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RA DY O A KTYW NYCH i).

Że substancye radyoaktyw ne, przeobraża
jące  się sam orzutnie, przechodzą w końcu 
w pierw iastki stateczne, je s t to  założenie, 
k tóre trzeba było uczynić wobec tego, że 
w szystkie dotąd znane pierw iastk i okazały 
się niezmiennemi; stąd , naturalnie, wysuwa- 
w ały się przypuszczenia co do tego, w jakim  
kierunku szukać należy owych produktów  
końcowych. Bezw ątpienia wolno było ocze
kiwać pew nych wniosków gruntow nych 
zbadań nad składem  m inerałów radyoaktyw - 
nych. Ogrom na większość minerałów n a tu 
ralnych pochodzi z czasów bardzo dawnych, 
pow stała bowiem w pierwszych okresach 
dziejów ziemi; niekiedy, na podstaw ie geo
logicznych i m ineralogicznych właściwości 
danego m inerału m ożna oznaczyć dlań  p e
wien oznaczony okres geologiczny i tą  drogą 
ustaw ić pew ną liczbę różnych osobników

J) American Journal of Science 1905, serya 4 
zesz. XX p. 253—267. Streszczenie z Naturwis- 
senschaftlicbe Rundschau, 1905, A? 52.

w szereg, z którego w sposób przybliżony 
wyprowadzić się daje względny wiek każ
dego. Uwzględniając własności fizyczne 

| i chemiczne oraz stosunki geologiczne, m oż
na wywnioskować, czy dany m inerał pow 
stał jednocześnie z form acyą geologiczną, 
w której obecnie się trafia , czy też jest on 
pochodzenia nowszego i utw orzył się z p rze
sączających się wód lub wznoszących się 
par; w pierwszym przypadku m ożna m ine
ra ł ten nazwać m inerałem  pierw otnym  w d ru- 
gim  przypadku— wtórnym.

Otóż, liczne m inerały, k tóre zaw ierają 
radyoaktyw ne części składowe, dają się ła t 
wo rozdzielić na dwie g rupy  następujące: 
Najważniejszy m inerał radyoaktyw ny, ura- 
ninit, znany także pod nazwą pechblendy 
czyli u ranu  smolistego, w ystępuje zarówno 
w charakterze pierw otnego składnika skał 
granitow ych, jak  i w charakterze składnika 
żył m etalowych, k tóre w epokach względnie 
niedaw nych poprzenikały w form acye geolo
giczne. W  granicie uran in it w ystępuje czę
sto w postaci doskonale krystalicznej a skała 
ta  jest pegm atytem . Z pomiędzy m iejsc 
gdzie się zdarza ten  uran in it pierw otny, wy
mienić można Norwegię południową, północ
ną K arolinę, Texas, Connecticut; miejscami 
natom iast, które słyną z uran in itu , w ystępu
jącego w charakterze składnika żył metalo-
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wych, są: Johanngeorgenstad t, M arienberg 
i Schneeberg w Saksonii, Joch im sthal 
i P rzybram  w Czechach, K ornw alia  w A nglii 
oraz K olorado i D akota południow a w S ta 
nach Zjednoczonych.

Z pom iędzy innych m inerałów radyoakty- 
w nych w ystępują jeszcze, jako  pierw otne 
części składowe pegm atytu: to ry t, sam arsk it, 
fergusonit, eschinit, euksenit, m onazyt oraz 
świeżo znaleziony toryanit; natom iast, jak o  j  

m inerały radyoakty  wne w tórne, wym ienić 
należy: gum m it, torogum m it, u ranofan  i autu- 
nit. Chcąc drogą zbadania składu m inerałów  
w yszukać p roduk ty  końcowe pierw iastków  
radyoakty  wnych, trzeba starann ie  rozpa
trzyć, czy egzemplarz, o k tó ry  w  danym  ra 
zie chodzi, jest pochodzenia pierw otnego, 
czy też wtórnego. B ardzo cennych w ska
zówek udzielić także może uw zględnienie m i
nerałów  skojarzonych.

Jeżeli przejrzym y rozm aite analizy m ine
rałów, zawierających znaczniejsze ilości u ra 
nu, zwłaszcza zaś takich, k tóre są pochodze
nia pierwotnego, to  uderzy nas najbardziej 
regularne występow anie ołowiu. Pom iędzy 
m inerałam i pierwotnem i, zaw ierającem i wię
cej nad dwa procenty uranu, nie znaleziono 
ani jednego, k tóryby  nie zaw ierał ołowiu, 
a i m inerały uranow e w tórne w szystkie za
w ierały ołów; ty lko  w  jednym  z nich było 
m etalu  tego tak  mało, że w ykazanie jego  obe
cności okazało się utrudnionem , aczkolwiek 
ostatecznie obecność tę zdołano stw ierdzić i  

w sposób niewątpliwy. Ta stała obecność ' 
ołowiu w m inerałach u ran u  już  dawniej na- j 

prow adziła autora na myśl, że ołów je s t I 
praw dopodobnie jednym  z ostatecznych nie- .| 
ak tyw nych produktów  rozkładu uranu . P rzy 
puszczenie to potw ierdziły: z jednej strony 
wszystkie analizy m inerałów  uranowych, do
konane przez sam ego autora, z drugiej zaś 
strony dłuższy szereg analiz, dokonanych j  

przez H illebranda z B iu ra  geologicznego 
Stanów  Zjednoczonych. N adto, przypusz
czenie powyższe zgadza się z pew nym  wnio
skiem teoretycznym , k tó ry  R u tte rfo rd  w y
prow adził z badań swych nad produktam i 
rozkładu radu .

D rugim  pierw iastkiem , k tó ry  pospolicie 
tow arzyszy uranow i, je s t to r, co do którego 
już S tru tt  w ypow iedział przypuszczenie, że 
jes t on pierw iastkiem  - przodkiem  u ranu ; j

zgodnie z tem  wszystkie m inerały toru  za
w ierają względnie znaczne ilości uranu, gdy 
tym czasem  skały, względnie bogate w u ran  
są ubogie w tor. Niezwykle powolne prze- 

| obrażanie się uranu  (długość jego żywota, 
w yrażona w latach, jest liczbą rzędu 2 X 1 0 9) 
i jeszcze powolniejsze przeobrażenie się to ru  
praw ie nie rokują nadziei, by m ogły się zna
leźć m inerały , w których zachodziłaby rów 
now aga pom iędzy torem  a uranem . Podob
nie ja k  to r, zachowują się w edług wszelkie
go praw dopodobieństw a i inne ziemie rzad
kie, które, być może, są także produktam i 
końcowem i toru.

W ystępow anie bizm utu w m inerałach mo
cno radyoaktyw nych m ożnaby uw ażać za 
wskazówkę, że i ten  pierw iastek może być 
produktem  końcowym; atoli ilość tego pier
w iastku je s t tak  m ała, że dotąd nie znam y 
danych doświadczalnych na poparcie tego 
poglądu. Dalszym pierw iastkiem , k tóry  
w  niewielkich ilościach regularnie się zdarza 
w m inerałach uranow ych, je s t bar, k tó ry  
podług nieogłoszonych jeszcze doświadczeń 
autora, mniej zbliżony je s t do u ranu  i rad u  
niźli do aktynu. N astępnie au to r uważa za 
prawdopodobne, że w odór i argon należą 
rów nież do ostatecznych produktów  rozkła
du  pierw iastków radyoaktyw nych.

Przypuszczenia powyższe co do możliwej 
n a tu ry  niektórych produktów , pow stających 
w procesie przeobrażania się ciał radyoak
tyw nych, stają się zrozumialszemi i zyskują 
pewniejsze oparcie, jeżeli pozestawiam y w y
niki, k tórych  dostarczyła analiza m inerałów  
radyoaktyw nych. Z pomiędzy danych, do
tyczących składu uran in itu , najdokładniej
sze i najbardziej zasługujące na zaufanie są 
te, k tó re  ogłosił H illebrand. Z jego to pracy  
au to r bierze dane do swej tablicy, w której 
dla 22 m inerałów  u ranu  podana jest, obok 
ciężaru właściwego, zawartość ciał następu
jących: U 0 3, U 0 2, PbO, ThOa, ziem rzadkich, 
N2o razH 20 . Jeżeli pom iniem y dwa u ran in ity  
wtórne, umieszczone w tej tablicy, to z liczb 
podanych wyniknie, żew  próbkach, pochodzą
cych z tej samej miejscowości, zachodzi m niej
sza lub większa proporcyonalność pomiędzy 
zaw artością uranu  a zaw artością ołowiu, ziem 
rzadkich, helu (oznaczano jedynie azot) i wo
dy. A toli bardziej jeszcze uderzająca jes t za
leżność pom iędzy ilością uranu w postaci U 0 2
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a ilością helu, zależność na k tó rą zwrócił 
uw agę sam  H illebrand. Oczywiście zależność 
ta  daje się przenieść i na ołów.

