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OKSYDAZY CZYLI FERM ENTY 
UTLENIAJĄ CE.

Ferm enty utleniaj ące stanowią jednę z grup 
fermentów rozpuszczalnych, są one ogrom
nie rozpowszechnione w państwie roślinnem 
i zwierzęcem, szczególnie zaś w organach 
znajdujących się w szybkim rozwoju. Niż
sze rośliny, bakterye i grzyby wytwarzają 
różnego rodzaju ferm enty w celu asymilacyi 
pokarmów. Ferm enty rozpuszczalne (dya- 
stazy, enzymy), których badaniem zajmuje 
się obecnie liczna rzesza uczonych, mają 
wielkie znaczenie w procesach życiowych; 
w ostatnich czasach wytworzył się nawet 
pogląd, że gdzie tylko się odbywają procesy 
życiowe, przypuszczać należy obecność odpo
wiedniego fermentu. Rzeczywiście w ostat
nich dziesięciu latach odkryto znaczną ilość 
fermentów, które już posiadają własne pod
ręczniki, własną bardzo obszerną literaturę.

Ferm enty w głównych zarysach można 
podzielić na następujące grupy:

1) Ferm enty wywołujące koagulacyę i de- 
koagulacyę;

2) hydratacyę i dehydratacyę;
3) utlenienie i odtlenienie;
4) ferm enty proteolityczne.
Ferm enty teoretycznie powinny działać 

katalitycznie, to znaczy bez widocznych 
zmian jakościowych i ilościowych własnej

substancyi, ale w praktyce nie znamy takie
go fermentu, któryby działał wiecznie. F e r
m enty są rozpuszczalne w wodzie, dają się 
strącić z roztworu wodnego zapomocą alko
holu; są wrażliwe na działanie temperatury: 
działanie fermentów ustaje w punkcie wrze
nia wody, często niżej; fermenty zaś w sta
nie suchym lepiej znoszą wyższe temperatu- 
ly. Ferm enty są niezmiernie czułe na małe 
ilości odczynników, zwłaszcza wolne kwasy 
i alkalia niszczą ich działanie. W yjątki sta
nowią: pepsyna, która działa tylko w roz
tworze słabo kwaśnym, i trypsyna, której 
optimum działania jest w roztworze słabo al
kalicznym. Inne znów fermenty działają 
tylko w obecności soli wapiennych, np. pek- 
taza i ferment strącający sernik (podpuszcz
ka). Fermentów nie otrzymano dotąd w sta
nie czystym, to wynika ze sposobu otrzymy- 

| wania ich, mianowicie strącamy je z roztwo
ru wraz z ciałami białkowemi, mieszanina 
ta  daje też wszelkie reakcye ciał białko
wych.

Odkrycie pierwszego fermentu zawdzię
czamy Payenowi i Persozowi, którzy w roku 
1832 wydzielili ferm ent z kiełkującego jęcz
mienia, ferment używany w fabrykacyi pi- 

' wa pod nazwą słodu. Już dawno uczeni zau
ważyli, że jeżeli zmieszamy wyciąg słodu 
z mączką w temperaturze 65—75° mączka 
zamienia się w cukier (maltozę). Z wycią
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gu słodu wyżej wymienieni uczeni wydzielili 
substancyę rozpuszczalną w wodzie i rozcień
czonym alkoholu, poczerń strącali ją  zapo
mocą alkoholu stężonego. J e s t  to biały pro
szek bez smaku i zapachu, k tóry został n a 
zwany przez Payena i Persoza dyastazą. Ci 
sami uczeni zauważyli, że dyastaza jest cia
łem nadzwyczaj energicznem; jedna część 
na wagę dyastazy może zamienić na cukier 
2000 części skrobi.

Inny  ferm ent bardzo ważny, jest tak zw a
na zymaza odkryta w roku 1896 przez Buch
nera, wywołująca ferm entacyę alkoholową. 
Odkrycie to było wielkim tryum fem  dla nauki 
fermentów, ponieważ fermentacyę alkoho
lową uczeni przypisywali wyłącznie organi
zmom żywym, mianowicie drożdżom. Spe- 
cyalną metodą Buchner wydzielił zymazę 
i znalazł przyczynę niepowodzenia innych 
uczonych: Otóż nie wszystkie drożdże dają
zymazę, tylko znajdujące się w pełnym roz
woju. Zymaza znalazła obszerne zastosowa
nie w lecznictwie: jest ona używana do le
czenia miejscowych zakażeń ropnych.

Oprócz tego ważnemi ferm entami są: pe
psyna w soku żołądkowym i trypsyna w wy
dzielinie trzustki, przemieniające ciała biał
kowe w albumozy i peptony; ferm ent, wywo
łujący strącanie sernika, otrzymamy z żołąd
ka młodych ssących i używany do wyrobu 
serów; trombaza, strącająca włóknik krw i 
i wywołująca jej krzepnienie.

* *
*

Dawno już rozmaici badacze zauważyli, że 
rozmaite owoce, jarzyny  i grzyby ciemnieją 
jeżeli zostaną przecięte lub przełamane. 
Długi czas mi było żadnego wyjaśnienia te
go faktu. Pierwszy Schónbein w roku 1856 
zajął się poważnie tą  sprawą; znalazł on, że 
s o k  owoców i jarzyn  barwi nalewkę gwaja- 
kową na niebiesko i barwienie to przypisy
wał tworzeniu się wolnego ozonu.

Schónbein zauważył też, że owoc w ysta
wiony na działanie promieni słonecznych lub 
poddany gotowaniu przestaje barwić nalew
ką gwajakową. Pierwszym uczonym, który 
domyślił się w tych objawach obecności fer
m entu utleniającego, był japończyk Hikoro- 
kuro Yoshida, który w roku 1883 badał lakkę 
japońską, używaną od tysięcy la t w Japonii
i. Chinach do lakierowania drobnych przed

miotów. Produkt ten jest sokiem mlecznym 
rośliny, bardzo tam  rozpowszechnionej, Rhus 
vernicifera (po japońsku urushi); otóż ten 
sok czernieje na powietrzu. Yoshida znalazł 
w soku tej rośliny dwie substancye 1) fer
m ent i 2) substancyę łatwo utleniającą 
się k tórą nazwał kwasem uruszowym.

Bertrand niezależnie od Yoshidy w roku 
1892 znalazł ferm ent utleniający, badając 
sok pokrewnej rośliny kochinchińskiej Rhus 
succedanea.

B ertrand, również jak i Yoshida, znalazł 
w tym  soku roślinnym dwie substancye, jed
na przenosi na drugą tlen. Sok tej rośliny, 
który ma barwę i konsystencyę kremu, daje 
się dobrze przechowywać w szczelnie zam
kniętych flakonach, na wierzchu bowiem 
tworzy się czarna błonka bardzo trw ała i pra
wie nie rozpuszczalna we wszystkich od
czynnikach, która też ochrania resztę od 
utlenienia.

B ertrand opisuje sposób wydzielenia tych 
dwu substancyj w następujący sposób: do 
kremu dodaje się 5—6 krotną ilość alkoholu, 
który strąca ferm ent jako nierozpuszczalny 
w nim; osad się centryfuguje, w roztworze 
zaś zostaje substancya utleniana przez fer
ment.

Ferm ent został nazwany przez Bertranda 
lakkazą, a produkt utleniający się lakkolem.

Żeby oczyścić lakkazę, rozpuszcza się cen
tryfugo wany osad w wodzie i powtórnie 
się osadza lakkazę przez dodanie alkoholu. 
Osad się suszy w próżni i przechowuje się 
w zalutowanych rurkach szklanych; pomimo 
tego działanie lakkazy słabnie z czasem. 
Lakkaza ma wszystkie cechy, już wyżej opi
sanej, dyastazy, jest to proszek biały bez za
pachu, znosi cokolwiek lepiej podniesioną 
tem peraturę niż inne fermenty.

Podług badań Bertranda lakkaza składa 
się głównie z węglowodanów (arabanów 
i galaktanów); lakkaza daje następujące re
akcye: 1) przez wolne ogrzewanie z kwasem 
solnym i orcyną daje zabarwienie fioletowe, 
2) utleniona kwasem azotowym (ciężar właś
ciwy 1, 2) daje 24% kwasu śluzowego, 3) przez 
hydrolizę z rozcieńczonemi kwasami daje 
dużo galaktozy i arabinozy; analiza azotu 
wykazała w lakkazie 0,5% azotu. Skład che
miczny lakkazy przedstawia się następująco:
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Wilgoć . . . . . . . 7,40 (w procen.)
Gumy (arabany, galatany) 84,95 
Lakkaza czynna . . . .  2,50
P o p i ó ł ................................ 5,17

Pozostały po wydzieleniu lakkazy roztwór 
lakkolu stęża się w próżni i wykłóca się zete- 
rem, lakkol przechodzi w eter, przez odparo
wanie otrzymuje się samo ciało; jest to płyn 
koloru jasno-żółtego o dużym ciężarze wła
ściwym, zawiera azot i ma wszelkie cechy 
skomplikowanego fenolu dwuwartościowego. 
To ciało nie zostało bliżej zbadane, ponieważ 
obchodzenie się z niem jest dla wielu ludzi 
bardzo nieprzyjemne, lakkol wywołuje na 
skórze rodzaj ostrej ekcemy.

Odkryciem lakkazy Bertrand dał począ
tek nowej seryi fermentów rozpuszczalnych, 
które nazwał oksydazami. Późniejsze bada
nia wykazały, że lakkaza jest nadzwyczaj 
rozpowszechniona w naturze, szczególniej 
w jarzynach i grzybach, z których też może 
być w analogiczny sposób otrzymana.

Zostało jeszcze do stwierdzenia, czy lakka
za rzeczywiście jest fermentem. Bertrand 
rozstrzygnął tą  kwestyę w następujący spo
sób: z powodu szkodliwego wpływu lakkolu 
na zdrowie, Bertrand zwrócił się do ciał che
micznie dobrze określonych i posiadających 
budowę podobną do lakkolu.

Użył on mianowicie hydrochinonu, pyro- 
katechiny, rezorcyny jako też pyrogallolu 
i produktów aminowych. Próba Bertranda 
jest bardzo prosta: łączy się zapomocą rurki 
gumowej dwie butelki, do jednej z nich wle
wa się znany roztwór hydrochinonu i znany 
roztwór lakkazy, do drugiej zaś tylko hydro
chinon; pi’zez obie butelki przepuszcza się 
prąd powietrza, po krótkim  czasie zawartość 
pierwszej butelki barwi się mocno i wydziela 
charakterystyczny zapach chinonu, wkrótce 
potem ukazują się kryształki chinhydronu 
(połączenie chinonu i hydrochinonu), nato
miast zawartość drugiej butelki barwi się 
tylko lekko na kolor żółty. W  innym przy
padku Bertrand wykonał też i analizę ilościo
wą wszystkich produktow, oznaczył ilość 
pochłoniętego tlenu, ilość otrzymanego chin- 
hydronu i pozostałą lakkazę regenerował.

Próba ta  wykazała, że lakkaza jest rzeczy
wiście fermentem, ponieważ przenosi zna
czne ilości tlenu bez zmiany na wadze. Py- 
rogallol, użyty zamiast hydrochinonu, daje

barwnik podobny do alizaryny, tak zwaną 
purpurogallinę. Próbując utlenienia różnych 
produktów, Bertrand doszedł do wniosku, żę 
tylko te fenole i produkty aminowe łatwo 
się utleniają zapomocą lakkazy, które łatwo 
dają chinony, to znaczy, które mają dwie 
grupy wodorotlenowe w położeniu orto lub 
para; rezorcyna nie okazuje wcale własności 
absorbowania tlenu.

