkliwa (emalii) znać na figurze powierzchni żują
cej trzońca. Ząb konia odznacza się też wielką  
ilością cementu.

Rzadko się też u konia zdarza ząb przedtrzo- 
nowy, zwany u ludu „wilczym^ zębem, w po
staci rudymentarnej, podczas gdy u Palaeotherium  
przedtrzonowe (praemolares) należą do normalne
go uzębienia.

W  przeciwstawieniu do tego rodowodu euro
pejskiego konia, jaki nam dał Owen, w Ameryce, 
inny paleontolog (Marsh) wykazał znacznie w ię
cej form przejściowych pomiędzy koniem a jego  
protoplastą. B yłby  nim jeszcze pięciopalczasty 
Phenacodus, występujący już w najstarszej for- 
macyi trzeciorzędowej, w  eocenie.

Następną formą przodków konia je s t— Eohip- 
pus z trzema palcami u przednich a czterema 
u zadnich nóg, potem Orohippus, dalej Mesohip- 
pus, odpowiadający już europejskiemu Palaeothe- 
rum medium; wreszcie Miohippus odpowiadający 
europejskiemu Anchitherium i Protohippus odpo
wiadający Hippotherium; po nim idzie jeszcze 
inna nieposiadająca analogii w  Europie postać 
przejściowa Pliohippus —  przed pojawieniem się 
konia.

Z niezgodności tych dwu rodowodów konia 
wynika, że nie godzi się nam twierdzić, jakoby  
Palaeotherium medium było napewno antenatem  
konia; możemy tylko twierdzić, że przodkiem 
konia było zwierzę z budową stopy i zębów zbli
żoną do tej, jaką poznaliśmy u Palaeotherium. 
Przecież i obecnie rodzaj konia przedstawia się 
nam w różnych gatunkach (np. osieł, zebra, kwag-

ga) zgodnych ze sobą w głównych punktach (bu
dowie stopy i zębów), ale różniących się pod in
nym względem  między sobą.

Podobnież odróżniamy wśród bydląt wołu od 
bawołu i żubra, znamy liczne gatunki jelenia 
i liczniejsze jeszcze antylop, tak bardzo rozmaite. 
Tak, jak obecnie, rzecz się miała zapewne i w epo
ce trzeciorzędowej; a więc: typy Hippotherium, 
Anchitherium musiały mieć (każdy swoich) różno- 
kształtnych, odrębnych przedstawicieli w rozmai
tych częściach świata. M yliłby się, ktoby sądził, 
żeby metody, używane obecnie w zoologii do ba
dania, wystarczały do wyrokowania, która z tych 
różnych form wygasłych była na pewno protopla
stą konia; dozwalają one nam tylko poznać, że ów 
protoplasta należał do pewnej grupy form, przed- 
stawionej w zbiorach naszych najlepszych zaled
wie tylko przez kilka ocalonych typów. Dla jaś
niejszego przedstawienia zróbmy porównanie. Mo
żemy sobie wystawić konia przyszłości, a więc 
dalszy stopień jego udoskonalenia w rozwoju filo
genetycznym. Nazwijmy go Metahippus. Koń 
ten nie będzie już miał nawet kłów, rosnących 
u ogierów a trzonowe jego zęby o budowie coraz 
bardziej skomplikowanej, nie będą miały korzeni 
nawet na starość. Stopa jego nie będzie miała 
nawet tych rudymentów kości metatarsalnych bo
cznych, jakie widzimy jeszcze u konia (ossa sty- 
loidea). Przyszły paleontolog, gdyby nie posia
dał pisanej historyi konia, będzie mógł tylko w y
wnioskować, że Metahippus jest potomkiem konia 
(Eąuus), ale nie rozpozna czy on pochodzi wprost 
od konia właściwego (Eąuus caballus), czy od 
osła (Eąuus asinus), czy od zebry (Eąuus zebra), 
lub od innego gatunku. Otóż zupełnie tak samo 
ma się rzecz, gdy chodzi o znaczenie przodków 
trzeciorzędowych naszego nowoczesnego konia 
(Eąuus caballus). Jeżeli w Ameryce palentolog 
uważa za prototyp konia Mesohippus, a w Euro
pie Palaeotherium medium (w oligocenie), to 
przez takie twierdzenie wyraża się tylko to, że 
grupa form, z której pochodzi koń, w Europie 
w takim, a w Ameryce w innym występowała 
gatunku. Która z tych dwu wygasłych już form 
była rodu końskiego początkiem, czy nią nie b y
ła trzecia lub jeszcze inna, dotychczas nam cał
kiem nieznana postać, z tamtemi dwiema spokre
wniona, tego obecnemi środkami badania żaden 
paleontolog na św iecie stwierdzić nie może. 
Dla tego też nie warto spierać się o to, czy ród 
koński rozwinął się w starym czy w nowym  
świecie. W ystarczy nam widzieć w pokrew
nych mu formach trzeciorzędowych jego przybli
żonych antenatów, choćby nie autentycznych pro- 