Jeżeli porów nam y analizy próbek, pocho
dzących z tego samego rodzaju  miejscowości, 
to spostrzeżem y naogół, że ilość ziem j 
rzadkich rośnie z ilością obecnego ołowiu; | 
jednakże w sposób w yraźny nie stw ierdzono 1 
jednoczesnego w ahania się to ru  w tych  przy
padkach, w k tórych  specyalnie oznaczano 
ilość tego składnika. N adto okazuje się, że 
w próbkach o najw yższym  ciężarze w łaś
ciwym stosunek pom iędzy ilością helu a ilo
ścią ołowiu je s t najw iększy. W ynik ten od- ; 
pow iada oczekiwania, że m asy gęstsze, a więc 
mniej porowate, m uszą zatrzym ać większą 
ilość wytworzonego przez siebie helu. Jeżeli 
pomiędzy m inerałam i, pochodzącemi z róż- j 
nych okolic, nie zachodzą wyżej wymienione 
stosunki, to rzecz ta  daje się wytłum aczyć 
w sposób w ystarczający różnicą w wieku 
oraz odm iennością zdarzeń geologicznych.

A nalizy uraninitów  w tórnych również 
zgadzają się z przyj ętem  tu  założeniem; tak  
np. rzeczą całkiem na tu ra ln ą  je s t nizki p ro
cent ołowiu i helu oraz brak faktyczny toru  
w tak im  m inerale, k tórego  wiek je s t znacz
nie młodszy od w ieku uranin itów  pierw ot
nych. Niemniej interesująco przedstaw ia się 
z p u n k tu  widzenia danej hypotezy nieobec
ność helu oraz ziem rzadkich w próbkach 
uraninitów  w tórnych zP rzybram u, Joachim s- 
th a lu  i Johanngeórgensta tu  w tych  razach, 
w k tórych H illebrand poszukiw ał tych ciał 
w sposób bezpośredni.

Dalej au to r podaje tablicę danych (pozbie
ranych z różnych źródeł), dotyczących skła
du pewnej liczby innych minerałów radyo- 
aktyw nych pierw otnych i w tórnych. Z da
nych tych, jeśli chodzi o poruszoną tu  kwe- 
styę, wynika, co następuje: 1) Największą 
ilość helu, w porównaniu z ilościami uranu  
i ołowiu, znaleziono w tych  m inerałach pier
wotnych, k tóre posiadają najm niejszą zdol
ność em anacyjną oraz najwyższy ciężar 
właściwy. 2) W iększe ilości ołowiu i helu 
w porów naniu z uranem  znaleziono w tych 
m inerałach pierw otnych, które w ystępują 
w najstarszych form acyach geologicznych.
3) M inerały pierwotne, k tóre zaw ierają n a j
większe ilości to ru , są naogół m inerałam i 
najbogatszem i w wodę.

W ystępow anie m inerałów  także dostarcza 
danych na poparcie poglądu, że pomiędzy 
ostatniem i produktam i rozpadu pierw iastków  
radyoaktyw nych znajdują się ołów, bizmut, 
bar, ziemie rzadkie, wodór i argon, tak  że 
z różnych stron napływ ają argum enty, za 
poglądem tym  przem awiające. Mimo to 
au to r świadom y je s t całej niedostateczności 
faktów , na  k tó rych  wznosi się gm ach po
wyższej hypotezy, i ty lko w yraża nadzieję, że 
zdoła pracą swą zwrócić na tem at ten  uwagę 
innych badaczów.

„Jeżeli ostatecznie uda się dowieść, że 
ołów, bizm ut, bar, wodór i argon albo też 
chociażby jedno z tych ciał rzeczywiście po- 

j  chodzi z rozpadu u ranu , to wówczas nasunie 
się samo przez się ciekawe pytanie: Czy is t
niejące już  ilości tych  pierw iastków  chem i
cznych w ytw orzyły się wszystkie w ten sam 
sposób? Obecnie wszelka dyskusya w tym  
przedmiocie byłaby niewątpliw ie przedwczes
na, ale być może nie daleki już je s t czas, gdy 
kw estya ta  zacznie zasługiw ać na baczną 
uw agę“. Tłum . S. B .

NOW E SPO ST R Z E Ż E N IA  NAD ŻYCIEM 
M RÓ W EK.

„Jednym  z najciekawszych i najbardziej 
pociągających objawów życia duchowego 
zw ierząt jest popęd społeczny, dzięki k tó re
mu liczne istoty żyją towarzysko, grom ad- 

I nie. Psychologia jestestw , należących do 
i takich grom ad, jes t niezm iernie interesująca, 

a w ostatnich latach była przedm iotem  oży
wionych dyskusyj między uczonym i" '). N a j
ciekawszy, można powiedzieć, obraz w spół
czesnej psychobiologii daje nam  życie spo
łeczne mrówek, k tóre oddaw na zastanaw ia
ło przyrodników. Niektórzy uczeni, odzna
czający się wielkim zasobem zm ysłu spo
strzegawczego, poświęcili praw ie całe swoje 
życie badaniu  obyczajów mrówek. W  osta t
nich latach szczególną uwagę na społeczne 
życie tych owadów zwrócili Lubbock, Was-

!) Prof. dr. Józef Nusbaum. Z zagadek życia 
I (z nowszej psychologii porównawczej).
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m ann, A. Eorel, K . Jan e t, Em ery, M uller 
i w. in.

Obecnie mamy zam iar podać do wiadom o
ści czytelników najnowsze spostrzeżenia, d o 
tyczące życia mrówek, dokonane przez k il
ku  uczonych w ciągu ubiegłego roku.

Przedewszystkiem  słów kilka o zak łada
niu  mrowisk. B uttel-Reepen odrzuca s ta 
nowczo stosunek m acierzyński m iędzy sam icą 
a jej potomstwem, jako głów ny czynnik ży
cia towarzyskiego mrówek, poniew aż zwyczaj 
karm ienia potom stw a spotykam y i u owa
dów błonkoskrzydłych żyjących pojedyńczo, 
z drugiej zaś strony niektóre g a tu n k i tow a
rzyskie (np. Melipona) pozostaw iają ja jk a  
bez żadnej pieczy. Pobudkę zakładania wiel
kich społeczeństw ow adzich w spom niany ba
dacz widzi raczej w  zwyczaju, rozpowszech
nionym  pośród owadów, przynajm niej błon
koskrzydłych, tępienia samców z chwilą roz
poczęcia się okresu sk ładania ja j przez sam i
ce. Biologiczne znaczenie społeczeństwa dla 
m rówek, według B uttel-R eepena, polega nie 
ty le na możności wspólnego odpierania n a 
paści wrogów, ile na zapew nieniu młodemu 
pokoleniu możności u trzym ania się przy życiu 
w skutek znacznej ilości karm icielek, robotnic.

Zdanie, w ypow iedziane przez Nagelego, że 
najw yższą organizacyą je s t ta, k tó ra  w yka
zuje najdalej posunięty podział pracy, daje 
się zastosow ać ty lko  do tak ich  organizacyj, 
k tó rych  poszczególne części są nierozerwa- 
nie z sobą połączone, ja k  np. części jedftego 
organizm u. Przeciw nie tam , gdzie, jak  to 
widzim y w społeczeństw ach zwierzęcych, 
poszczególni członkowie m ogą prow adzić 
mniej lub więcej niezależne życie, zadaleko 
posunięty  podział pracy wyw ołuje tak  je 
dnostronną organizacyę, że pom imo w ięk
szych zdolności w życiu grom adnem  u jaw 
nia się m niejsza spraw ność w walce o by t 
nietylko w stosunku do jednostek, lecz i ogó
łu. D latego też w większej niezależności je 
dnostek, spostrzeganej pośród wielu wyż
szych mrówek, należy w idzieć przew agę 
w walce o by t w przeciw staw ieniu do ro ju  
pszczelego, składającego się z isto t o bardzo 
jednostronnie w yspecyalizowanej o rganiza
cyi, ponieważ w spom niana w iększa sam o
dzielność potęguje także zdolności p rzysto 
sowawcze do zm ieniających się w arunków  
zew nętrznych.