W  dalszych swoich pracach Bertrand zau- 
j  ważył fakt, rzucający ogromne światło na 

budowę i działanie lakkazy, mianowicie, że 
I lakkaza zawiera stale mangan (popioły jej 

wykazują do 2% manganu). Co jest jeszcze 
ciekawsze, że lakkaza nie zawierająca man- 

| ganu żadnego działania utleniającego nie po
siada; Bertrand wykazał to w następujący 

| spnsób; ponieważ trudno jest wydzielić cały 
m angan z lakkazy, udał się on więc do inne- 

j  go sposobu, mianowicie otrzymał on lakkazę 
i  z lucerny (Medicago sativa), która zawiera 

lakkazą bardzo ubogę w mangan; ta lakkaza 
utlenia bardzo słabo, natomiast działanie jej 
można spotęgować przez dodanie małej ilo
ści jakiejkolwiek soli manganowej.

Znaczenie manganu w lakkazie nie jest 
dotąd znane, zdaniem jednych uczonych wła
śnie czynnikiem utleniającym w lakkazie jest 
m angan i ci nie uznają lakkazy za ferment; 
zdaniem zaś Bertranda działanie lakkazy po
lega na obecności fermentu wraz z m anga
nem i jedno bez drugiego nie może działać. 
Ciekawym jest fakt, na razie nie mający 
związku z lakkazą, że nowe badania uczo
nych wykazały obecność drobnych ilości 
manganu jak w świecie roślinnym, tak 
i w świecie zwierzęcym.

Oprócz lakkazy są znane inne oksydazy, 
z których najważniejsza jest tyrozynaza. Ty- 
rozynaza znajduje się głównie w grzybach 
i utlenia tyrozynę na kolor czerwony, a póź
niej czarny. Tyrozynaza została znaleziąna 
również przez Bertranda w następujący spo
sób: tyrozynaza zwykle towarzyszy lakkazie 
w grzybach, jednak w działaniu ich spostrze
gamy pewną różnicę; lakkaza bowiem nie 
utlenia tyrozyny, z tego powodu utlenianie 
tyrozyny trzeba przypisać innemu fermento
wi. Oddzielenie tych dwu fermentów było 
połączone z dużemi trudnościami; pokazało 
się później, że lakkaza znosi znacznie wyższe
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tem peratury niż tyrozynaza, właśnie na tej 
podstawie Bertrand przekonał się o istnieniu 
dwu fermentów obok siebie. Sok wyciśnię
ty  z grzyba Russula cyanoxantha został 
ogrzewany na kąpieli wodnej w zalutowa- 
nych rurkach do tem peratury 50—70°, po 
zbadaniu płynu okazało się, że zdolność u tle
niania tyrozyny ustała zupełnie, natomiast 
hydrochinon lub pyrogallol zostały utlenione 
niezwłocznie. Rozdział tych dwu fermentów 
udał się Bertrandowi w grzybie Russula de- 
lica metodą dosyć skomplikowaną, której tu 
taj nie będę opisywał.

W  naturze istnieją jeszcze inne ferm enty 
utleniające, jak  np. oksydaza, wywołująca 
chorobę wina zwaną u francuzów „larse des 
vins“, tak  zwana oenoxydaza, znaleziona 
przez M artinanda; podług badań Abelousa 
i Biarnesa surowica krw i posiada zdolność 
utleniania aldehydu salicylowego na kwas 
salicylowy.

Istnieją inne jeszcze ferm enty utleniające, 
które nie mogą wprost przenosić tlenu, ale, 
działając na wodę utlenioną, rozporządzają 
tlenem in sta tu  nascendi; z tych fermentów 
znane są katalaza, otrzym ana z tłuszczu 
wieprzowego, i peroksydaza otrzymana 
z chrzanu; oba te ferm enty są bardzo roz
powszechnione w naturze.

Oprócz oksydaz znalezione zostały fermen
ty działające odwrotnie, tak  zwane redukta- 
zy, których badaniem zajmował się Rey- 
Paillade. Jeden z tych fermentów, nazwa
ny przez tego uczonego filotionem, otrzy
many został z drożdy; filotion posiada 
zdolność przeprowadzania siarki w siarko
wodór. W ielu uczonych jednak krytykuje 
prace Rey-Pailladea, chociaż uznaje samo 
spostrzeżenie za ścisłe, jednak  uważa obec
ność fermentów redukujących za niedowie
dzioną.

Oto w krótkich słowach historya fermen
tów utleniających, których znaczenie w na
turze, sądząc z ich rozpowszechnienia, musi 
być olbrzymie. Dotąd ta  kwestya jeszcze nie 
znalazła dostatecznej oceny, można jednak 
przypuszczać, że oksydazy odgrywają szcze
gólną rolę w organizmach lub organach, 
znajdujących się w szybkim rozwoju, za
pewniając im dostateczny dowóz tlenu.

*  ■*
*

L i t e r a t u r a :

1) Reinholds Green— D ie Enzyme;
2) Oppenheimer— Lehrbuch der Fermente;
3) Pozzi-Escot.— Oxydases et reductases;
4) Schónbein.— Journ. f. prakt. Ohemt. CV, str. 

198 [1868];
5) Yoshida —  Chemistry of lacquer. J. Chem. 

Soc. X L III  [1883] str. 472;
6) Bertrand —  Sur le latex de 1’arbre a laque. 

Comp. Rend. 118 [1894] str. 1215;
7) Bertrand. —  Compt. Rend. 122 [1896] str. 

1132. Sur les rapports qui exisfcent entre la con- 
stitution chimiąue des composes organiąues, et 
leurs oxydabilite sous 1’influence de la laccaze;

8) Bertrand. —  Sur l'intervention du manga- 
nese dans les oxydations pw>voques par la laccaze. 
Compt. Rend 124 [1897] str. 1032;

9) Bertrand. —  Sur une nouyelle oxydaze ou 
ferment soluble oxydant d ’origine yegetale. Buli. 
Soc. chim 3 serya, t. 85, str. 791 [1896],

10) Bertrand. —  Sur la separation de la lacca- 
se et de la tyrozinase contenues dans le suc 
de certains champignons. Buli Soc. chim 3 serya, 
t. 14, str. 1218 [1896],

Dr. Kazimierz Funk.

J . S t a r k .

STAN OBECNY BADAŃ 
N A D  E L E K T R Y C Z N O Ś C I Ą  

W O A ZA C H 1).

I. Niesamoistne prądy w gazach.

W metalach, elektrolitach i gazach płomie
ni istnieje przewodnictwo elektryczne nieza
leżnie od wpływów zewnętrznych. Zapomo
cą promieni Roentgena można gaz, który 
sam przez się nie przewodzi, uczynić dobrym 
przewodnikiem. Przyczynę przewodnictwa 
elektrycznego widzimy w obecności swo
bodnie ruchomych jonów. Skutkiem tego 
wytwarzanie przewodnictwa nazywamy jo
nizowaniem, czynnik zaś do tego służący, 
którym  w danym razie są promienie Róntge- 
n a—jonizatorem. Oprócz promieni Rontge- 
na w3rnaleziono inne jeszcze jonizatory. Pro
ces chemiczny, który odbywa się w płomie
niu, jest także jonizatorem. Te prądy elektry
czne w gazach, które jony'sw e zawdzięczają 
wyłącznie jonizatorom wtórnym, które za
tem trw ają tylko dopóty, dopóki t e  o s ta tn ie

J) Physikalische Zeitschrift z d .  9 l i s t o p a d a  

1905 r.
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są czynne, nazywamy prądami niesamo- [ 
istnemi.

Obok odkrycia nowych jonizatorów, ważną 
rolę w rozwoju dzisiejszej teoryi odegrała 
obserwacya prądu nasycenia. W  razie jo- 
nizacyi słabej, natężenie prądu nie wzrasta 
trwale proporcyonalnie do siły elektrobodź- 
czej, lecz zwiększa się z początku wolniej, 
a potem zbliża się do wartości granicznej 
stałej. Teorya, którą dla wytłumaczenia 
zjawiska tego podał J . J . Thomson, a która 
dzisiaj przyjęta jest prawie ogólnie opiera się 
na założeniach następujących:

1. W  atomistycznej hypotezie elektry
czności przyjmujemy, że elektryczność wy
stępuje w oddzielnych dodatnich i ujemnych 
ilostkach (ąuantum) elementarnych. Jony są 
więc ilostkami elementarnemi, poruszające- 
mi się swobodnie; ich ruch uporządkowany 
stanowi prąd elektryczny.

2. Ruch jonów podlega prawu Ohma; i 
w ośrodku elektrycznie obojętnym jony na
potykają opór tak  wielki, że średnie przy
śpieszenie ich można uważać za zero a pręd
kość ich w danym punkcie drogi prądu za 
proporcyonalną i równoległą do siły tu dzia
łającej. Z tej przyczyny prędkość jonów 
w jednostkowem polu elektrycznem nazy
wamy „prędkością swoistą“ albo „ruchli- 
wością“.

3. W  stanie stacyonarnym w gazie, przez 
który płynie elektryczność, zachodzi równo
waga dynamiczna pomiędzy jonizacyą (t. j. 
powstawaniem nowych jonów z jonów obo
jętnych), powrotnem łączeniem się jonów 
w cząstki obojętne i wreszcie przenoszeniem 
jonów przez prąd. Mówiąc ściślej, należy do
łączyć tu jeszcze: dyfuzyę jonów oraz ich 
pochłanianie przez otaczające ścianki.

Badanie zwraca się przedewszystkiem 
ku doświadczalnemu sprawdzeniu teoryi jo 
nów. Townsend, J . J . Thomson i H. A. Wib 
son oznaczyli wartość elementarnej ilostki 
elektryczności q. Można przyjąć, że wynosi 
ona z dokładnością do kilku procentów 
3,1 X 10"10 jednostek elektrostatycznych. 
Nadto, Thomson oraz jego współpracownicy 
oznaczyli prędkości swoiste jonów dodatnich 
i odjemnych vp i vn oraz współczynnik po
wrotnego łączenia się a.

Ścisłe pomiary napięcia elektrodowego 
oraz natężenia prądu w powietrzu zjonizo- I

wanem dały również wyniki zgodne z teoryą, 
którą rozwinęli dalej Kiecko i Mie. W  ten 
sposób zakończone zostały tymczasowo ba
dania doświadczalne i teoretyczne nad prą
dem niesamoistnym. Mimo to nierozwiąza
nemu pozostały jeszcze doniosłe kwestye, do
tyczące natury jonów w prądach niesamo- 
istnych, jak  np. zagadnienia o postaci funk- 
cyi, która wiąże współczynnik ponownego 
łączenia się z ciśnieniem gazu, o zależności 
tego współczynnika od temperatury, o war
tościowości i masie jonów gazowych. Tu na
leży również pytanie, w jaki sposób odbywa 
się przemiana jonów elektronowych i atomo
wych w jony, trudno się poruszające.