j  toplastów.
W ykład ten był połączony z demonstracyą 

okazów i rysunków, także z albumu Maryana 
Czapskiego (historya konia), w którym poda
ny jest rodowód rzekomy konia z Hipparion 
gracile.

Po dyskusyi, jaka się wywiązała, załatwiono 
jeszcze sprawy wydziału najpilniejsze. Zgłosił
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się nowy kandydat na członka. Postanowiono 
i w tym roku schodzić się na posiedzenia wydzia
łu co dwa tygodnie.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Nowa kometa 1905  B. Odkryta została 
d. 17 b. m. w Genewie, jako ciało niebieskie 
siódmej wielkości w okolicach gwiazdy bieguno
wej. Z dostrzeżenia poczynionego nazajutrz 
w Bambergu wypada, że kometa porusza się na 
niebie w kierunku [3 Kasyopei z szybkością wiel
ką, bo wynoszącą około 8 stopni łuku na dobę. 
Taka niezwykła chyżośó dowodzi, że kometa znaj
duje się dość blizko ziemi, z pewnością nie dalej, 
niż o 50 milionów kilometrów; można się więc 
spodziewać szybkich zmian jasności komety. N ie
pogoda nie pozwoliła dotąd dostrzegać jej w W ar
szawie. T . B.

—  Nowa próba skroplenia helu. Wkrótce 
po odkryciu helu James Dewar ogłosił, że otrzy
mał był „punkt rosyu, ścisnąwszy hel w rurce, 
oziębionej w kąpieli z ciekłego wodoru, że jednak 
proces skraplania się nie dobiegł do kresu; przy- 
tem okazało się, że dostrzeżone kropelki powstały 
z neonu, od którego nie zdołano uwolnić zupełnie 
helu.

Profesor Olszewski, który pierwsze próby 
skroplenia helu przeprowadził był współcześnie 
z Dewarem, dokonał świeżo nowej próby w wa
runkach udoskonalonych, która jednak pozostała 
bezowocną, pomimo że oziębienie przewyższało 
tym razem wszystko, cokolwiek dotąd zdołano 
osiągnąć w  tym kierunku.

H el, otrzymany z toryanitu (nowego minerału 
cejlońskiego, zbadanego przez Ramsaya), podda
no przedewszystkiem silnemu oziębieniu przez 
ściśnięcie w kąpieli z wodoru stałego, by uwolnić 
gaz od wszelkich domieszek. Po tej operacyi 
gęstość helu wynosiła 3 ,99  (tlen = ;  16), co było 
wskazówką, że gaz był, praktycznie rzecz biorąc, 
zupełnie czysty.

Ostatecznie, prof. Olszewski miał do swego 
rozporządzenia 300  cnv‘ helu. Hel ten pod ciś
nieniem 180  atmosfer oziębiony został do 
— 250° (14 stopni bezwzgl.) w kąpieli z wodoru, 
będącego w stadym zestalania się pod ciśnieniem  
50 mm  rtęci. Umyślnie starano się nie dopuścić 
do zupełnego zestalenia się wodoru, aby módz 
dojrzeć, co się dzieje w probówce.

Rozprężać się gazowi pozwolono do szeregu 
ciśnień malejących, które podług prawa Laplacea 
i Poissona powinny b y ły  doprowadzać go do 
temperatur wskazanych w następującej tabelce. 