Kwestyę, czy w spólne pożycie owadów to 
warzyskich należy uważać, jako  życie rodzi
ny lub grom ady, czy też jako pew ien etap 
na  drodze do rozw oju istotnego społeczeń
stw a, W agner na podstawie swoich spostrze
żeń nad trzm ielam i rozstrzyga w duchu prze
czącym. Roje trzm ielów nie są ani form ą 
rodziny, ani grom ady, ani społeczeństwa, lecz 
szczególną postacią symbiozy o charak te
rze w yraźnie zaznaczonego pasorzytnictwa. 
W nioski W agnera, wygłoszone w jego pracy 
pod ty tu łem  „Psychobiologische S tudien iiber 
H um m eln im Zusam m enhange m it der F ra- 
ge iiber die Genesis der Geselligkeit der Tie- 
ro“ są w sprzeczności z poglądam i większo
ści pracujących na tem  polu badaczów. R o
je trzm ielów  przedewszystkiem  nie m ogą być 
uw ażane w edług W agnera, an iza  form ę rodzi
ny, an i też grom ady dlatego, że istn ieją robo
tnice, gdy tym czasem  w żadnej istotnej rodzi
nie lub grom adzie i t. p. nie m ożna zauważyć 
podobnego zróżnicowania poza zróżnicowa
niem płciowem. N astępnie in stynk ty , mogące 
być uw ażane za najoczywistszy objaw życia 
rodzinnego, nie w ystępują bynajm niej u owa
dów tow arzyskich wyraźniej, często naw et 
słabiej, niż u  żyjących pojedyńczo; do kate- 
goryi „instynktów  rodzinnych11 W agner za
licza instynk t, jak im  kierują się owady dla 
składania ja j, karm ienia i obrony młodego 
pokolenia. Rzeczywiste uspołecznienie jes t 
tem  doskonalsze, im wielostronniejsze i do
skonalsze są in stynk ty  osobników, a stąd  
i t. zw. społeczeństwa owadów tem  dosko
nalsze, im  bardziej poszczególne jednostki 
za traciły  swoję indywidualność, im bardziej 
w yspecjalizow ane są ich instynk ty . N adto 
działalność trzm ieli, jako też i innych ow a
dów tow arzyskich, pod względem niezbęd
nej pamięci w odnajdow aniu gniazd i po
karm u, je s t naw skroś instynktow na; człon
kowie społeczeństw  owadzich nie mogą przy- 
tem  porozumiewać się z sobą zapomocą 
środków, analogicznych co do swojej form y 
i znaczenia psychologicznego ze środkam i 
porozumiewawczemi zwierząt, żyjących g ro 
madnie.

B uttel-R eepen pod tym  względem nie zga
dza się z W agnerem  i nie rozumie, dlaczego 
pojęcie o życiu społecznem m a koniecznie 
łączyć się z porozum iewaniem  się zapomocą 
słuchu. Znaczenie zm ysłu chemicznego dla
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wzajemnego porozum iew ania się owadów 
w ystarcza W agnerow i, o ile dotyczę to pe
wnych prostych faktów , a przytem  sam on j 
zaznacza, że trzm iele wobec zbliżającego się I 
niebezpieczeństwa m ogą porozumiewać się ! 
za pomocą dźwięków, w ydaw anych przez I 
uderzenia skrzydłam i (przez konsonans). P y 
tanie, dlaczego porozum iewania się za pośred
nictwem  zm ysłu chemicznego nie można po
godzić z pojęciem o uspołecznieniu? Pojm o
wanie społeczeństw owadów, jako pewnego 
rodzaju pasorzytnictw a, jes t także mało 
prawdopodobne. W agner zaznacza, że owa
dy błonkoskrzydłe najstarsze filogenetycznie 
(Halictus, Sphecodes), są częściowo pasorzy- 
tam i, że niezw ykła płodność samic owadów 
tow arzyskich ma cechy pasorzytnicze, a in
stynkty , układ nerw owy i inne organy tych 
owadów, podobnie ja k  u wielu pasorzytów, 
znacznie są zredukowane. Lecz ta  ostatnia 
okoliczność je s t tylko w tedy ważna, gdy m a
my na względzie, jak  to  czyni W agner, sam 
ców i samice owadów towarzyskich. In s ty n 
k ty  jednak i układ nerwowy, np. u robotnic 
mrówek, nie są bynajm niej uwstecznione, 
o czem świadczą spostrzeżenia Forela, W as- 
m anna i in.

W agner rozróżnia trzy  g rupy  organizacyi 
biologicznej. P ierw sza kategorya, do której 
zalicza on komensalizm, m utualizm , pasorzyt- 
nictw o i „biologiczną organizacyę t. zw. 
owadów społecznych", obejmuje zwierzęta
0 rozm aitych cechach morfologicznych, nie 
należące do jednego g a tunku  (rzęd symbio- 
logiczny). Korzyść, jak ą  zapewniają podo
bne związki, jest często tylko jednostronna, 
często zaś połączona w prost ze szkodą współ- 
towarzyszów; wspólna działalność zwierząt 
tego rzędu jest przejawem  działania instyn 
któw, pozbawionych zupełnie „pierwiastku 
altruist,ycznego“, bez wszelkich skłonności 
do tradycyi i naśladow ania. D rugi rzęd 
(płciowo-biologiczny), obejm ujący pary  lub 
rodziny, reprezentują związki zw ierząt je
dnego gatunku , złączonych wspólną korzy
ścią wszystkich uczestników; podstaw ą jest 
instynk t płciow y o „pierw iastku altruistycz- 
n y m “, do którego przyłącza się jeszcze 
u wyższych zw ierząt skłonność do tradycyi
1 naśladowania. Trzeci rzęd (grupowe lub 
socyalne organizacyę biologiczne) — stado, 
grom ada, społeczeństwo, państw o— obejm u

ją  jednostki, k tóre różnią się tylko płcią i za
pew niają korzyść wszystkim  członkom; n a
śladowanie i tradycya nie są obce zwierzę
tom tej kategoryi; dla ich wspólnej działal
ności potrzebny jes t nie in stynk t płciowy, 
lecz społeczny. Z powyższego ugrupow ania 
wynika, że społeczeństwa owadów nie m ają 
znaczenia dla rozwoju wyższych, form  uspo- 

! łecznienia, ponieważ należą one do zupełnie 
} innego rzędu organizacyi.

Oprócz tego wszystkiego, co dotychczas 
już było powiedziane o wnioskach W agnera,

| zaznaczyć w ypada jeszcze jednę okoliczność, 
k tó rą przeoczył ten  badacz, mianowicie, że 
jego pierwszy rzęd sym biotyczny obejmuje 
formy wspólnego pożycia między zw ierzęta
m i odmiennych gatunków , gdy tymczasem 
społeczeństwa owadów pow stają zawsze po
śród owadów, znajdujących się zawsze w bez
pośrednim  związku pokrewnym .

Co dotyczę zdolności m rówek rozpozna
wania osobników, P ieron pow tórzył znane 
doświadczenia Bethego i zaobserwował nie
które nowe fakty . B ethe, jak  wiadomo, 
rozcierał mrówki z różnych gniazd i o trzy
manym sokim zwilżał osobniki. Okazało 
się, że m rówki tego samego gniazda, zwilżo
ne obcą cieczą, rozpoznawane były jako wro- 

| gie, a m rówki obcych gniazd, zmoczone w y
ciągiem z mrówek danego gniazda, uznane 

! były  przez mieszkańców tegoż gniazda za 
| sprzymierzeńców, czyli za swoich. P ieron 

w doświadczeniach swoich stwierdził, że 
m rówka z rodz. Aphaenogaster, pozbawiona 
rożków, nie rozróżnia zupełnie zapachu roz- 

I m ai tych gniazd, a wszystko, co napotyka na 
! swej drodze wywołuje w niej wielkie zanie- 
j  pokojenie. Krople natom iast, pochodzące 
i z w yciągu mrówek obcego gniazda, któremi 

zwilżono papierek lub rozlane przed wejściem 
i do gniazda spraw iały mrówkom (Aphaeno

gaster, Pheidole) wielkie zakłopotanie.
Wiele nowych faktów  dostarczają spo

strzeżenia Forela. Ule obserwował w do- 
! rzeczu A m azonki liczne epifity, k tóre m ają 

zawsze kształt dużych, dziwnie zbudowa- 
| nych kul, utworzonych z próchnicy, w k tó

rej rozgałęziają się korzenie epifitów, zanim 
dosięgną drzewa. W  każdej takiej kuli m ie
ści się jedno mrowisko, a Ule przypuszcza, 
że m rówki same znoszą próchnicę na drze
wo, w idział nawet, jak  mrówki nosiły nasio-
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na epifitów. Forel stw ierdził, że m rów ki za
m ieszkujące tak ie  gniazda, należą do g a tu n 
ków: C am ponotus fem oratus, Azteca traili, 
A. tra ili v. filicis, A. ulei i A. olitrix. Ze 
znanych dotychczas 80 gatunków  Azteca 
wszystkie są nadrzew ne. Oddawna znany 
je s t fakt, że pewne gatunk i kąsających m ró
wek, żyjących w symbiozie ze zw rotnikow e- 
mi drzewam i z rodzaju  T rip laris, zak ładają 
swoje m rowiska w rdzeniu tych  drzew i b ro 
nią zamieszkanej rośliny za pom ocą do tk li
wego kłócia i kąsania. Na podstaw ie o trzy 
m anego z B razylii nowego m ateryału  F ore l 
przekonał się, że w szystkie g a tu n k i m rówek, 
zam ieszkujących T rip laris są blisko spokre
wnione z gatunkiem  Pseudom yrm a.