II. Promienie elektryczne.

W Niemczech ogólnemu uznaniu teoryi 
korpuskularnej promieni katodowych prze
szkadzała z początku powaga Henryka H er
tza. Dziś, po cennych pracach W iecherta 
i Thomsona, wydaje się w teoryi emisyi pro
mieni elektryczny cli rzeczą oczywistą, że 
możliwy jest uporządkowany ruch czyli prąd 
cząstek elektrycznych, który nie podlega 
prawu Ohma, w którym przeto występują 
przyśpieszenia: a zatem w prądzie takim  
prędkość już nie jest proporcyonalna do siły 
miejscowej ale do pierwiastku kwadratowe
go z swobodnie przebieżonej różnicy napię
cia. Trudniej było uznać konsekwencyę 
teoryi emisyjnej promieni katodowych, we
dług której cząstka promienia katodowego 
może posiadać prędkość, zbliżoną do prędko
ści światła.

Po pierwszych powodzeniach teoryi elek
tronowej najżywszy interes obudziło ozna

czenie ładunku swoistego— oraz masy elek-
!Jj

tronu. Thomson znalazł, że cząstki odjemne, 
które wysyła oświetlona płytka ogniskowa, 
z jednej strony posiadają w próżni ładunek 
swoisty promieni katodowych, a z drugiej 
strony w powietrzu atmosferycznem ilostkę 
elementarną ładunku elektrycznego. Thom
son wywnioskował stąd, że ładunek cząstki 
promienia katodowego równa się elektry
cznej ilostce elementarnej — pogląd, który 
dzisiaj przyjęty jest powszechnie.

Po załatwieniu się z tem zagadnieniem 
o ładunku cząstki promienia katodowego 
czyli elektronu, jak ją dziś nazywamy, zwró-
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cono się do interpretacyi jej masy. Łatwo \ 
było wpaść na myśl, że m agnetyczna ener- ! 
gia pola elektronu jest całkowicie lub w czę
ści identyczna z jego energią cynetyczną, że 
więc jego współczynnik przyśpieszenia albo 
jego masa jest na tu ry  elektromagnetycznej. 
W  takim  razie odkształcenie konfiguracyi 
linii siły musi wywołać zmianę w masie 
elektronu. Pom iary Kaufm anna, dotyczące 
szybkich promieni katodowych radu, wyka
zały faktycznie przyrost ładunku swoistego 
w miarę zbliżania się do prędkości światła.

Potem przedsięwzięto liczne poszukiwa
nia teoretyczne w sprawie zachowania się 
elektronu w razie prędkości, zbliżonej do 
prędkości światła oraz przewyższającej tę 
ostatnią; poszukiwania te  z konieczności 
opierają się na hypotezie o konfiguracyi 
elektrycznego pola elektronu.

Tym sposobem badanie promieni katodo
wych zostało tymczasowo zakończone, acz
kolwiek i tu taj pożądane jes t dalsze rozwi
nięcie budowy. Pomiędzy różnymi bada
czami zachodzą jeszcze różnice zdań co do 
odbijania się i rozpraszania promieni kato
dowych. W artość ładunku swoistego po
wolnych promieni katodowych także nie jest 
jeszcze ustalona z dostateczną dokładnością. 
W artość, oznaczona przez K aufm anna i Si

mona =  1 X 865 X 107 jednostek m a

gnetycznych), podług nowszych badań zdaje 
się być zbyt wielką.

Daleko mniej postąpiła znajomość pro
mieni dodatnich, promieni kanałowych, od
krytych pi'zez Goldsteina. Jeżeli pominie
my badania nad promieniami a radu, to 
w sprawie ładunku swoistego promieni ka
nałowych mamy tylko pomiary Wiena. 
Wien stwierdził: po pierwsze, że ładunek 
swoisty promieni kanałowych jest znacznie 
mniejszy od ładunku elektronu odjemnego, 
a mianowicie, że wielkość jego jest tego sa
mego rzędu, co wielkość elektrolitycznego 
jonu wodoru; powtóre, że, w przeciwsta
wieniu do promieni kanałowych, zmienia się 
z natu rą  gazu, w którym  pozostają te pro
mienie. Otóż, jeżeli uznamy za oczywiste, 
że i ładunek cząstki w promieniach kanało
wych równy jest ładunkow i elektrycznej 
ilostki elementarnej, to wyniknie stąd, że 
masę cząstki promienia kanałowego należy |

utożsamić z cząsteczką odpowiedniego gazu. 
Nadto, Wien zaobsorwował dyspersyę wiąz
ki promieni kanałowych, odchylonej magne
tycznie— zjawisko, które dotąd nie zostało 
jeszcze wyjaśnione w sposób zadowalający. 
Dokładniejszemu zbadaniu doświadczalne
mu tego zjawiska stoi na przeszkodzie oko
liczność, że promienie kanałowe na wszystkie 
napotykane ciała wywierają działanie rozkła
dające lub rozpylająco, tak, że zdefiniowanie 
na czas dłuższy atmosfery gazowej przy ka- 

; todzie wydaje się rzeczą prawie niemożliwą.
Znajdujemy wielką dysymetryę pomię

dzy elektrycznością dodatnią a elektryczno
ścią odjemną. Znamy elektron odjemny o ma
sie, będącej zaledwie drobnym ułamkiem 
masy atomu chemicznego. Dotąd atoli nie 
znamy elektronu dodatniego o masie równie 
małej. Nadto, o ile z badań nad zjawiskiem 
Zeemana wolno jest wnioskować o centrach 
emisyi świetlnej, to, jak dotąd występują 
w charakterze takich centrów jedynie elek
trony odjemne. Wielu autorów uważa elek
trony odjemne za dające się oddzielać części 
składowe atomów chemicznych obojętnych, 
jonizacyę zaś za odszczepianie się elektro- 

I nów odjemnych od atomów obojętnych; po
zostająca reszta atomu przedstawia wtedy 
jon dodatni. Atoli jonu dodatniego lub cząst- 

I ki promienia kanałowego, naładowanej do
datnio, nie wolno uważać za naładowane 
elektrycznie, jednorodnie na całej rozciągło
ści. Jest rzeczą conajmniej prawdopodobną, 
że jony dodatnie gazu stanowią podłoże widm 
szeregowych, gdy tymczasem ze  zjawiska 
Zeemana wynika właśnie, że centrami ich 
emisyi są elektrony odjemne. A zatem jon 
dodatni albo cząstkę promienia kanałowego 
musielibyśmy rozpatrywać znowu jako zbu
dowany z cząstek oddzielnych. Z pośród 
tych cząstek wtórnych pewna liczba jest 
w każdym razie elektronami odjemnemi. To 
nie rozwiązuje jeszcze zagadnienia o naturze 
dodatniej reszty atomu i wogóle odpowiedzi 
na to pytanie otrzymać obecnie nie możemy• 
Atoli do wytłumaczenia wszystkich dotąd 
znanych faktów wystarcza to, że istnieją 
elektrony ujemne i że dają się one odszcze- 

! piać w jonizacyi atomów obojętnych. Gdy 
dalsze badanie przyniesie odpowiedź na py
tanie o budowie jonu dodatniego, wówczas, 
być może, okaże się potrzebną rewizya lub
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modyfikacya naszego dualistycznago poglą
du na elektryczność, a, być może także sta
nie się możliwem zadowalające wytłumacze
nie siły ciężkości na podstawie elektrycznej.

III. Prądy samoistne.
Prądam i samoistnemi są: dodatni prąd 

z ostrzy, prąd świecący i łuk świetlny. P rą
dy te same wytwarzają jony swej drogi 
i przeto istnieć mogą niezależnie od joniza- 
tora wtórnego. Grdy prąd niesamoistny możli
wy jest w razie dowolnie małego napięcia 
elektrodowego, to prąd samoistny, prze
ciwnie, wymaga pewnego napięcia minimum. 
Dwa te gatunki prądu ulegają prawom za
sadniczo różnym. Pomimo znacznie bo
gatszego m ateryału prądy samoistne zbadane 
są daleko mniej dokładnie, aniżeli niesamo- 
istne. Nie jesteśmy jeszcze w możności sfor
mułować matematycznej teoryi pierwszych.

Jak  wiadomo, promienie katodowe i kana
łowe mogą jonizować przez uderzenie cząst
ki gazowe obojętne. Poszukiwania Townsen- 
da i Thomsona potwierdziły wniosek, że i jo
ny prądu niesamoistnego mogą w silnem 
polu elektrycznem osiągnąć energię cynety- 
czną dostateczną do tego, by ze swej strony 
mogły również przez uderzenie jonizować 
cżąstki gazu obojętne. Jonizacya przez ude
rzenie poruszających się jonów jest kluczem 
do zrozumienia prądu samoistnego. Chcąc 
zrozumieć ten wynik, musimy zestawić trzy 
rzeczy.

Popierwsze, trzeba wziąć pod uwagę, że 
jon dodatni lub odjemny, jeśli ma przez ude
rzenie swoje zjonizować atom obojętny, mu
si posiadać energię cynetyczną przynajmniej 
wyższą od pewnej określonej wartości mini
malnej.

Powtóre, należy uwzględnić rozumowa
nie następujące: jony prądów samoistnych 
minimum energii cynetycznej, niezbędne do 
jonizacyi, otrzymują ze spadku napięcia 
elektrycznego, przebiegając swobodnie mi
nimum różnicy napięcia czyli napięcie joni
zacyi. A zatem spadek potencyału w prą
dach samoistnych musi przystosować się do 
średnich swobodnych dróg jonów i na dro
gach tych być zawsze conajmniej tak wielki, 
by na końcu swobodnej drogi nastąpić mo
gła niezbędna tam jonizacya. Tu leży również 
przyczyna tego zjawiska, że prądy samoistne

dzielą się na poszczególne warstwy jonizacyj
ne, przyczem na każdą z tych warstw przy
pada jej właściwe minimum spadku poten
cyału. W ynika stąd dalej, że ruch jonów 
ulega tu  całkiem innym prawom, aniżeli 
w prądzie niesamoistnym. W  przekrojach 
poprzecznych warstwy prądów samoistnych 
prędkość nie jest już proporcyonalna do siły 
elektrycznej miejscowej, odpowiednio dopra
wa Ohma. Jest ona raczej proporcyonalna 
do pierwiastku kwadratowego z różnicy na
pięcia, swobodnie do owego miejsca przebie- 
żonej, całkiem podobnie jak  to mamy w pro
mieniach katodowych i kanałowych. Wobec 
tego na warstwy prądów samoistnych można 
także zapatrywać się jako na wiązki promie
ni dodatnich lub odjemnych, które przebiega
ją w polu elektrycznem prądu i ten właśnie 
prąd tam przedstawiają.

Po trzecie, należy uwzględnić to, że, aby 
umożliwić w gazie trw ały samoistny prąd 
elektryczny, jony zarówno dodatnie, jak 
odjemne, jednocześnie wytwarzać muszą no
we jony przeciwnego znaku, a to dla zastą
pienia tych jonów, które znikają wskutek po
nownego łączenia się lub przenoszenia elek
trycznego.

Jeżeli więc teoryi jonowej prądów samo
istnych nie wolno opierać na założeniu o słu
szności prawa Ohma i jeżeli definicya swoi
stej prędkości jonów traci tu  swe znaczenie, 
to za cel najbliższy matematycznej teoryi jo 
nowej prądów samoistnych uważać należy 
ułożenie dla oddzielnej warstwy jonizacyj
nej równań różniczkowych (wraz z podaniem 
warunków granicznych), któreby połączyły 
wzajemnie: natężenie prądu, napięcie, współ
rzędne przestrzenne, swobodne długości dro
gi, liczby swoiste, współczynnik ponownego 
łączenia się i ładunek jonów.