Ciśnienie Temperatura
4 0  atmosfer —  265°,4  =  7°,6 bezwzgl.
20  „ —  267°,2 = .  5°,8 „
10 „ -  268°,6 =  4°,4  „

5 „ —  269°,7 ■= 3°,3
1 -  271°,3 =  1°,7 „

W  żadnem z tych doświadczeń nie zdołano w y
kryć najmniejszego śladu obłoczku lub konden- 
sacyi.

A zatem temperatura wrzenia helu pod ciśnie
niem atmosferycznem oddalona jest od zera bez
względnego mniej niż o dwa stopnie.

Prof. Olszewski, podając wynik ujemny tego 
niezmiernie pięknego doświadczenia pisze: „Nie 
możemy być pewni, że zdołamy kiedykolwiek  
skroplić hel w stanie statycznym, albowiem pra
wdopodobieństwo tego skroplenia maleje, w mia
rę jak granica temperatury wrzenia odsuwa się 
ku zeru bezwzględnemu. Gdyby i w przyszłości 
skroplenie helu okazało się niemożliwem, to, być 
może, zdołanoby wtedy inną drogą przekonać s ię  
czy jest on gazem trwałym, czy też nie. Stwier
dzenie, że hel jest gazem trwałym, byłoby dla 
wiedzy faktem równie doniosłym, jak ewentualno 
jego skroplenie4*. 8. B.

(R. g. d. S.)

—  W pływ jonizacyi na przewodnictwo kohe- 
rerów . Działanie kohererów zasadza się, jak 
wiadomo, na czasowem przewodnictwie, którego 
nabiera proszek metaliczny pod wpływem fal elek
trycznych. Skutek ten trwa tylko dopóty, do
póki go nie zrównoważą inne w pływy. Mecha
nizm tego procesu nie jest dotąd należycie wy
jaśniony. Ciekawe bardzo przyczynki do tej 
sprawy znajdujemy w pracy R. Th5ltego, umie
szczonej w  „Nie 9 czasopisma Annalen der Physik. 
Autor wziął sobie za zadanie zbadać, czy po
niżej krytycznej różnicy potencyału (t. j. poniżej 
potencyału minimum, niezbędnego do wywołania 
zjawisk swoistych w  kohererze) opór elektryczny 
tych układów daje się zmniejszyć jakimkolwiek 
innym sposobem, a mianowicie drogą silnej joni
zacyi. Z doświadczeń jego okazało się, że opór 
kohererów zmiejsza się dostrzegalnie pod wpły
wem promieni radu, nawet poniżej punktu kryty
cznego. Z drugiej strony zwiększenie jonizacyi 
sprawia to, że do wywołania drgań elektrycznych 
w cewkach wystarczają natężenia mniejsze. 
Przewodnictwo kohererów, wywołane przez włą
czenie ich w  obwód krótki, zwiększa się znacznie 
pod wpływom radu. W idzim y więc, że przewo
dnictwo kohererów zależy od dwu czynników, 
mianowicie do drgań elektrycznych i od joniza
cyi 8. B.

(R. g. d. S.).

NOTATKA BIBLIOGRAFICZNA.

— J. Klein. Chemia, Część organiczna (Che
mie. Organischer Theil). W ydanie trzecie, po-

j prawione. Str. 194. 1905. Biblioteczka Gosche- 
na j\fó 38. Cena 80  fenigów.

— Prof. Józef Nusbaum. Badania porów
nawcze nad regeneracyą. O regeneracyi u wie-

! loszczetów Amphiglene mediterranea Leydig i Ne- 
j rine cirratulus D elie Ch. (Yergleichende Regene-
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rationsstudien). Odbitka z „Zeitschrift fur wis- 
senschaftliche Zoologie. L X X IX . 2. 1905 str. 
222 —307. Z 4 tablicami i  jedną ryciną w tek
ście.

— P -ni Karolina Reis i  prof. dr. Józef 
Nusbaum. Przyczynki do histologii gruczołu 
gazowego w pęcherzu pławnym ryb kostnoszkie- 
letowycli a także do sprawy trofospongii. ('„Zur 
Histologle der Gasdriise in des Schwimblase der 
Knochenfische, zugleich ein Beitrag zur Tropho- 
spongienfrageu). 
zeiger. X X V II. 1905. 
ma tablicam i

—• L . Bykowski i  J . Nusbaum. Przyczyn
ki do morfologii ryby pasorzytniczej kostnoszkie- 
letowej Fierasfer Cuv. (Beitrage zur Morphologie 
des parasitischen Knochenfisches Fierasfer Cuv.) 
Odbitku z Buletynu Akademii Umiejętności 
w Krakowie 1904  str. 4 0 9 — 4 2 5  z tablicą po
dwój ną.