Dość już dawno F orel zaobserwow ał, że 
otwory, wiodące do gniazda, byw ają  zam y
kane starannie na noc, odchylane zaś napo- 
w ró t wczesnym rankiem . N iekiedy w rota 
gniazda są strzeżone przez straż, k tó ra  w oso
bliw y sposób może spełniać swoje zadanie. 
W  gnieździe np. g a tu n k u  Colobopsis tru n - 
cata, Forel zauw ażył dwa lub trzy  bardzo 
m aleńkie otwory okrągłe, k tó re były  w ten  
sposób strzeżone przez „ żołnierzy “ , że ich 
grube, walcowate głow y zatykały  te otw ory, 
podobnie jak  korki zatykają szyjki butelek. 
Podobne zjawisko obserwował niedaw no 
W heeler u  pokrewnego .am erykańskiego g a 
tunku . Ponieważ tylko żołnierze tego g a 
tu n k u  posiadają ostro ścięte głow y nadające 
się do zam ykania otworów, pogląd przeto 
Forela, że taki lub  inny  kszta łt głow y rozwi
nął się na  skutek przystosow ania do sposobu 
życia, w ydaje się słusznym , Innego  znów 
rodzaju przystosow ania k szta łtu  głow y do 
pew nego sposobu życia w ykazują nam  nie
które am erykańskie g a tu n k i Azteca. M rów
ki gatunków  gnieżdżących się pod korą lub 
pod liśćmi posiadają głow y spłaszczone, u in 
nych gatunków , żyjących w ru rkach  walco
w atych — głow y są w ydłużone, walcowate 
i t. d. M rówki rodz. Pseudom yrm a, żyjące 
w rurkow atych kanałach  drzew a T rip laris 
m ają głow y nadzwyczaj w ydłużone, n iek tó
re zaś (Pseudom yrm a filiform is)—nitkow ate.

Ciekawą bardzo stronę um ysłowości m ró
wek przedstaw ia nam  zakładanie przez 
mrówki pól upraw nych, na  k tórych  rosną 
w ybrane przez nie rośliny. Groeldi podaje 
najnow sze swoje spostrzeżenia nad zakłada

niem „ogrodów grzybnych" przez mrówki 
gat. A tta  cephalotes: robotnice zapomocą 
szczęk tn ą  kaw ałki liści i przerabiają je  
na rodzaj kom postu, k tóry  stanow i następ
nie dobry g ru n t dla rozwoju grzyba. Zanim  
jednak  odpowiednio przygotow any „kom
post/ zostanie przeniesiony do mrowiska, 
m rów ki przez k ilka godzin trzym ają na  po 
w ietrzu kaw ałki liści lub pozostaw iają na 
ziemi w ciągu całego dnia prawdopodobnie 
dlatego, aby wywołać gnicie. Następnie 
t. zw. w ielko-głowe o lbrzym ki1) przyniesio
ny  kaw ałek liścia trzym ają w szczękach nad 
zakładanym  ogrodem wciągu 1/ i — 1/2 godzi
ny, a robotnice średniej wielkości przez ten  
czas rozryw ają go, póczem karlice drobne 
kaw ałki rozerw anego liścia roznoszą po ogro- 
gie. M iędzy te  zielone jeszcze cząsteczki 
liścia robotnice uk ładają m ałe w iązki strzęp
ków grzybni, przestrzegając pewnego porząd
ku, jak  to się czyni np., kiedy zakładam y 
w ogrodach warzywnych grzędy z wysad- 
kami.

Forel w dawniejszych swoich pracach 
przypuszczał, że część jajek  zostaje zużyta 
na odżywianie hodowli grzybów. Huber, 
p racując wspólnie z G-oeldim, obserwował 
zakładanie m rowiska przez A tta  sexedens 
i przekonał się, że m rówki te  użyźniają swo
je  m łode hodowle grzybów w pew ien okre
ślony sposób, m ianowicie odryw ają zapomo- 

i  cą szczęk kaw ałki grzybni, przyciskają je 
do otw oru odbytowego, zwilżają następnie 

1 b runa tnaw ą cieczą, poczem znów odnoszą do 
„ogrodu1- i tu  sk ładają grzybnię. N orm al
nie tak ie  użyźnianie grzybni odbywa się dwa 
razy  na  godzinę. Kw estya, czy wspom nia
na ciecz zaw iera tylko ekskrem enty mrówek, 
czy też oprócz tego i szczególne wydzieliny 
gruczołów, pozostaje nierozstrzygnięta. H u
ber u trzym uje , że ja jk a  nie m ają żadnego 
bezpośredniego zastosow ania w użyźnianiu 
„ogrodów g rzy b n y ch “. N iejednokrotnie już  
zauważono, a H u b er ponownie stwierdził,

ł) U południowo-amerykańskich mrówek 
z rodziny Attini w każdej kolonii znajdujemy trzy 
rodzaje robotnic: 1) t. zw. wielko-głowe olbrzym
ki, odznaczające się dużemi stosunkowo wymia
rami ciała i szczególnie wielką głową, opatrzoną 
nader silnemi żuwaczkami i szczękami; 2") t. zw. 
drobne karlice, najmniejszych wymiarów i wresz
cie 3) robotnice średniej wielkości.
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że ilość złożonych jajek  po pewnym czasie 
zm niejszała się, zauw ażył 011 przytem  przy
padkowo, jak  ja jk a  tylko co złożone znikały 
między żuwaczkam i samicy, ilość w ylęgają
cych się larw  nie odpowiadała bynajm niej 
ilości złożonych jaj; nie ulega przeto n a j
mniejszej wątpliwości, że m rówki część jaj 
spożywają. Hu ber określa ilość składanych 
ja j na 50 dziennie, a ponieważ ogólna ilość 
ja j w ciągu 10 — 12 dni w zrastała tylko o 10 
dziennie, 4/5 więc ginie. Samice, o czem 
św iadczą spostrzeżenia H ubera, karm ią m ło
de larw y jajkam i, starsze zaś w ysysają za
wartość ich w ciągu 3—5 m inut, poczem sa
m ica po w ylizaniu resztek odrzuca skorupkę 
ja jk a . Podobne spożywanie ja j H uber ob
serwował czterokrotnie w przeciągu dwu go
dzin, innym  zaś razem  ośmiokrotnie; p rzy
puszcza on, że do czasu wylęgnięcia się p ier
wszej robotnicy ja jk a  stanow ią jedyne poży
wienie dla m atki i larw; w każdym  razie dro
bniutkie ciałka bulw iaste t. zw. „Ameisen- 
K ohlrab i“, ukazujące się na  wierzchołkach 
n itek  pleśniow ych i stanowiące ulubiony 
i najważniejszy pokarm  dla mrówek, w tym  
czasie nie są spożywane. W  koloniach A tta  
sexedens przedewszystkiem  rozw ijają się m a
łe  (3 mm długości) robotnice, następnie uka
zują się 2 mm, a po tygodniu  robotnice-ol- 
brzym ki 4 —5 mm  długości. Stopniow o ro
botnice zaczynają wyręczać m atkę w pracy; 
z początku w pielęgnowaniu poczwarek aż 
do czasu ich przeobrażenia się, następnie 
w użyźnianiu „ogrodów grzybnych** swemi 
ekskrem entam i; m atka przekazuje wreszcie 
robotnicom  karm ienie m łodych larw  ja jka
mi. Robotnice początkowo .odżywiają się 
same wspomni anem i ciałkami bulwiastemi, 
a później karm ią niemi wylęgające się la r
wy. W  jakim  czasie m atka przechodzi do 
tego sposobu odżyw iania się, H uber nie zdo
ła ł zaobserwować,

Po rozwinięciu się robotnic - olbrzymek 
m rówki rozpoczynają swoję działalność bu- 
downiczą i zakładanie „ogrodów grzybnych1' 
w sposób opisany przez Goeldego.