Celem poszukiwań doświadczalnych po
winno być przedewszystkiem dokładne zmie
rzenie spadku napięcia poszczególnych 
warstw. Już więcej niż dziesięć lat temu 
W arburg dokonał takich pomiarów nad 
spadkiem napięcia przy katodzie prądu świe
cącego. Badań analogicznych nad spad
kiem napięcia warstwy oddzielnej do
datniego słupa świetlnego brak jest dotych
czas. Dopiero w czasach najnowszych za
brano się do tego rodzaju badań nad łukiem.
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IV. Znaczenie badań nad elektrycznością
w gazach dla pokrewnych gałęzi wiedzy.

Badania nad zjawiskami ełektrycznemi 
w gazach przyczyniły się znacznie do rozwo
ju  nauki o radyoaktywngści, która znalazła 
tam w stanie gotowym znaczną część swych 
metod i pomysłów. To samo mniej więcej 
można powiedzieć i o nauce o elektryczności ! 
atm osferycznej.

Mniej pożytku zdołała dotąd wyciągnąć 
analiza widmowa z badań nad elektryczno
ścią w gazach. Przeszło od stulecia używa 
ona prądu elektrycznego w gazach do wy
tw arzania widm przerywanych (nie ciągłych), 
ale mechanizm tego wytwarzania nie jest do
tąd należycie wytłumaczony. Dla wytłum a
czenia takiego trzebaby przedewszystkiem 
zbadać gruntow nie zjawiska czysto elektry
czne, zachodzące w widmach gazowych. Za
łożenie, że w gazie zjonizowanym, obok jo 
nów gazowych obojętnych, znajdują się jo 
ny dodatnie i odjemne doprowadza analizę 
widmową do pytania, co mianowicie jest 
podłożem różnorodnych widm gazu. Z tem 
połączyć ma ona pytanie, z jakich to źródeł 
pochodzi wysyłana energia świetlna. Co do 
promieni Róntgena, to na pytania te odpo
wiada się dzisiaj dość powszechnie, że źró
dłem energii dla nich jest energia cynety- 
czna jonów elektronowych, elektronionów 
albo promieni katodowych i że podłoże tej 
energii stanowią elektroniony odjemne, obda
rzone przyśpieszeniem. Co do widma linio
wego i pasowego, to na pytania powyższe 
odpowiedzieć można, jak  dotąd, tylko nastę- 
pującemi hypotezami. W  widmie gazu linio- 
wem źródłem energii jest energia cynetycz- 
na cząstek gazu zjonizowanego, podłożem 
jony atomowe (atomiony) dodatnie, albo, 
mówiąc dokładniej, pewne układy elektro
nów odjemnych zawarte w  atomionach do
datnich. Hypotezę tę podtrzym uje fakt, że 
gaz wtedy tylko wysyła swe widmo liniowe, 
gdy jednocześnie ulega jonizacyi i posiada 
wysoką tem peraturę. Przeciwnie, w widmie 
pasowem gazu, źródłem energii mogłaby być 
en ergia potencyalna, którą względem siebie po
siadają jon dodatni i odjemny, a k tóraw  chwi
li ponownego łączenia się przynajmniej 
częściowo może zamienić się na światło. Po
dług tej hypotezy z jonizacyą gazu związa

na jest emisya widma pasowego równie ko
niecznie, jak  i ponowne łączenie się jonów. 
I  zaiste godne uwagi jest to, że podług do
świadczeń Pohla powietrze jednakowo wysy
ła widmo pasowe, czy jonizować je  będzie- 

j  my promieniami katodowemi, czy promie
niami a radyotelluru, czy wreszcie promienia
mi Róntgena.

I  chemia również zyskała dużo na zbada
niu zjawisk elektrycznych w gazach. Prądy 
samoistne wyzwalają znaczną liczbę reakcyj 
w gazach chemicznie złożonych. Z pomię
dzy reakcyj takich dokładniej zbadana zo
stała dopiero jonizacyapod względem ilościo
wym, zwłaszcza przez W arburga, oraz utle
nianie azotu, głównie pod względem ilościo
wym.

Postępy, które w ostatniem dziesięcioleciu 
poczyniła nauka o elektryczności w gazach, 
przenoszą znacznie te zdobycze, które zdoła
no osiągnąć w poprzednich latach pięćdzie 
sięciu. Zdobyliśmy zasadniczo nowe wia 
domości o gatunkach prądu elektrycznego, 
a przedewszystkiem o atomistycznej budo
wie elektryczności. Atoli pozostaje jeszcze 
wielka liczba zagadnień nie rozwiązanych, 

i Najwyższym i ostatnim  celem, do którego 
zmierzają badania nad elektrycznością w ga
zach łącznie z analizą widmową i chemią, 
jest odpowiedź na pytanie, z jakich cząstek 
i według jakiego planu zbudowane są atomy 
chemiczne. Tłum. S. B.

C Y K L
ROZWOJOWY PIERW OTNIAKÓW .

W edług znanych badań Maupasa nad pier
wotniakami, wymoczki, po pewnej, dość ści
śle określonej liczbie pokoleń, powstałych 
droga kolejnego podziału (150 — 170 w gat. 
Paramaecium caudatum), wchodzą w okres 
osłabienia, uwiędu starczego niejako, który 
usunąć się daje jedynie przez kopulacyę da
nych osobników. Nowsze jednak badania 
Calkinsa stwierdziły, że nietylko kopulacya, 
ale i czynniki chemicznej natury działać 
mogą odradzająco na słabnące pokolenie wy
moczków.

Począwszy od lutego 1901 roku, uczony 
ten hodował Paramaecium caudatum w na
lewce siana, codzień zmienianej. W  ciągu 
23 miesięcy, wymoczki te przechodziły przez
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parę okresów „ uwiędu które charakteryzo- ' 
wała głównie zmniejszona ilość podziałów. 
Miały one miejsce w sierpniu i grudniu
1901 r. w czerwcu 1902 r., i nareszcie na je
sieni 1902 r. Trzy więc pierwsze cykle 
trw ały po 6 miesięcy; ilość pokoleń w każ
dym z nich była prawie jednakowa: 200, 
198, 193.

Ażeby usunąć peryodyczne osłabienie, nie 
uciekając się jednak do kopulacyi, Calkins 
dawał przez parę dni wymoczkom swym, 
zamiast zwykłego ich pożywienia, bulion 
z wołu (beef extract). Środek ten doskonale 
podziałał za pierwszym i drugim razem; pod
czas jednak trzeciego okresu uwiędu okazał 
się niewystarczającym, i dopiero przez wy
ciąg trzustkow y i bulion z móżdżku cielęce
go Calkins potrafił zażegnać grożące wymo
czkom niebezpieczeństwo. Wszelkie jednak 
środki (ekstrakty mięsne, lecytyna, sok 
z ananasów, ziemniaków, sole, prądy galwa
niczne) nie zdołały usunąć ostatniego okresu 
osłabienia, i cała ta  „linia“ wymoczków, 
licząca 742 pokolenia, powstałe jedne z dru
gich drogą podziału, zaginęła ńa jesieni
1902 r.

Naturalnie, trudno jest o wyciągnięcie 
wniosku ogólniejszej natury z tego niezwy
kle ciekawego doświadczenia, jak bowiem 
Calkins sam utrzymuje, możliwem jest, że 
nie potrafił znaleść odpowiedniego bodźca, 
któryby pozwolił na otrzymanie dalszych 
cyklów rozwojowych. Sam jednak fakt, że 
dwa pierwsze okresy „uwiędu“ udało mu się 
usunąć bardzo łatwo, gdy tymczasem prze
zwyciężenie trzeciego nasunęło ogromnie du - 
żo trudności, dowodzi, że „linia11 wymocz
ków skazana była na zagładę w mniej lub 
więcej krótkim  czasie.

Należy w końcu dodać, i to stanowi jeden 
z najciekawszych punktów badań Calkinsa, 
że zaburzenia morfologiczne nie były też sa
me w ostatnim  okresie życia wymoczków co 
podczas dwu pierwszych okresów uwiędu. 
W  ciągu tych ostatnich mianowicie, wymo
czki m iały kształt karłowaty, endoplazma 
ich zawierała liczne wodniczki, jądro główne 
(macronucleus) było w stanie zaniku, jednem 
słowem przedstawiały one zupełnie typowy 
obraz wymoczków wygłodzonych; tu  wpraw
dzie pożywienie było obfite, ale wymoczki 
nie były w stanie go trawić. W  trzecim je 

dnak okresie uwiędu, szczególniej w ostat
niej jego fazie, kształt i wielkość wymocz
ków pozornie nie uległy zmianom, jąderko 
dodatkowe natomiast (micronucleus) było 
w stanie rozpadu, a w ektoplazmie znajdowa
ły się liczne wakuole. Innemi słowy w pier
wszym przypadku jedynie narządy życia roś
linnego były uszkodzone, można je więc było 
sztucznie podniecić i uprzedzić to, co Hert- 
wig nazywa „śmiercią fizyologiczną“; w dru
gim przypadku, części rozrodcze były do
tknięte, co pociągnęło za sobą fatalnie śmierć 
rasy.

Wymoczki więc mają w samej rzeczy za
mknięty cykl życia, jak utrzymywał Maupas 
z tą  jednak różnicą, że według doświadczeń 
Calkinsa, liczba pokoleń jest 4 —5 razy wię
ksza, i że uwiąd ich „old age“, przejawia się 
w uszkodzeniu pewnych określonych części 
organizmu. An. Drz.

(Buli. Inst. Pasteur.).

JA K  DAWNO TRW A
OKRES MUTACYJNY W IESIOŁKA 

(OENOTHERA LAMARCKIANA)?