— L . Bykowski i J . Nusbaum. D alsze  
przyczynki do morfologii ryby pasorzytniczej kost-

Odbitka z „Anatomischer An- 
Str. 1 2 9 — 139. Z dwie-

noszkieletowej Fierasfer Cuv. (W eitere Beitrage 
zur Morphologie des parasitischen Knochenfisches 
Fierasfer Cuv.). Odbitka z Buletynu Akademii 
Umiejętności w Krakowie. 1905. str. 1 6 9 — 198  
z 15 rysunkami w tekście.

— St. Czerski i  J . Nusbaum. Przyczynki 
do znajomości procesów regeneracyjnych u Oapi- 
tellidae. (Beitrage zur Kentniss der Regenera- 
tionsvorgange bei dem Capitelliden). Odbitka 
z Buletynu Akademii Umiejętności w Krakowie
1905. str. 4 7 1 — 477.

— Prof. dr. Józef Nusbaum. „Z teki bio
loga11. W ydawnictwo „W iedza i życie11 1905  
str, 232 .

— R . Nusba,umowa. Szkice naukowe. Od
bitka z „Muzeum11. Lwów. 1905 str. 43.

— Jan  Tur. Przyczynki do znajomości po
tworów wnętrznych. („Contributions a l ’etude 
des monstres endocymiens11). Odbitka z Journal 
de 1’Anatomie et de la Physiologie. 1905. Ną 2 
str. 1 7 1 — 179. Z 4 rysunkami.

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

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

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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12 n. 39,4 39,6 40,3 - 0 ,2 —0,3 0,4 1,6 - 0 ,4 O O N, 10>fc M>* 10 5,1 * n;-X-»a, p. n.
13p 38,7 38,3 38,2 1,0 2,4 2,5 3,0 0,5 Ni E 5 NE, 10 10 10 0,3 • a , p;
14w- 35,1 31,8 28,6 1,9 3,8 5,4 5,6 1,5 N E SNE„ NE, 10 10* 10 4,3 •  a, p. n.%
15 ś. 27 2 28,1 33,4 5,0 5,2 3,1 6,7 1,7 e 3 S E , w 8 6 10= 10 2,5 • a , p.
16 c. 38,2 38,8 38,9 1,6 1,5 1,1 3,6 1,0 w 5 W 4 w 3 10 10 10 _
17, p. 44.7 48,2 52,3 1,4 2,5 0,7 2,8 0,5 W 2 W5 W 4 10 10 7 0,2: • w nocy.
18 s. 56,8 57,9 59,4 0,3 1,1 0,5 1,5 0,5 W3 W 5 W6 10 10 4 . —

19 n. 58,5 54,5 47,1 - 0 ,6 1,6 1,8 2,0 - 0 ,7 Bi e 7 E6 3 © 5 6 0,7 • n.
20 p. 40,7 44,0 50,9 4,9 3,4 1,9 5,0 1,0 SW. w r W2 8 10 10 °,2 • a.*-

Śred-
nie 1 42,5 42,6 43,31 2,2 2,4 1,8 3,9 0,6 2,9 5,0 4,1 8,7 9,5 8,7 32,5

Stan średni barometru za dekadę: 
Temperatura średnia za dekadę: 

Suma opadu za dekadę:

V, (7 r, -)- 1 p. -)- 9 w.) =  742,8 mm
»/« (7 r. - f  1 p. 2 X  9 w.) =  2«,1 Cels.

=  32,5 mm

T R E Ść. Geneza światów, przez G. H. Darwina tłum. S. B .— Teorya oddychania, przez Cz. St. —  
Nowa hypoteza, dotycząca ew olucyi układu słonecznego, przez Tad. Banachiewicza. — Bogumił 
Eichler wspomnienie pośmiertne, przez Zn. —  Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu. —  Kronika 

naukowa. —  Notatki bibliograficzne. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydawca W . W R Ó B L E W SK I. Redaktor BR. ZNATOW ICZ.

Druk Rubieszowskiego i W rotnow skiego, W łodzim ierska 3.