Nie mniej ciekaw a jest zdolność tkacka 
w schodnio-indyjskich mrówek, k tórą opisuje 
Doflein na podstaw ie swoich najnowszych 
spostrzeżeń. Ju ż  w 1890 r. R idley obserwo
wał. prace tkackie mrówek, których larwy 
zaopatrzone w gruczoły przędne „zszyw ają1*

rozm aite zielone liście. Oprócz znanych już 
m rówek-tkaczów, zamieszkujących rozmaite 
części Indyj i A ustralii, znaleziony jeszcze 
został nowy gatunek  w Brazylii — Campo- 
notus senex. Na Ceydonie m rówki te, według 
spostrzeżeń wspom nianego badacza, oprócz 
głównego m rowiska zakładają jeszcze dodat
kowe, najczęściej w tych  miejscach, gdzie 
znajdują się mszyce. Doflein na Ceylonie 
obserwował robotę „zaszywania" dziur, powT- 
stałych w gnieździe przez rozerwanie, i opi
suje ją  w następujący sposób: mrówki, k tó 
re reperow ały uszkodzenia w swojem gnieź
dzie, ustaw iały się w jednej linii pod szparą, 
trzym ając się silnie ściany jego wszystkiem i 
nogami, zaopatrzoriemi w mocne haczyki, 
jednocześnie zaś zapomocą żuwaczek chw y
ta ły  przeciwległy brzeg i stopniowo stara ły  
się zbliżyć go do dolnego. Po tej żmudnej 
pracy, gdy brzegi szpary dostatecznie zbli
żyły się, niektóre robotnice przeszły wew
nątrz gniazda i trzym ając w żuwaczkach lar
w y przenosiły je od jednego brzegu szpary 
do drugiego, dopóki wreszcie szpara nie zo
stała „zaszyta" nitkam i, wydzielającemi się 
z odwłoka larw . Robotnice, które nosiły 
w żuwaczkach larw y, były znacznie m niej
sze od innych. Czy pośród robotnic wspom 
nianych mrówek spotykam y się z dwupo- 
staciowością, czy też było to  zjawisko przy
padkow e — kw estya pozostaje nierozstrzy
gnięta.

Na tem  kończą się zdobycze z roku ubie- 
j głego, dotyczące życia społecznego mrówek. 
| Jakkolw iek problem at inteligencyi zwie

rząt pozostaje dotychczas nierozwiązany, 
m iejmy jednak  nadzieję, że nauka wzboga
cana coraz nowemi faktam i, zdoła wreszcie 
dać należyte w yjaśnienia w tym  kierunku.

Cz. Słałkiewicz.
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; ziologische Al omen te aus den Insektenstaaten 
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A. F o r e 1: Einige neue biologische Beobach- 
tungen an Ameisen (ibidem, str. 449—455).

E. Goe l d i :  1) Myrmekologische Mitteilung, 
das Wachsen des Pilzgartens bei Atta cephalo- 
tes betreffend (Ibidem, str. 508 — 509), 2) Beo- 
bachtungen ueber die erste Anlage einer neuen 

I Kolonie von Atta cephalotes (ibidem, str. 457— 
458).
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W. v. W a g n e r: Uber die Genesis und die 
Entwickelung der Geselligkeit im Tierreich (ibi
dem str. 674—689).

F. D o f 1 e in: Beobachtungen an den Webera- 
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O K O PA LN IA C H  W  PR Z Y B R A M IE .

Do najstarszych, a zarazem  najciekaw 
szych pod względem m ineralogicznych ko
palń w Europie należą głośne wśród m ine
ralogów kopalnie błyszczu ołowianego sre- 
bronośnego (PbS) w P rzybram ie w Czechach 
północnych. Początek kopalń  przybram - 
skich sięga bardzo odległych czasów, we
d ług  słów kronikarza czeskiego hrabiego 
S ternberga — X IV  wieku.

Początkowo były one własnością p ry w a t
ną, następnie przeszły w posiadanie bisku
pów praskich, a w końcu, od roku  1785 sta
ły  się własnością rządu  austryackiego, do 
którego należą obecnie.

W  świecie górniczno-technicznym  kopal
nie w Przybram ie sta ły  się głośne z tego po
wodu, że w nich poraź pierw szy w E uropie 
dosięgnięto w roku 1875 głębokości 1000 m, | 
mianowicie w szybie „ś-tego W ojciecha1'.

W  obecnym czasie do najgłębszych szy
bów w Przybram ie należą:

ś-tego W ojciecha. . . 1117 m 
M ary a . . . .  1126 m 
P r o k o p . . . .  1070 m

Szyby te  w kopalniach kruszców w E u ro . 
pie należą do najgłębszych i pod względem | 
głębokości przew yższają je  n iektóre ty lko j 
szyby w kopalniach węgla kam iennego, jak  | 
np. w Mons, gdzie jeden  z szybów pow ietrz
nych m a 1155 m, a w ydobyw alny 1161 m 
głębokości. K rólew skie m iasto P rzybrain  le
ży mniej więcej w  środku terenu , zaw ierają
cego złoże błyszczu ołowianego. Co dotyczę 
w arunków  geologicznych, złoże przybram skie 
leży na  kraw ędzi zachodniej środkowo-cze- 
skiej form acyi sylurskiej i sk łada się głów nie 
z w aki szarej, łupku  glin iastego i g ran itu .

Miąższość żył niejednakow a i w aha się od 
kilku m ilim etrów , do 8 m. M inerały pod

stawowe, wchodzące w skład oddzielnych 
żył, są następujące: p iry t, m arkasyt, gale- 
nit, blenda cynkowa, syderyt, kwarc, wa- 

| pień, dolom it, b a ry t oraz cały szereg innych 
m inerałów  (około 70), spotykanych w m niej
szej lub większej ilości, z k tórych  niejeden 
należy do nadzwyczaj rzadkich. U grupow a
nie m inerałów  w żyłach okazuje zwykle pew 
ną sym etryczność. T ak  np. w żyle S. W oj
ciecha, po dwu stronach w apienia m am y 
blendę cynkową, następnie z obu stron tej 
blendy w stępuje kw arc, dalej także sym e
trycznie—galenit, wreszcie, znow u sym etry
cznie ze stron  obu, syderyt.

Celem urobu je s t galen it srebronośny, nie 
we w szystkich żyłach, i nie na wszystkich 
horyzontach  jednakow o bogatych w srebro; 
zaw artość tego m etalu  w aha się pomiędzy 
0,12 a 0,5# Ag. G alenit grubokrystaliczny 

| je s t zw ykle uboższy w srebro, od drobno- 
I krystalicznego.

T rafia ją  się również na pewnych głębo
kościach tak  zwane „rudy suche“ (diirrerze). 
Są to  nacieki kw arcu, zawierające m ałe ilości 
błyszczu ołowianego i srebra.

Tam , gdzie żyły wychodzą na powierzch
nię, są one mniej lub więcej zw ietrzałe i w y
pełnione różnorodnem i m inerałam i, stano- 
wiącemi p roduk t rozm aitych procesów che
micznych, zw iązanych ze zw ietrzeniem żył, 
np . kam pyllit, w ulfenit, cerusyt, pyrom or- 
fit, jam eson it i wiele innych.

Do najgłów niejszych żył obecnie należą:
1) Żyła ś-tego W ojciecha, najbogatsza 

i największa, rozciągająca się na przestrzeni 
1600 m.

2) Żyła północno-zachodnia, sk ładająca 
się głów nie z kalcytu  i galenitu.

3) Żyła „Sefćina“.
W  odległości dw u kilom etrów  od P rzy b ra

niu w sąsiednim B ohutinie żyły galen ituw w a- 
ce szarej są zastąpione przez żyły antym oni- 
tu , który w tej miejscowości jes t wydobywa
ny w znacznej ilości.

Ciekawe są badania przeprowadzone nad 
wzrostem  tem peratury  skał, stosownie do głę
bokości, w latach 1874, 1882, 1893.
Rok horyzont ogólna głębokość przyrost ciepła

1874 4 - 2 8  814 12,36° C.
1882 7—30 809 13,70° C.
1893 13—30 h 604 9,1° C.
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Obecnie, oprócz badań nad tem peraturą I 
skał, na kopalniach w Przy bram ie są również 
prowadzone badania nad poruszeniam i ziemi 
do czego służy, ustaw iony na głębokości 
1003 m , seismograf.

J a k  ju ż  wyżej wspomniałem, celem u ra
biania je s t otrzym anie srebronośnego błysz
czu ołowianego. R uda po wydobyciu na 
powierzchnię początkowo zostaje poddana 
wzbogaceniu mechanicznemu a następnie 
przetap iana w miejscowych hutach  rządo
wych, w celu otrzym ania z niej czystego 
srebra.

Pomim o tego, że po przejściu w r. 1785 
w ręce rządu kopalnie przybram skie ogromnie 
się rozwinęły, a przez zastosow anie w ostat
nich czasach najnowszych urządzeń z tech
niki górniczej produkcya ich praw ie się po
dwoiła, jednakże w ostatnich latach  dają one 
stale zwiększający się deficyt. Najlepszą 
ilustracyą takiego niepom yślnego stanu rze- j 

czy będą następujące liczby: w r. 1876 czy
sty  zysk wjmosił 1288712 guldenów, wobec j 
rocznej produkcyi srebra 27015 leg, w r. zaś 
1896 deficyt w ynosił 117873 guldenów, wo
bec produkcyi srebra 38877 lcg\ bilans za 
ostatnie la ta  przedstaw ia się znacznie gorzej.