Do dawnych spostrzeżeń nad tą ciekawą 
rośliną, które posłużyły za punkt oparcia dla 
nowej teoryi powstawania gatunków (t. zw. 
teoryi mutacyj) znakomity botanik holen
derski Hugo de Vries dodaje obecnie kilka 
nowych szczegółów (Bericlite d. deutsch. 
botan. Ges. 1905. T. X X III, 8, Str. 382 -  387). 
Zwraca on uwagę, że pierwsze spostrzeżenia 
dotyczące owych mutacyj uczynił on na po
lu w okolicach Amsterdamu pomiędzy Gra- 
veland i Hilversum, gdzie roślina owa rośnie 
w stanie zdziczałym. Szczegółowe badania, 
przeprowadzone w ogrodzie botanicznym 
w Amsterdamie wykazały, że Oenothera 
Lamarckiana wytwarza te same mutacye za
równo w ogrodzie, jak  i na stanowisku po
niekąd naturalnem, tak że warunki hodowli 
nie miały na tę sprawę żadnego wpływu. To 
samo zostało potwierdzone przez hodowlę 
z nasion dostarczonych przez H. de Vriesa 
i sumienne studya nad tą rośliną, przepro
wadzone w ogrodzie botanicznym w Nowym 
Yorku przez Mac-Dougala i innych uczo
nych amerykańskich. Pozostawała jednak 
nierostrzygnięta kwestya, czy własność wy
twarzania nowych gatunków istniała już
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dawniej u owego wiesiołka, czy też zjawiła 
się dopiero w ostatnich latach. W  tym  celu 
H. de Vries, zanim jeszcze rozpoczął rozsy
łać nasiona ze swoich hodowli, postarał się 
o większą ilość nasion wymienionego gatun
ku od dwu większych firm handlowych, 
a mianowicie: Yilmorin, Andrieux i s-ka 
z Paryża oraz Haage i Schm idt z E rfurtu . 
Ponieważ potomstwo, otrzym ane z tych na
sion, wykazało wszystkie znane już mutacye, 
stąd wniosek, że zdolność ta u wymienione
go gatunku istnieje już dość dawno. W  ka
talogach zarówno francuskiej, jak  i niemiec
kiej firmy nasiona Oenothera Lam arckiana 
ukazały się po raz pierwszy w r. 1862. Z po
szukiwań nad katalogami różnych innych 
firm oraz czasopismami ogrodniczemi oka
zało się, że źródłem pierwotnych tych na
sion była angielska firm a Garter i s-ka z High 
Holborn pod Londynem, która około roku 
1860 otrzymała owe nasiona z Ameryki z Te- 
xasu południowego. Ponieważ obecnie po
tomstwo nasion rozmaitego pochodzenia wy
kazuje te same własności, możemy więc 
twierdzić, że okres m utacyjny wiesiołka trwa 
w każdym razie la t kilkadziesiąt, od chwili 
wprowadzenia tej rośliny do Europy.

Ciekawą rzeczą byłoby zbadać, jak  się za
chowuje Oenothera Lam arckiana wojczyźnie 
swojej na stanowiskach naturalnych. Nieste
ty, takie stanowiska obecnie nie są znane. 
Chcąc je odnaleźć badacz holenderski przy 
pomocy kolegów amerykańskich przejrzał 
10 zielników, przechowywanych w różnych 
instytucyach naukowych Stanów Zjednoczo
nych i znalazł tam pod ogólną nazwą Oeno
thera biennis tylko 3 egzemplarze, których 
cechy odpowiadały gatunkow i Lamarcka:
2 pochodziły z Florydy, jeden zaś z Ken
tucky. Ponieważ na staiych etykietkach 
stanowiska były podane niezbyt dokładnie, 
rośliny samej nie udało się odnaleźć, tembar- 
dziej, że i flora Stanów Zjednoczonych Ame
ryki Półn. pod wpływem kultury uległa sil
nym przeobrażeniom. W każdym razie przy
puszczalna ojczyzna wiesiołka Lamarcko- 
wskiego leży w Stanach południowych.

N ierozstrzygnięta również jest kwestya, j 
czy zdolność wytwarzania nowych form 
powstała odrazu, czy też w różnym czasie j 
dla każdej pojedyńcżej formy. Tak np. na 
polu pod Hilversum de Yries obserwował {

! dwie formy Oen. laevifolia i Oen. brevisty- 
lis, które w hodowli ogrodowej nie zjawiły 

| się ani razu; natom iast forma Oen. gigas po- 
1 wstała wyłącznie w ogrodzie. De Vries w koń

cu zwraca uwagę na zdolność wytwarzania 
form karłowatych i przypuszcza, że zdolność 

! tę Oenothera Lam arckiana oddziedziczyła po 
| przodkach odległych. Za tem przypuszcze

niem przemawia ta  okoliczność, że taka mu- 
tacya karłowata Oen. nanella wydała potom
stwo po skrzyżowaniu z Oen. biennis. Oen. 
cruciata odznacza się również zdolnością wy
twarzania dziedzicznie niezmiennych karzeł
ków, p r zy p omi n a j ących mocn o Oen. n anel la— 
mutacyę otrzymaną z wiesiołka Lamarcka.

B. H.

PRÓBA OZNACZENIA GÓRNEJ GRANICY  
CIŚN IEN IA  OSMOTYCZNEGO UM OŻLIW IA

JĄCEGO ŻYCIE.

Pod tym tytułem wyszła niedawno rozprawa 
prof. M. Raciborskiego (Rozprawy Akademii 
Umiejętności. Kraków, 1905. Ser. III  T. 5, 
B Str. 153 —  165). „Doświadczenie życia co
dziennego, oraz liczne badania wykazały, że ustro
je mogą żyć w płynach o bardzo rożnem z gąsz
cze riiu ciał obojętnych. N ie badano wprawdzie 
dotychczas, czy życie jest możliwe w  wodzie rze
czywiście czystej, tak trudnej, prawie niemożli
wej do otrzymania, rosną jednak rośliny w zw y
kłych wodach destylowanych, w wodzie słonej 
morza, rozwijają się grzyby w konderisowanem 
mleku szwajcarskiem, zawierającem około 5O0/o 
cukru trzcinowego, rosną drożdże w  zawierającym  
około 15°/0 soli kuchennej płynie konserwacyj
nym śledzi (Wehmer). Fabrykanci cukru trzci
nowego w krajach gorących tracą często znaczne 
kwoty skutkiem inwersyi dokonanej przez strzęp
ki grzybów na powierzchni niezupełnie suchych 
kryształów sacharozy, leżących w workach, grzy
bów rosnących zatem w  nasyconym rozczynie cu
kru trzcinowego; w literaturze znajdujemy kilka 
wzmianek o grzybach pojawiających się na skó
rach zwierząt konserwowanych solą kuchenną41. 
Doświadczenia laboratoryjne wykazały, że grzy
by a zwłaszcza pleśniaki wykazują niezwykłą 
zdolność przystosowywania się do wysokich kon- 
centracyj. Najwyższe dotychczas znane stężenia 
znoszą. Aspergillus niger (1 1% NaCl), Penicillium  
glaucum (18% NaCl. Eschenhagen), oraz Eurotium 
repens (37% NaNOs oraz 2 0 % NaCl., Klebs). Pan- 
tanelli otrzymał hodowlę Aspergillus niger na 
roztworze 3 4 'i NaNOs (wprawdzie bez wytwa
rzania zarodników), a więc na roztworze okazu
jącym 134 atmosfer ciśnienia osmotycznego. Prof. 
Raciborski postanowił zbadać, czy możliwem jest
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życie wobec stężeń wyższych jeszcze, aniżeli 
w doświadczeniach wymienionych badaczów.
Z badań przeprowadzonych nad kiełkowaniem 
roślin wyższych w rozmaitych roztworach soli ku
chennej okazuje się, że granica ich przystosowa
nia leży niezbyt wysoko. Badania swe p. Ra- 
borski przeprowadził nad gorczycą (Sinapis alba), 
komonicą (Lotus uliginosus), pszenicą (Triticum 
vulgare), oraz sodnikiem (Salsola Tragus). Naj
czulszą okazała się gorczyca, dalej idą Lotus, 
Triticum i Salsola. Kiełkowanie następuje jesz
cze w stężeniach, wobec których dalszy wzrost 
tych roślin jest niemożliwy. Żadna z nich nie 
kiełkuje pod ciśnieniem 21 atmosfer (2 ,92  g  
NaCl na 100 cm3 wody), chociaż mangrowe rosną 
jeszcze w ciśnieniach nieco wyższych (skutkiem 
temperatur wyższych).

Ghąc otrzymać odpowiednie gatunki grzybów  
prof. R. postąpił w następujący sposób. Do zwy
kłej pożywki dodał cukru trzcinowego, aż do na
sycenia i do tego roztworu wrzucał najróżnorod
niejsze śmieci, ziemię, gnijące liście, mięso i t. d. 
W  płynie rozwijać się zaczęły różne bakterye 
i grzyby. Bujniej rosnące kłaczki badacz prze
niósł do pożywki nasyconej azotanem sodu. Prze
szczepiając tak kilkakrotnie, prof. R. otrzymał czy
ste hodowle dwu grzybków doskonale przystoso
wanych do silnego stężenia pfynu odżywczego, 
były to Aspergillus niger i Torula sp. Grzybki 
te rosły bardzo dobrze i owocowały obficie w na
syconym roztworze soli kuchenej, powlekając swą 
grzybnią rozpychające je kryształy, a więc pod 
ciśnieniem osmotycznem (w temperaturze poko
jowej; wyższem, aniżeli 349 atmosfer. Chcąc 
pójść jeszcze dalej p. Raciborski użył chlorku 
litowego (LiCl), który ze wszystkich znanych nam 
ciał obojętnych dla życia może dać największe 
ciśnienie osmotyczne. Strzępki Aspergillus ni
ger w nasyconym roztworze chlorku litowego zo
stały zabite. Torula jednak żyje i rośnie, ale 
prawie wcale nie tworzy nitek, lecz luźne komór
ki. Z tych każda odpowiada kształtem i wielko
ścią zarodnikom Toruli, nie tworzą one jednak 
długich paciorków, lecz rozluźniają się rychło po 
podziale, tworząc co najwyżej skupienia po 2 lub 
3 komórki przypominające drożdże.

Posiadając stosunkowo stare bo dwuletnie ho
dowle grzybów w wysokich stężeniach cząsteczko
wych, badacz postanowił wyzyskać je dla wyja
śnienia sprawy dzidziczenia cech nabytych, poru
szonej przez L. Errera na zasadzie doświadczeń 
Hungera nad pleśniakami. Okazuje się, że stę
żenie cząsteczkowe płynu, na którym rosną 
grzybki, oddziaływa w ten sposób na wytworzo
ne zarodniki, że te kiełkują lub lepiej kiełkują 
i  lepiej rosną, zrazu na płynie o stężeniu cząstecz- 
kowem, do którego nawykły ich rodzicielskie orga- j  

niżmy. W łasność ta nabyta przez zarodniki za
traca się bardzo szybko. P. Raciborski zwraca 
jednak słusznie uwagę, że rozmnażanie konidyalne i  

jest rozmnażaniem rostowem, konidia komórka
mi rostowemi, a wykazane objawy dziedziczenia, j

zgodne z wynikami doświadczeń Hungera, są ra
czej objawami zwolna wygasającego przystoso
wania komórek rostowych do warunków oto
czenia.

Ciekawa sprawa, w jaki sposób komórka żywa 
dostosowuje się do wysokich stężeń cząsteczko
wych otoczenia, dotychczas nie została wyjaśnio
na. W iem y, że pochodzi to z podnoszenia się  
turgoru do wysokości takiej, że całkowite ciśnie
nie turgorowe (wnętrza komórki) przewyższa ci
śnienie cząsteczkowe otoczenia. .Takiemi jednak 
środkami komórka turgor własny odpowiednio do 
potrzeby podnosi i reguluje, na to daremnie szu
kali odpowiedzi badacze, a mianowicie: Eschenha- 
gen, Rysselberghe, Mayenburg, Pantanelli. W  ja
ki sposób komórka turgor własny zmniejsza, znaj
dujemy objaśnienie w odpowiedniem zwiększa
niu osmotycznie czynnych cząsteczek :polimeryza- 
cyi cukrów lub tworzeniu ciał nierozpuszalnych, 
np. szczawianu wapnia.