Skutkiem  takiego sm utnego stanu rzeczy, 
mającego przyczynę prawdopodobnie w spa
dającej z roku na rok cenie srebra, rząd au- 
stryjacki nosi się, podobno, z zamiarem zu
pełnego zam knięcia kopalń przybram skich, 
i jedynie konieczność pozbawienia kaw ałka 
chleba k ilkusest rodzin, k tórych  istnienie od 
wielu la t zw iązane je s t z istnieniem  kopalń 
w P rzy  bramie, nie pozwala narazie na zasto
sowanie tak  ostatecznego środka.

Ju styn ia n  Z ieliński.

W SPRAWI!] PUBLIKACYJ NAUKOWYCH.

Wzrastająca z dniem każdym ilość rozpraw, 
ogłaszanych w różnych dziedzinach nauk ścisłych, 
wobec jednoczesnego rozmnożenia się rzec moż
na — wprost niepomiernego — pism specyalnych, 
o ile z jednej strony świadczyć może o rozwoju 
badań naukowych, o tyle znowu stanowi znaczny 
ciężar dla każdego sumiennego pracownika, chcą
cego zapoznać się dokładnie z literaturą dotyczą
cą badanych przez się zagadnień. Pomimo licz
nych wydawnictw, poświęconych referatom

krótkim z literatury bieżącej, które jednak nigdy 
zastąpić nie są w stanie oryginałów zebranie ca
łości literatury, dotyczącej nawet względnie drob
nych kwestyj naukowych, stało się obecnie nie
zmiernie utrudnione.

Sprawa ta była już niejednokrotnie i przez 
wielu uczonych poruszana lecz, jak dotąd, prze
ważnie bez rezultatów wyraźnych. Jednym 
z najnowszych objawów tej prawdziwie palącej 
potrzeby, doświadczanej przez ogół pracowników 
nauki, jest komunikat, poświęcony sprawie upo
rządkowania publikacyj anatomicznych, wypowie
dziany przez znanego histologa francuskiego, 
prof. Prenanta, na zeszłorocznym pierwszym kon
gresie międzynarodowym anatomów w Genewie.

Autor rozpatruje przedewszystkiem zdania róż
nych swych kolegów w obchodzącej nas tu spra
wie. Więc,podługBoubierai Minota, najprzykrzej- 
szą sprawą dzisiejszej literatury morfologicznej 
(a możnaby dodać, że i każdej innej) jest nawał 
ukazujących się rozpraw pośpiesznie a zbyt ob
szernie redagowanych, zawierających zbyt mało 

I faktów i poglądów nowych i oryginalnych. Ko
niecznem jest propagowanie zasady, że publika- 
cye mogą w tym tylko razie przenosić pewną 
określoną normę objętości, gdy zawierają rzeczy
wiście fakty wagi pierwszorzędnej.

Giard, Errera, Field i Boubier uskarżają się 
na nadmiar pism peryodycznych. Wielojęzyczne 
i nadmiernie liczne pisma i „Archiwyu obciążają 
budżet bibliotek i narażają nawet bardzo skrupu
latnego badacza na pominięcie cennych nieraz 
publikacyj. Podług spisu, niekompletnego zresz
tą, jaki przedstawiła w r. 1896 „1’Annee biolo- 
giqueu—ilość czasopism w różnych działach bio
logii wydawanych wynosiła wówczas pięćset 
piędziesiąt pięć. Z drugiej strony pp. Boubier 
i Errera przemawiali przeciw ustawicznemu wzra
staniu ilości „Roczników" „Sprawozdań14 i „Bu- 
letynów11 różnych pomniejszych stowarzyszeń 
naukowych, szczególniej prowincyonalnych i ob- 
cojęzycznych. (Zarzut ten stosuje się, oczywiś
cie, do naszych biednych polskich wydawnictw!) 
Przeciw poglądowi temu zaprotestował prof. A. 
Giard, broniąc praw każdej narodowości do wy
dawania rozpraw naukowych we własnym języku.

Prof. Prenant proponuje, aby każde z istnieją
cych czasopism naukowych ściśle zakreśliło sobie 
pewną specyalność, pilnując się odtąd kierunku 
przeważającego w niem dotychczas. W ten spo
sób uniknąć można takiego np. pomieszania ma- 
taryału, że w jednem i tem samem czasopismie 
drukowane bywają rozprawy z dziedziny anato
mii, histologii, embryologii, fizyologii a nawet pa
tologii... Taki stan rzeczy prowadzi do istnej 
anarchii bibliograficznej.

Dla zapobieżenia złemu, prof. Prenant podaje 
następujące dezyderaty: po pierwsze należy po
wstrzymywać „pruriginem scribendi“, nie do
puszczając do ogłaszania rzeczy mało lub bezwar
tościowych. To leży, oczywiście, przedewszyst
kiem w rękach kierowników pracowni nauko-
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wych, mogących wywierać odpowiedni wpływ 
moralny na swych pracowników. Następnie re- 
daktorowie czasopism specyalnych powinni—kie
rując się pewnemi ustalonemi zasadami—żądać 
od autorów przedstawienia danej pracy w ograni
czonej liczbie stronic druku, a zawsze wymagać 
umieszczania w końcu rozprawy krótkiego stresz
czenia z odsyłaczami do rysunków lub tablic. 
Należy żądać ścisłego rozgraniczania nowjrch fak
tów i idei od części historycznych i krytycznych 
rozprawy. Prenant żąda również zasadniczego 
skracania części historycznej rozpraw, gdyż jest 
to zadaniem specyalnych wydawnictw, poświęco
nych bibliografii krytycznej.

Pozatem Prenant kładzie raz jeszcze nacisk na 
konieczność specyalizacyi czasopism, oraz na waż
ne bardzo i wdzięczne zadanie, jakie miałyby 
przed sobą owe ściśle wyspecjalizowane czaso
pisma — dawania wyczerpujących referatów 
bibliograficznych. „Należy bowiem wpoić w każ
dego uczonego przeświadczenie, że zadanie kry
tyka naukowego jest również pożytecznem jak 
i badanie samodzielne i że obowiązkiem każdego 
jest współdziałać pracy uporządkowania dokumen
tów naukowych11.

Wreszcie Prenant proponuje ułożyć listę wy
dawnictw peryodycznych, w których ogłoszone 
rozprawy powinny być znane specyalistom w da
nych działach. Rozprawy umieszczone w wyda
wnictwach nie objętych ową listą międzynarodo
wą. mogą być ignorowane.

O ileby doszło rzeczywiście w przyszłości do 
układania listy podobnej, należałoby zwrócić uwa
gę. aby zapewnić umieszczenie w niej naszym wy
dawnictwom polskim, w dwu językach wydawa
nym — obawiać się bowiem można, że zechcianobyje 
pominąć. W danym razie z pomiędzy uczonych 
obcych liczyć prawdopodobnie można będzie na 
poparcie prof. A. Giarda, obrońcy praw narodo
wych w literaturze naukowej, a szczególnie ży
czliwego wydawnictwom polskim.

Ja n  Tur.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK 
W POZNANIU.

Ostatnie zwyczajne posiedzenie wydziału przy
rodników i techników Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk dnia 30 stycznia odznaczyło się niemałym 
udziałem nie tylko członków tego wydziału po
znańskich, ale i zamiejscowych, oraz gości.

Pięć minut po wpół do 9 ks. kanonik Adamski 
rozpoczął demonstracyę fonografu, którego wyjaś
niał mechanizm, przedstawił funkcyonowanie i za
stosowanie do korespondencyi, wykładów i t. d. 
Fonograf wierniej od stenografów notuje każde 
słowo wypowiedziane; walec woskowy z wyrzeź- 
bionemi na nim znaczkami wkłada się następnie

w fonograf inny, a dyktowane przezeń wtedy sło
wa zapisuje lub na maszynie Remingtona druku
je w innym pokoju sekretarz. Tym sposobem 
oszczędza się wiele czasu. Dla osób mających 
wiele zajęcia jest to doskonal)’ sposób pomnoże
nia swej czynności.

Następnie ks. Adamski pokazywał maszynkę 
służącą do zeskroby wania wyrzeźbionych na wal
cu woskowym znaczków, tak że ten walec może 
kilkanaście razy z rzędu służyć.

Dr. F. Chłapowski rozpoczął zapowiedziany 
swój wykład: „Wydział przemysłowy Kasyna Go
styńskiego i Przewodnik Rolniczo-Przemysłowy 
1837 — 4 5 “, ubolewając nad tem, że tak mało 
dotąd wiemy o społecznym i kulturalnym rozwo
ju w naszej dzielnicy poznańskiej, choć materya- 
łu nie brak, byleby się oń postarać. Nawet naj
nowsi dziejopisarze Księstwa Poznańskiego (dr. 
Rakowski) ignorują zupełnie w niem ten rozwój. 
Bez wątpienia udałoby się jeszcze teraz, łożąc pe
wne starania, opisać niejedno ognisko społeczne
go i intelektualnego ruchu u nas, nawet z czasów 
Prus Południowych, albo Księstwa Warszawskie
go, łatwiej już z pierwszych 15 lat W. Księstwa 
Poznańskiego, a jeszcze łatwiej z czasów, póź
niejszych, o których obecnie jednak już ogół u nas 
wie tak mało.

Jednem z takich ognisk kultury' u nas było 
w latach 1835 -4 5  kasyno gostyńskie, założone 
przez męża wielkiego serca, Gustawa Potworskie- 
go. Spełniało ono z początku zadanie zespolenia 
ziemian i intełigeucyi w celach towarzyskich. 
Warunki przyjęcia do kasy na były trudne. Przy
jęci do niego byli sobie równi. Wnet w niem po
wstały dwa wydziały, literacki i przemysłowy, 
o którym głównie prelegent mówił. Przedsta
wił więc akta tegoż kasyna 1835-—40, które za
wdzięcza uprzejmości synowej założyciela, p. Gu- 
stawowej Potworowskiej z Goli: akta, dotyczące 
Instytutu Miłosierdzia (1850 — 53), jaki tam 
potem powstał; akta Związku rolniczego w pow. 
kościańskim (1852—44) i inne akta dobra pu
blicznego, utrzymywane przez Stanisława Chła
powskiego z Czerwonej wsi; wreszcie 8 roczni
ków dwutygodnika wychodzącego w Lesznie u E. 
Guenthera, pod redakcyą z początku ks. Burowi- 
cza, „Przewodnika Rolniczo-Przemysłowego11, 
który od r. 1839 — 1843 był prawdziwym orga
nem tegoż wydziału Przemysłowego Kasyna 
w Gostyniu, a nieco później także i Towarzystwa 
Rolniczego W. Księstwa Poznańskiego w Gnie
źnie.

Wydział przemysłowy' K. G. założony w tym 
samym roku. co Towarzystwo w Gnieźnie (1837) 
miał z początku odmienne nieco cele, zwłasza pod 
przewodnictwem swego założyciela, Józefa Łu
bieńskiego z Podliszek, właściciela domu banko
wego w Gdańsku. Nazywał się też początkowo 
wydziałem zachęcającym do przemysłu i rolnic
twa. Mylnie więc w nr. 19 V Rocznika Prze
wodnika R. P. — podano pierwotną jego nazwę 
jako „wydziału do popierania rzemiosł i przemy-
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słu miejskiegou, gdyż celem jego było od począt
ku podniesienie wszelkiego rodzaju przemysłu 
w W . Ks. Poznańskiem i odrodzenie w niem wo
góle ducha przemysłowego. W  statutach jego 
§ 5 takie podaje zadania:

a) Zdawanie sprawy na walnych zebraniach 
Kasyna G. o stanie różnych gałęzi przemysłu 
miejskiego w W . Ks. Pozn. z wymienieniem mai- 
strów celujących w jakiej gałęzi.

b) Naznaczenie środków popieraniania prze
mysłu tak w ogólności, jak też pojedynczych rze
mieślników i fabrykantów w szczególności, wy
stawianiem świadectw rzemieślnikom celującyrm 
i uczciwym.

c) W spieranie i polecanie wsparciu szczegól
nie usposobionych czeladników polaków, oraz do
starczenie miejscowym rękodzielnikom najdosko
nalszych zagranicznych wzorów, modeli i dzieł 
pożytecznych, i, o ile fundusze pozwolą, wyksz
tałcenie co rok pewnej liczby rzemieślników po
laków.

d) Zwiedzanie, w celu osięgnięcia wyżej wspo
mnianych wiadomości, zakładów przemysłowych 
i rzemieślniczych w W. Ks. Poznańskiem.

§ 6 opiewa: Dary dobroczynne składane przez 
obywateli w celu jakiego polepszenia przemysło
wego, wydział przyjmować będzie z wdzięczno
ścią.

Taka była pierwotna myśl w założeniu tego 
wydziału. Z czasem udział brany w przemyśle 
rolniczym przeważył do tego stopnia w wydziale, 
że można go uważać za pierwszą podwalinę do 
powstania późniejszego, scentralizowanego w Po
znaniu, Towarzystwa Rolniczego, w którem zlał 
się z Towarzystwem agrononomicznem w Gnieźnie 
i innemi mniejszemi na prowincyi. Lecz co udać 
się nie mogło kilkunastu obywatelom wiejskim, 
zjeżdżającym się kilka razy na rok do Gostynia, 
to sowicie nagrodzone zostało, odkąd Karol Mar
cinkowski, widząc te chwalebne usiłowania, po
wziął myśl zorganizowania pomocy naukowej 
w osobnem Towarzystwie, z siedzibą w Poznaniu.

W  papierach, jakie pozostały w Czerwonejwsi, | 
prelegent miał niezbite dowody, że wydział prze- 
mysłowy udzielał nie tylko rzemieślnikom, ale 
i studentom zapomogi na studya i podróże i z ni- i 
mi korespondował. Akta te wręczone przez pre- i 
legenta przed 30 laty ks. biskupowi Janiszew
skiemu, w celu opisania początków Towarzystwa 
Naukowej Pomocy, zaginęły po jego śmierci; lecz , 
sprawozdania wydziałowe w „Przewodniku41, j 
(rocznik V, str. 218). świadczą o tern wymownie.

Także i w kierunku zbierania okazów przyro
dniczych, które następnie przeszły na własność 
Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu razem z biblio
teką, oraz modeli dla rzemieślników i rolników, 
które częściowo dostały' się do późniejszej szkoły 
imienia Haliny w Zabikowie, W ydział Przemy
słów}' Kasyna Gostyńskiego rozwijał czynność 
nie małą, ale działalność jego nie ograniczała się 
do tych trzech tylko kierunków, które następnie

stały się wytycznemi trzech instytucyj, jakiemi 
dotąd mamy słuszny powód się chlubić.

W rozprawach w „Przewodniku R. P .“ druko
wanych a w wydziale P. K. G. wygłoszonych, 
spotykamj'- i takie, które dotyczą ułatwienia kre
dytu, podniesienia ludu wiejskiego, zaprowadze
nia regulacyi stosunków włościańskich w Króle
stwie (u nas regulacya już była skończona), unor
mowanie kwestyi komorników, zaprowadzenia są
dów polubowych, wyrzeczenia się faktorów-pija- 
wek, uważania na fizyczny rozwój dzieci wśród 
ludu a więc spraw sięgającjcb poza kwestye te
chniczne, choć i tych nie braknie. Między temi 
wspomnieć warto kwestyę osuszania Obry w kil
ku doskonałych źródłowo opracowanych rozpra
wach, sprawę komunikacyj, t. zw. „makadami- 
zowanych szos11 i t. d .—W ydział urządzał w Go
styniu wystawy, wyścigi, igrzyska ludowe, z któ
rych w „Przewodniku1* zdawał sprawę.'

Z sprawozdań tych widać, że wydział starał 
się wpływać na całe społeczeństwo, nietylko kra- 

I jowe, ale i zakordonowe; wreszcie i na władze;
widać też pewne poparcie niektórych jego usiło- 

i wań przez władze, które mu dostarczały materya- 
łu z miast i powiatów W. Ks. Poznańskiego.

Po 4 latach praca ta tak wytężona i rozległa 
ustaje. „Przewodnik1* przestaje umieszczać spra- 

i wozdania. Mogły się do tego przyczynić nietyl
ko stosunki polityczne zmieuione, ale i zmiana 
komunikacyj, wskutek czego ruch społeczny i na
rodowy coraz bardziej ześrodkowywał się w Po
znaniu. W  każdym razie to, co zdziałało w swo
im czasie Kasyno Gostyńskie, podnosząc poziom 
moralny i intelektualny wielkopolskiego ziemiań- 
stwa i mieszczaństwa, a zwłaszcza to, co jest dzie- 

| łem zabiegów wj^działu przemysłowego w niem,—
! należeć będzie zawsze do najpiękniejszych kart 
! w dziejach porozbiorowych polskich.