Jakkolwiek, powiada prof. R., ciała osmotycz
nie czynnego w  grzybach rosnących w płynach 
stężonych nie znamy, nie wiemy nawet, czy nie 
są to ciała rozmaite, możemy jednak na podsta
wie krytycznego zbadania skąpj'ch faktów po
dać niektóre jego własności. Jest to więc ciało 
organiczne, w  wodzie wysoce rozpuszczalne, nie
rozpuszczalne w tłuszczach (bo nie przechodzi 
przez błony plazmatyczne lecz utrzymuje turgor), 
bezbarwne, mogące się łatwo wiązać w cząstecz
ki większe i tym sposobem w miarę potrzeby 
turgor obniżać. Nie może to być ciało rozszcze
piające się na anjony i katjony, bo wymianę anjo- 
nów zwłaszcza przez błonę żywą do otoczenia 
musielibyśmy dostrzedz.

Jeżeli ciało to, jak przypuszcza Mayenburg, 
ma być węglowodanem, to według hypotetycz- 
nych obliczeń wykonanych przez p. Raciborskie
go nad jego ciężarem cząsteczkowym, może nim 
być tylko dioza, dotychczas w organizmach nie 
zauważona, t. z w. glikoloza C2H 40 2. Z innych 
ciał organicznych pozostają jako najbardziej pra
wdopodobne inne pochodne glikolu.

B. H.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Źródło promieniowania a bezwładność 
elektromagnetyczna. P. Langevin w jednym  
z ostatnich zeszytów Journal de physiąue wyło
żył ciekawą teoryę, w której zamierzył wykazać, 
w jaki sposób zbadanie zakłócenia elektromagne
tycznego, wywołanego w eterze (o którym zakła
damy z Lorentzem, że jest nieruchomy) jakimkol
wiek ruchem ładunków elektrycznych czy elek
tronów, pozwala wniknąć głębiej w szczegóły 
zjawisk promieniowania i bezwładności, zanalizo
wać mechanizm tej łączności, jaką wytwarzają 
elektrony pomiędzy zawierającą je materyą a ete
rem elektromagnetycznym.
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Oto streszczenie najważniejszych wniosków  
Langevina:

1) Zakłócenie elektromagnetyczne, wytworzo
ne w ośrodku przez cząstkę nalektryzowaną 
w ruchu, składa się z dwu części, które rozcho
dzą się z prędkością światła, począwszy od cen
trum em isyi.v Część pierwsza czyli t. zw. fala 
prędkości, która sama jedna tylko istnieje w przy
padku ruchu prostoliniowego jednostajnego, zale- | 
ży wyłącznie od prędkości ciała poruszającego 
się; przyczynia się ona do wytworzenia dokoła 
tego ostatniego „układu brózd11, którego energia j  

zmienia się z prędkością, który zawiera więc 
energię cynetyczną, związaną z centrum naelek- 
tryzowanem, i towarzyszy mu w jego  przesuwa
niu się, zmieniając się, jeżeli ruch jest przyśpie
szony.

2) Zmiana ta wytwarza się za pośrednictwem  
drugiej części zakłócenia t. zw. fali przyśpiesze
nia, która w każdej odległości od punktu emisyi 
posiada cechy poprzecznośei i równości energii 
elektrycznej i magnetycznej, odpowiadające pro
mieniowaniu swobodnemu. Ta fala przyśpiesze
nia przenosi na znaczną odległość, gdzie fala prę
dkości zaczyna już zanikać, energię skończoną, 
proporcyonalną do kwadratu przyśpieszenia ros
nącą nieograniczenie wraz z prędkością, gdy ta 
ostatnia zbliża się do prędkości światła. Cechy 
polary zacy i tej fali są szczególnie proste w razie 
gdy prędkość jest mała. Pala prędkości nie prze
nosi wcale energii na znaczną odległość; energia 
układu brózd, która odpowiada tej fali, przesuwa 
się wraz z centrum emisyjnem.

3) Energia względna dwu fal powyższych 
prędkości i przyśpieszenia, t. j. energia zmiany 
przedstawia właśnie zasób energii, niezbędnej do 
„reorganizacyi11 układu brózd i przystosowania 
go do nowej prędkości. W e wszystkich przy
padkach, dostępnych dla naszego doświadczenia, 
jest ona olbrzymia w porównaniu z energią wy- 
promieniowywaną, przedstawiającą energię w e
wnętrzną fali przyśpieszenia —  ten nieunikniony 
„odpadek11, pozostały po reorganizacyi układu 
brózd.

4) Energia zmiany, której dostarcza pole ze
wnętrzne, wytwarzające przyśpieszenie, daje się 
przyrównać, co do wyrazu swego, do pracy sił 
zewnętrznych -— jedynej wymiany energii, jaką 
wprowadzają równania mechauiki zwyczajnej. 
Energia \y y p r o m i e n i o w y w a u i a, której musi rów
nież dostarczyć pole zewnętrzne i która ma postać 
odmienną, nie zawiera się w prawach dynamiki 
i zm usiłaby nas do zmodyfikowania tych praw, 
gdyby małość energii wypromieniowywanej 
w porównaniu z energią ztniany nie czyniła tej 
poprawki nieuchwytną we wszystkich przypad
kach doświadczalnych. S. B .
, (Rev. scient.).

—  Okular pryzmatyczny Colziego do obser- 
wacyi słońca. Eirma Zeiss w Jenie zbudowała 
nowy okular do obserwacyi słońca, pomysłu

p. Colziego. W  przyrządzie tym promienie słoń
ca, wychodząc z rury lunety, napotykają prze- 

j  zroczyste zwierciadełko, nachylone pod kątem 45  
stopni do kierunku promieni; zwierciadło to od
rzuca do dalszych części przyrządu tylko drobny 
ułamek promieni (podobnie jak w okularze Hersz- 
la), reszta zaś przechodzi przez nie i wychodzi 
z okularu. W  dalszej swej drodze odbite pro
mienie napotykają szklaną ścianę pryzmatu sześ
ciennego, złożonego z dwu pryzmatów trójkąt
nych: krownglasowego i płynnego (z olejem).
Ściana pryzmatu jest prostopadła do kierunku 
promieni tak, że wchodząc do niego nie załamują 
się one ani nie odbijają; dopiero padając na prze- 
ciwprostokątną ścianę pryzmatu szklanego, gra
niczącą z cieczą, promienie znowu w części odbi
jają się i idą już do zwykłego okularu astronomi
cznego, w części zaś wchodzą do cieczy i są dla 
obrazu słońca stracone, o co właśnie chodzi. Ro
zumie się, że gdyby spółczynnik załamania cieczy 
równał się spółczynnikowi załamania krownglasu, 
to wcaleby nie było odbicia o ścianę przeciw- 
prostokątną pryzmatu szklanego, która w tym  
razie nie stanowiłaby granicy pomiędzy dwoma 
ośrodkami o niejednakowej gęstości optycznej, 
słońca wcale nie byłoby widać przez okular; 
przeciwnie, gdyby zamiast cieczy w drugim pry
zmacie było powietrze, to cały pryzmat działałby 
jak zwykłe zwierciadło i nie osłabiałby promieni 
słońca. Ztąd wynika, że nalewając do pryzma
tu ciecz o pośrednim, odpowiednio dobranym 
spółczynniku załamania, można otrzymać obraz 
słońca w miarę jasny i nie wymagający do pa
trzenia nań szkła kolorowego. W skutek tego 
przez okular Colziego można oglądać słońce 
w barwach naturalnych, co jest głównym celem 
miniaturowego przyrządu. T . B .

—  Wpływ wzruszeń na trawienie. Jest rze
czą powszechnie znaną, że gniew, przestrach 
i inne wzruszenia podobne „psują człowiekowi 
apetyt11. Dr. Bickel z Berlina w'espół z dr. Sa- 
saki postanowili na drodze doświadczalnej fakt 
ten skonstatować i o wynikach tych swych do
świadczeń zdawali sprawę na posiedzeniu „Sto
warzyszenia m edycyny wewnętrznej". Doświad
czenia autorów, mające na celu zbadanie wpływu  
wzruszeń na wydzielanie się soku żołądkowego, 
a więc na trawienie, dokonane zostały zapomocą 
znanej metody Pawłowa, polegającej na zrobieniu 
sztucznej przetoki żołądkowej; prócz tego doko
nywali oni na psie t. zw. „oesopbagotomii11, t. j. 
przecięcia przewodu pokarmowego w okolicy 
szyi i wszycia brzegów nazewnątrz. W ten 
sposób pożywienie dawane psu operowanemu 
przez usta, wypada przez sztuczny otwór przewo
du pokarmowego nazewnątrz; komunikacya mię
dzy ustami a żołądkiem zupełnie zostaje przerwa
na. Jeżeli jednak psu z przetoką, będącemu na- 
czczo, pokazywać będziemy zdaleka kawałek mię
sa i wywołamy u niego w ten sposób apetyt, zo
baczymy wtedy, że z przetoki żołądkowej popły-
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nie sok żołądkowy i to tem obficiej, im usilniej pies | 
pożądać będzie pokarmu. U  psa poddanego oeso- j  

phagotomii pożywienie pobrane nie dochodzi też 
do żołądka, jednak również wywołuje wydzielanie 
się soku żołądkowego, dające się skonstatować 
u ujścia przetoki. Te same zjawiska zauważyli B oe
der i Sommerfela u dziecka z sztuczną przetoką 
żołądkową, poddanego oesophagotomii. U dziecka 
tego pozatem R. i 8. skonstatowali, że w przypad
ku takiego „karmienia rzekomego11 sok żołądkowy 
wypływał w większej ilości, jeżeli dziecku dana 
potrawa smakowała szczególnie i „jadło ją z apety- i 
tem 411 (co służyć może za dowód, jaką ważną rolę ! 
odgrywa gastronomia w hygienie). Na podstawie 
dowcipnego doświadczenia Pawłów skonstatował, 
że czynniki psychiczne odgrywają większą rolę 
w procesie wydzielania się soku żołądkowego niż 
bezpośrednie zetknięcie się pożywienie ze ścianą 
żołądka bez wiedzy zwierzęcia (obacz jSla 30  
W szechświata). Aby przekonać się, o ile i jak 
wzruszenia wpływają na wydzielanie się soku żo
łądkowego, autorowie wzięli do doświadczeń 
swych psa „wrażliwegol< t. j. podlegającego ła 
two wzruszeniom. U  psa tego wywoływano 
uczucie gniewa w ten sposób, że przed rozpoczę
ciem doświadczenia Pawłowa pokazywano mu 
przez 5 minut zdaleka kota w klatce. Okazało 
się, że gdy normalnie w przeciągu 20 m. od po
czątku karmienia „rzekomego" u psa tego w y
dzielało się około 67 cm3 soku żołądkowego, w pa
roksyzmie gniewu wypływały jedynie pojedyńcze 
krople soku— ogółem w przeciągu 20 m. nie wię
cej niż 7 cm3.

Pozatem szło autorom o przekonanie się, czy 
rozpoczęte wydzielanie się soku może być przer
wane przez wzruszenie psychiczne. W tym 
celu karmili „rzekomo11 psa w przeciągu 5 minut 
mięsem i czekali, aż po 20 minutach wydzielanie 
się soku dosięgło pewnej wysokości; w danej 
chwili drażnili psa, pokazując mu, jak w poprzed- 
niem doświadczeniu, kota zdaleka. Okazało się, 
że przez następny kwadrans wypłynęło jedynie 
kilka kropel soku żołądkowego.

W zruszenie posiada więc bezwarunkowo dzia
łanie hamujące na, wydzielanie się soku żołądko
wego, polegające na wzajemnem oddziaływaniu 
dwu procesów psychicznych. Z doświadczeń 
autorów wyciągnąć się dają daleko idące wnioski 
co do wpływu życia duchowego na funkcye cie
lesne, z nich też lekarz czerpać może wskazówki 
co do znaczenia czynnika duchowego w leczni
ctwie, niestety, dotychczas tak zaniedbanego.

A. E.

—  Ruchy liści pod wpływem zanieczyszczeń 
powietrza. Tego rodzaju liście czułe na domie
szki chemiczne powietrza posiada niewielka rośli
na Callisia repens z rodziny Commelinaceae, jak 
to spostrzegł niedawno dr. W . Wach ter w praco
wni botanicznej w  Lipsku (Berichte d. deutsch. 
bot. Ges. 1905 X X III, 8  str. 379— 382). Ho
dowana w normalnych warunkach w oranżeryi

roślina ta ustawia swe liście mniej więcej prosto
padle względem łodygi, przeniesiona zaś do 
pracowni botanicznej po pewnym czasie opuszcza 
wszystkie liście, tak że zwieszają się one równo
legle do łodygi; po przeniesieniu do oranżeryi liś
cie wracają do normalnego położenia. Zmiana 
w natężeniu światła, lub w wilgotności, jak się 
przekonał autor zapomocą odpowiednich doświad
czeń, nie gra tu żadnej roli. Tymczasem zjawi
sko to łatwo można było wywołać już po upływie 
doby przez wprowadzenie pod klosz, gdzie się 
znajduje roślina, niewielkiej ilości gazów szkodli
wych lub ciał lotnych, jak.- gaz oświetlający, 
eter, formamid, acetonitryl i dym z cygara, 

j  W  niewielkiej oranżeryi, znajdującej się przy la- 
boratoryum, roślina ta hodowana przez ciąg lata, 
zachowywała się rozmaicie: liście czasem opusz
czały się, czasem znów znajdowały się w normal- 
nem położeniu. Pochodzi to stąd, że przez nie
zbyt szczelnie zamknięte drzwi często mogła się 
przeciskać niewielka ilość gazu świetlnego z labo- 
ratoryum. Tak więc ruchy te zaliczyć należy do 
tak zw. chemonastycznych, wymieniona zaś rośli
na, dzięki owej właściwości, może być dobrym 
wskaźnikiem czystości powietrza w danym lo
kalu. B . H .

—  Wyniki szczapień ochronnych przeciw ty
fusowi. W  J\S 46 „Deutsche medizinische 
W ochenschrift11 znajdujemy sprawozdanie o w y
nikach szczepień ochronnych przeciw tyfusowi, 
których dokonano na szeregowcach niemieckich 
walczących obecnie w Afryce południowo-zacho
dniej. Statystyka zachorowań podaje liczbę 
424 chorych tyfusowych, z tego 324  nie szczepio
nych 100 szczepionych podług metody Pfeiffer- 
Kollego (metoda ta polega na uodpornianiu czyn-

j nem człowieka zapomocą wstrzykiwania zawiesiny 
i  bakteryj tyfusowych w 0,85% roztworze NaCl 
| osłabionej przez ogrzewanie do 60°. Z 324  osób 

nieszczepionych umarło 36 (t. j . 11,1%), ze 100  
j szczepionych umarło tylko 4 (t. j. 4$), z tych je

dna na ogólne zakażenie krwi. Wśród chorych 
| szczepionych przeważały wypadki lekkie bez za- 

wikłań, gorączka u nich nigdy nie dochodziła do- 
tej wysokości, co u chorych nieszczepionych 
i trwała krócej; wogóle działanie jadu tyfusowe
go u osobników szczepionych sprowadzało się do 

j  minimum. Ogólny wynik szczepień na podsta- 
1 wie nielicznych danych dotychczasowych nie daje 

się jeszcze określić; wiadomo tylko, że jakkolwiek 
I szczepienie nie ochrania od zarazy tyfusowej, je 

dnak stanowi poważną broń w walce z czynni
kiem chorobotwórczym i to o tyle lepszą, o ile 
częściej dany osobnik poddawał się szczepieniu 
ochronnemu. A. E.

—  Świecące skoczogony (Coliembola). Pier
wszą wzmiankę o świecących skoczogonach podał 
Allmau w r. 1850; dotyczyła ona gatunku 
Aphorura fimetaria, obserwowanego przezeń 
w okolicach Dublina. Drugiego skoczogona
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świecącego opisał Dubois w  r. 1886. B y ł to ga
tunek Aphorura armata Tullb. s. Lipura noctiluca 
Dubois. Wspomniany badacz znalazł go w  jesie
ni w okolicach Heidelbergu w próchnicy na polu: 
była ona przepełniona drobnemi świecącemi 
gwiazdkami, które w ciemny wieczór (koło 
9 godz,) można było dostrzedz w odległości 40  cm. 
Obserwując je  pod lupą. Dubois przekonał się, że 
były to malutkie (2— 3 m m )  białawe skoczogonki. 
wydzielające niebieskawe światło. Zdolność św ie
cenia zachowały one przez wiele dni. Gatunek 
ten, którego świecenie pierwszy zauważył Dubois, 
nie należy bynajmniej do rzadkich, przeciwnie jest 
on bardzo pospolity w  doniczkach, pod stosami 
opadłych liści w lesie, wśród gnijących szcząt
ków roślinnych nad brzegami wód i t. p.; znaj
dowano go między innemi na gnijących ziemnia
kach i marchwi. To też jego  obecnością można
b y  wytłumaczyć świecenie w ielu roślin, jak 
głośne świecenie ziemniaków w  Strasburgu 
w  r. 1790 , świecenie kapusty, cebulek lilii 
i in. roślin, opisanych przez P . Heinricha. Św ie
cenie trzeciego skoczogonka (Neorura muscorum) 
również pospolitego pod liśćmi, korą, kamieniami 
i t. p. zauważył niedawno Molisch i opisał w r.
1904. Znalazł on mianowicie w jesieni r. 1901  
koło Pragi kawałek spróchniałego drzewa, który 
świecił, ale nie stale jak w razie świecenia w y
wołanego przez grzyby, lecz jako nagłe błyski, 
które się zjawiały w kształcie drobnych punkcików. 
Po zbadaniu punkciki te okazały się skoczogon- 
kami z wyżej wspomnianego gatunku. Zdolność 
świecenia zachowywały one przez dłuższy czas, 
światło ukazywało się zawsze, ilekroć się wstrzą
snęło szklaną probówkę, w której znajdowały się  
owady. Jeżeli jednak powtarzało się to zbyt 
często, to owadki traciły zdolność świecenia i od
zyskiwały ją dopiero po dłuższym wypoczynku. 
Neorura muscorum przebywa najchętniej w cie
mnych miejscach; możnaby więc przypuścić, że 
świecenie jego stanowi wskazówkę do wzaje
mnego znajdowania się tych owadów. Czy tak 
jednak jest istotnie, nie można twierdzić napew- 
no wobec tego, że nie udało się dotychczas zau
ważyć świecenia u innych skoczonogonków z pi
wnic i różnych ciemnych zakątków. W ogóle nie 
znamy dotychczas więcej świecących gatunków  
tych owadów ponad trzy, przytoczone wyżej. 
Istnieje ich jednak niewątpliwie więcej, a wobec 
znacznego rozpowszechnienia tych owadów, św ie
cenie skoczogonków wyjaśniłoby nam nie jedno 
zjawisko świecenia roślin.

Molisch wypowiada zdanie, że obecnością sko
czogonków tłumaczą się wszystkie świecenia 
roślin, kiedy światło nie jest ciągłe, ale ukazuje 
się w postaci nagłych punkcikowatych błysków. 
Do tego rodzaju zjawisk należy głośne świecenie 
kwiatów dostrzeżone i opisane przez Lineusza 
a stwierdzone następnie przez wielu innych bada
czów. Heller, który dostrzegał takie świecące 
plamki i punkciki na kwiatach Phytolacca 
decandra, Dictamnus i Sambucus nigra, podaje

wprost drobne żyjątka jako przyczynę tego św ia
tła: oglądał on przez mikroskop takie świecące 
plamki i przekonał się, że składają się one z mnó
stwa bardzo drobnych żyjątek.

Molisch jest zdania, że świecenie roślin na 
skutek obecności na nich skoczogonków jest wo
góle zjawiskiem pospolitem, ale stosunkowo ma
ło znanem dla tego, że nie zawsze umiemy je w y
patrzeć; według niego, w stosie opadłych liści 
w lesie dębowym lub bukowym znajduje się na
pę wno znaczna ilość liści w stanie świecenia. 
Szukać ich należy nie w wierzchniej warstwie, 
ale głębiej; zwierzchnie liści są zwykle brunatne 
suche i sztywne zupełnie pozbawione tej zdol
ności; pod niemi leżą znajdujące się w dalszym  
stopniu rozkładu żółte lub żółtawo-białe albo też 
brunatne z żółtawemi plamami; szczególnie poda
tne do świecenia są liście z plamami. Zebraw
szy nieco takich liści możemy nieraz widzieć 
w nocy bardzo ładne światło. W  takich właśnie 
liściach należy szukać i znąjdzie się niewątpliwie 
różne świecące skoczogonki lub inne Stawonogi 
(np. wije). B . D .
(Prom.).

—  Stekowce w niewoli. Stekowce próbowa
no hodować niejednokrotnie, w celu robienia spo
strzeżeń nad niemi: kolczatki znosiły dobrze nie
wolę, ale dziobaki okazały się nadzwyczaj delika- 
tnemi i ginęfy zwykle w  krótkim czasie; do Eu
ropy nie udało się dotychczas przywieść żywcem  
ani jednego z nich.

W ostatnich czasach zajmował się hodowlą 
dziobaków w Australii Bennett, który miał za
miar zawieść je następnie do Europy. Karmił on 
je  drobno posiekanem mięsem, żeby przyzwycza
ić zawczasu do braku właściwego pokarmu w cza
sie podróży. Dziobaki jednak nie zniosły niewoli 
ani takiego pożywienia i zginęły wkrótce. Ale 
w ciągu tego czasu Bennettowi udało się zrobić 
kilka ciekawych spostrzeżeń nad trybem życia 
tych stworzeń. Przekonał się przedewszystkiem  
że dziobaki nie są wcale wyłącznie nocnemi 
zwierzętami; ruszają się one wprawdzie najchęt
niej w nocy i przekładają wieczór nad południe, 
opuszczają jednak kryjówkę nieraz i w dzień. 
Dalej Bennett przekonał się, że dziobak pomimo 
przystosowań do życia wodnego (nogi pływne, 
dziób kaczy), nie może zbyt długo przebywać pod 
wodą, co najwyżej 7 min. 15 sek. Przyczyny 
niepowodzeń w ich hodowli nie stanowią ani wa
runki klimatyczne, ani niedostateczna ilość wody 
lecz jedynie niemożność dostarczania właściwego 
pokarmu, który składa się z małych racz
ków i mięczaków, których twarde skorupki miaż
dżą rogowo zgrubiałemi brzegami szczęk (dzioba). 
W  tym rodzaju pokarmu należy szukać przyczy
ny braku zębów, które, miażdżąc skorupy, 
łam ałyby się i kruszyły łatwo i nie m ogłyby speł
niać tej czynności tak dokładnie jak jednolity  
dziób. Jeżeli można będzie dostarczać dzioba
kom w niewoli przez dłuższy czas odpowiednich
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mięczaków na pokarm, to może uda się przywieźć 
je  żywcem do Europy.

Kolczatki, zwłaszcza młode przywożono do na
szej części świata niejednokrotnie. Zwierzę to 
karmi się najchętniej mrówkami, jada jednak tak
że robaki i skorupiaki, a w niewoli daje się do
skonale żywić mieszaniną skrobanego mięsa, jaj 
siekanych i poczwarek mrówczych (jaj mrów
czych). Należy tylko pamiętać, że kolczatki ma
ją zwyczaj połykania wraz z pokarmem piasku, j  

próchna i t. p. i trzeba je mieć dla nich przygo
towane w  klatce. Klatka powinna być należycie 
zaopatrzona, gdyż zwierzęta te umieją bardzo 
zręcznie wymknąć się przez niezbyt szczelne ścia
ny z drutu. Co do obyczajów można powiedzieć
0 nieb, to samo, co o dziobakach, że są one czyn
ne przeważnie w nocy, żerują jednak czasami
1 w dzień. W  niewoli zachowują się nadzwy
czaj tępo i są mało pojętne: trzeba dłuższego 
czasu, zanim zdołają przyzwyczaić się do sw e
go dozorcy. W edług Hecka, najodpowiedniejszy 
czas do przewożenia ich do Europy stanowi okres 
snu zimowego, a raczej letniego. Przewożono je  | 
w ten sposób już nie raz; ale ani razu nie zdarzy- I 
ło się jeszcze przyjście młodych na świat w E u 
ropie, co by stanowiło nadzwyczaj ciekawy przed
miot dla badaczów europejskich. B. D.

(Prom.).

ROZMAITOŚCI.

—  Nowe pisma naukowe niemieckie. Równo
leg le ze znanem pismem naukowem „ liiochemis- 
ches Centralblatt“ zaczęło wychodzić niedawno 
pismo siostrzane „Biophysikalisches Centralblat“, 
mające za zadanie informować o metodach fizycz
nych w ich zastowaniu do biologii i pokrewnych 
jej naukach medycznych. Pismo ma zamieszczać 
prace i referaty z dziedziny fizyki teoretycznej 
i  stosowanej, o ile mają one związek z naukami 
biologicznemi, a mianowicie o metodach graficz
nych i optycznych, o instrumentach, o elektrycz
ności, radyologii, o świetle wogóle; z dziedziny 
biologii ogólnej o własnościach komórki, zarodzi 
i jądra, o chemotaktyzmie i pokrewnych zjawis
kach odruchowych; o mechanice komórki podczas 
spokoju i podziału; o zjawiskach symbiozy i paso- 
rzytnictwa i t. d., z dziedziny fizyologii i patolo
gii ogólnej: o mechanice rozwoju, zjawiskach re- 
generacyi, przerostu i zaniku, o nowotworach 
i  potwornościach, o zapaleniach i t. d.; z dziedzi
ny fizyologii i patologii szczegółowej— o dynami
cie krwiobiegu, o krwi, limfie i narządach krwio
twórczych, o fizyologii trawienia, narządów gru
czołowych i płciowych i o regulowaniu ciepła 
i gorączce i t. d.; pozatem pismo uwzględniać ma 
dziedzinę anatomii opisowej i fizyologię roślin. 
Na czele wydawnictwa poza redaktorami Oppen
heimerem i Michaelisem stoi szereg powag nau
kowych, jak Oskar Hertwig, Leyden, Orth, Ti- 
gerstedt, Ziehen i inni. Zaciekawienie, jakie

wzbudzają w ostatnich czasach kwestye teore
tyczne, których roztrząsania podjęło się nowe 
pismo a szczególnie w dziedzinach fizyologii ogól
nej, mechaniki rozwoju i nauki o odporności, 
wróży, że około pisma tego skupi się liczne grono 
zdolnych współpracowników i chętnych czytel
ników.

Znany  badacz na polu hydrobiologii, O. Za- 
charias, zarządzający stacyą biologiczną w Plon, 
wydawać zaczął niedawno dalszy ciąg sprawoz
dań wspomnianej stacyi jako kwartalnik pod ty
tułem: ,,Archiv fiir Hydrobiologie nad Plankton- 
kunde“ . Pismo to poza pracami dotyczącemi 
planktonu zbiorowisk niemieckich, zamieszczać 
będzie prace oryginalne i referaty o faunistyce 
i florze wód słodkich i mórz całego świata, aby 
w tefa sposób skupić w jednem miejscu materyał 
porównawczy i dać całokształt tej tak ważnej pod 
względem biologicznym i gospodarczym gałęzi 
wiedzy. W  pierwszym zeszycie pisma poza mo
nografiami z dziedziny faunistyki i flory plankto
nowej jezior, znajdujemy ciekawy artykuł reda
ktora o zadaniach hydrobiologii, a specyalnie 
limnobiologii, i jej stosunku do gospodarstwa 
rybnego i rybołóstwa. A. E.
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wissenschaft). Odczyt. Str. 28. Jena 1905. G. 
Fischer. Cena 80  fenigów.

— Fiihner. Obraz materyi (Das Bild der 
Materie). Str. 129. Heidelberg 1945. Horning. 
Cena 3 marki.

— Le Bon. Ewolucya materyi (L’Evolution 
de la matiere). Str. 393  z 62 zdjęciami fotogr., 
otrzymanemi w pracowni autora i tablicą. Paryż
1905. Cena 3 fr. 50.

— Mach. Hypotezy fizyczne i ich przemia
ny (PhysikalischeHypothesen und ihre Wandlun- 
gen). Mowa z okazyi uroczystości akademickiej. 
Str. 39. Lipsk 1905. J. Barth. Cena 1 marka.

— M Therson. Meteorologia czyli wytłu
maczenie pogody. (Meteorology or Weather 
explained). Str. 126. Jack. Cena 1 szyling.

— Hans Hess. Lodowce (Die 'Gletscher). 
Str. X I  i 426 . Z 8 ilustracyami, wielu rys. 
w tekście i 4-ema mapami. Fr. V iew eg i syn 
w Brunświku. Cena 15 marek.

— Henry de Varigny. Przyroda i życie. 
(La Naturę et la Yie). Str. 356. Paryż. Armand 
Colin 1905. Cena 3 fr. 50.
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— H. Moissan. Chemia ogólna i jej stosu
nek do innych umiejętności (La Chimie generale, 
les Relations avec les autres Sciences). Paris. 
Steinthal.

—  H . P oincare. W artość wiedzy (La Va- 
leur de la Science). Str. 280. Paryż. E . Flam- 
marion 1905. Cena 3 fr. 50.

—- W. Whetham. Teorya elektryczności do
świadczalnej (The Theory of Experimental Elec- 
tricity). Cambridge. U niversity Press 1905.

— A. Werner. Nowe poglądy w  dziedzinie 
chemii nieorganicznej (Neuere Anschauungen auf 
dem Gebiete der anorganischen Chemie). Str. X II  
i 189. Fr. V iew eg i syn w Brunświku 1905. 
Cena 5 marek.

— Paul La  Gour i Jakób Appel. Fizyka, 
z uwzględnieniem jej rozwoju historycznego w y
łożona (Die Physik auf Grund ihrer geschichtli- 
chen Entwickelung fur weitere Kreise in W ort

und Bild dargestellt). Przekład niemiecki z duń
skiego oryginału „Historisk F y sik “. Z 799 rys. 
i 6 tablicami. Fr. V iew eg i syn w Brunświku. 
Cena 15 marek.

Dzieło, przeznaczone dla szerszego ogółu oraz 
dla młodzieży i nauczycieli fizyki.

— J. Wułther. W stęp do geologii (YorSchu- 
le der Geologie). Str. 144 z 98 rys. i wielu za
daniami. Jena. Fischer 1^05.

— Lassar-Cohn. Chemia w życiu codzien- 
nem (Die Chemie im taglicben Leben). Odczyty 
popularne. W ydanie 5-e powiększpne. Str. V III  
329 z 22 rys. Hamburg 1905 L. Voss. Cena 4 
marki.

— Neumann. Zarys chemii (Grundriss der 
Chemie). Str. X X  -)- 401 . Berlin 1905. Hir- 
schwald. Cena 7 marek. (Kurs uniwersytecki).

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. 1 do d. 10 grudnia 1905 r.

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

-rt
.®*N
a

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

Temperatura w st. Cels.
Kierunek 

i prędk. wiatru 
w m/sek.

Zachmurze
nie

(0 -  10)

=32

£§■
mm

UWAGI

7 r 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r. 1P- 9 w. 7 r. lp . 9 w.

lp . 64,2 65,1 67,0 - 1 ,0 0,2 - 0 ,6 1,5 - 1 ,0 ! n 9 Er e 6
1

10 10 10 —
2 s. 67,4 67,1 67.8 - 3 ,3 - 1 ,4 —3,8 0,0 - 3 ,8  NE, Ei E i 3 ©1 0 —
3n. 66,7 66,3 65,1 - 4 ,4 - 1 ,8 - 2 ,4 —1,5 -5 ,1 E i o O 10u 10 10= —
4p. 62,3 60,2 58,7 - 5 ,2 - 1 ,8 - 4 ,8 - 1 ,7 -  5,0 Ni n 3 NE, 10= 0 2 2 —
5w- 57,3 58,2 57,3 - 4 ,0 —2,8 —4,8 -  2,6 - 5 ,0 W i O N E, 10= 10 10 —
6 ś. 54,4 53,6 54,7 - 2 ,8 0,2 0,1 0,7 — 4,5 o s e 3 s 3 10= © 5 2 -
7 c.l 56,4 57,7 57,7 0,8 2,3 1,2 2,7 - 0 ,2  S3 S4 SW, IOee © 9 7 0,1 •  n.
8pJ 56,5 56,1 54,5 0,9 3,6 5,1 5,3 0,2 S5 s 6 10= 10 10 2,9 •  a. p n.
9 s. 52,6 53,9 55,8 5,2 6,0 3,5 6,8 3,5 NW, NW* NW, IOee 10 9 0,6 •  7 h. 1 p. dr.

10n j  57,3 59,3 62,2 1,3 2,5 2,6 3,5 1,3 w , Wi NW, 10 10 10 -

Śńte' 159,5 59,8 60,1 - 1 ,3 0,7 - 0 ,4 1,5 - 2 ,0 3,0 2,5 2,3 9,3 7,7 7,0 1
I -

Stan średni barometru za dekadę: 1/3 (7 r. -{-1 p. -(- 9 w.) = 7 5 9 ,8  mm
Temperatura średnia za dekadę: '/, (7 r. -(- 1 p. -{- 2 X  9 w -) =  0°,4 Cels.

Suma opadu za dekadę: =  3,6 mm

TREŚĆ. Oksydazy czyli fermenty utleniające, przez d-ra Kazimerza Funka. —  Stan obecny badań 
nad elektrycznością w gazach, przez J . Starka tłum. S. B. —  Cykl rozwojowy pierwotniaków, przez 
An. Drz. — Jak dawno trwa okres mutacyjny wiesiołka (Oenothera Lamarckiana), przez B. H. —  
Próba oznaczenia górnej granicy ciśnienia osmotycznego umożliwiającego życie, przez B. Hr. —  Kro

nika naukowa. — Rozmaitości. — Notatki bibliograficze. — ‘B uletyn  meteorologiczny.

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

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