Niemniej piękny jest i koniec tej instytucyi, 
która tyle usług oddała nietylko okolicy, ale któ- 

! rej wpływ sięgał daleko poza granicę naszej dziel- 
nicy. Co się stało z gmachem, w którym się zgro
madzała niegdyś szlachta i inteligencya, tak dla 
skromnej i przyzwoitej zabawy, jak  i dla poucze
nia się i pobudzania wzajemnego do najszlachet
niejszych celów? Został on z początku przytuł
kiem dla wzorowej ochronki, w której się ochro- 
niarki wyrabiały. Myśl zakładania ochronek po 
miastach i wsiach wyszła od Augusta Cieszkow
skiego, który tu ją  przedłożył. W  osobie Edmun
da Bojanowskiego z Grabonoga znalazła jednak 
wykonawcę, bo on życie swe i majątek poświę
cił na utworzenie Kongregacyi Służebniczek N. 
P. M., które się ochronkami po wsiach szczegól
nie miały zajmować. Gdy cholera w r. 1849 
w W . Ks. Poznańskiem się pojawiła, do pustego 
już wówczas domu Kasynowego przywołano Sio
stry Miłosierdzia z Poznania i pod ich opiekę od
dano chorych tam umieszczonych. Gdy zaś nie
dola licznych sierot po tym pomorze wywołała 
potrzebę dłuższej nad niemi opieki, natenczas 
fundusz za staraniem jednego z najgorliwszych
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członków b}'łego Kasyna Gostyńskiego zebrany 
od obywateli okolicznych, został przeznaczony 
na początkowe ustalenie Domu Miłosierdzia 
w Gostyniu w tymże samym budynku, z 20 łóż
kami stałemi dla chorych. I  dom ten Miłosier
dzia został 1851 nabyty i dotąd istnieje, jako 
świadek świetnej i pożytecznej przeszłości K asy
na, a zarazem dobroczynności jego niektórych 
członków.

Prelegent odczytał w ciąga wykładu dużo ustę
pów z „Przewodnika rolniczo-przemysłowego11 
i dał parę sylwetek osób, które w wydziale prze- 
mysłowym Kasyna Gostyńskiego były najczyn- 
niejszemi.

W dj^skusyi po tym wykładzie zabierali głos 
mimo opóźnionej pory p. F. Biskupski oraz p. Tho
mas (z Żabikowa), który wręczył także siekierę 
z rogu jeleniego, wykopaną przed laty, a która 
pójdzie do zbiorów przedhistorycznych.

W  końcu załatwiono szybko niektóre sprawy 
wydziału przyrodników i techników, którego wal
ne zebranie ma się odbyć 18 lutego.

K RO N IK A  N A U K O W A .

—  Spotrzebowanietlenu przez ośrodkowy układ 
nerwowy zwierząt morskich. Badania Yerworna, 
Bayera, W intersteina, Bondego i Baglioniego 
nad mleczem pacierzowym żaby wykazały, że 
obecność stosunkowo znacznych ilości tlenu jest 
niezbędnym warunkiem pozostawania przy życiu 
i dalszej czynności elementów ośrodkowych (ko
mórek nerwowych) układu nerwowego, w przeci
wieństwie do pozostałych tkanek i narządów (nie 
wyłączając części ośrodkowych układu nerwo
wego), które mogą żyć dalej poza organizmem 
nawet wobec małych ilości tlenu. Baglioni po
stanowił sprawdzić, czy tę sarnę własność swoi
stą posiada również ośrodkowy układ nerwowy 
zwierząt niższych. W tym celu badał on niższe 
kręgowce (ryby), mięczaki, robaki, szkarłupnie 
i meduzy, u których znamy samodzielny układ 
nerwowy, w ten sposób, że izolował część ośrod
kowego układu nerwowego umieszczał ją  w róż
nych środowiskach z tlenem lub bez niego i ba
dał jej sprawność życiową, używając odruchów 
jako jej wskaźnika. U wszystkich zwierząt ba
danych okazało się, że ośrodkowy układ ner
wowy wykazuje sw’oiste większe zapotrzebo
wanie tlenu, niż pozostałe tkanki i narządy (u ryb 
nie wystarcza tlen powietrza, lecz niezbędne jest 
zetknięcie z czystym tlenem). Dlatego* też 
wszystkie te zwierzęta posiadają mechanizmy 
specyalne, które dostarczają w dostatecznej ilości 
tlenu ośrodkowemu układowi nerwowemu. U zwie
rząt (ryb, mięczaków, robaków), u których ko
mórki nerwowe, wobec daleko idącej centralizacyi, 
skupiają się głęboko w organizmie daleko od

swego miejsca pierwotnego (ektodermy)— w po
staci mózgu, mlecza, sznura brzusznego— tam 
zjawiają się ciała tlenonośne (hemoglobina krę
gowców, hemocyanina mięczaków, hemerytryna 
robaków) i naczynia krwionośne, których zada
niem jest obfite dostarczanie tlenu na potrzeby 
ośrodkowego układu nerwowego.

W  niektórych przypadkach—jak  np. u robaka 
Sipunculus nudus — znajdujemy już barwnik od
dechowy ale nie widzimy jeszcze naczyń krwio
nośnych; jednak, co ważna, okazuje się, że właś
nie ośrodkowy układ nerwowy (sznur brzuszny) 
tego zwierzęcia naładowany jest tym barwnikiem 
tak, że uwidocznia się odrazu przez swoję barwę 
czerwoną — wykazuje to dowodnie, że w tym 
przypadku ośrodkowy system nerwowy ma rów
nież największe zapotrzebowanie tlenu. Zwie
rzęta (szkarłupnie, meduzy), których komórki 
nerwowe zachowują swe pierwotne położenie 
w ektodermie i rozproszone są po całem ciele, 
jednak z pewną centraliźacyą w kanalikach wod
nych— nie posiadają specyalnego ciała tlenonoś- 
nego ani naczyń krwionośnych, gdyż ich elementy 
ośrodkowe układu nerwowego, znajdując się 
w bezpośredniej styczności, ze środowiskiem ze- 
wnętrznem, posiadają zawsze dostateczne źródło 
tlenu. Tem wytłumaczyć się daje właściwość 
tych zwierząt, że w przeciwieństwie do zwierząt 
wyższych bardzo szybko giną pod wpływem tru 
cizn nerwowych i nareszcie zdolne są pomimo po- 
ćwiertowanią w kawałki żyć dalej w zwykłej wo
dzie morskiej—zdolne są do regeneracyi.

Od wymienionej zasady istnieją nieliczne co 
prawda w yjątki—pasorzyty jelitowe, mieszkańcy 
mułu— są to jednak wtórne przystosowania do 
specyalnj'ch warunków życiowych A. E.

(Zeitsch. f. allg. Physiol.).

—  Czy toksyny są fermentami? W  „Deutsche 
med. Wochenschrift" zawiązała się niedawno dy- 
skusya między Liebermannem a Oppenheimerem 
na temat powyższy. Liebermann występuje w niej 
przeciw rozpowszechnionej ogólnie a popieranej 
szczególnie przez Oppenheimera w jego dziele o fer
mentach teoryi, podług której istnieje ścisła ana
logia pomiędzy toksynami a fermentami. Punkty 
styczne Liebermann uważa za fakt podrzędny. 
Główną cechą charakterystyczną fermentów są 
podług Liebermanna ich własności katalizatorów, 
t. j. własności wpływania na szybkość reakcyi 
chemicznej, chociaż nie biorą w niej widocznego 
udziału i nie ulegają jakimkolwiek zmianom 
ilościowym. Tej własności pozbawione są właś
nie toksyny, które wchodzą z podłożem w zwią
zek w stałych stosunkach wagowych. Na popar
cie swego zdania Liebermann przytacza rezultaty 
swych badań nad działaniem aglutynin abryny 
i rycyny. Ciała te działają toksycznie na krew, 
ale nie katalitycznie a więc nie zachodzi tu pro
ces właściwy fermentom. Ogromnie trujące 
własności toksyn, które zwykle kładzie się na 
karb działania fermentów, przypisać może należy
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szczególnej wrażliwości fizyologicznie najważniej
szych grup komórkowych lub też specyficznemu 
działaniu toksyn na ciała fizyologicznie najważ
niejsze.

Oppenheimer w swej odpowiedzi na argumen
ty Liebermanna wykazuje, że przypuszczalne 
pokrewieństwo pomiędzy toksynami a fermentami 
stosuje się tylko do połączeń swoistych, a więc 
do grupy haptoforowej a nie ergoforowej. Jako 
przykład Oppenheimer przytacza łączenie się fer
mentu podpuszczki z jego antyfermentem, które 
podlega tym samym prawom, co łączenie się toksy
ny z antytoksj^ną. Działanie fermentów jest bezwa
runkowo katalityczne. Nie należy jednak dzisiaj 
jeszcze identyfikować fermentów z katalizatorami, 
zapewne fermenty są katalizatorami szczególnego 
rodzaju, które działają dopiero po połączeniu się 
swoistem. A. E.

—  Dwa świeżo obserwowane przypadki dzie
worództwa owadów. W  N» 18 „Zoologischer 
Anzeiger“ znajdujemy dwa nowe przyczynki, po
większające liczbę owadów, o których wiadomo, 
że stale, lub w pewnych okolicznościach rozwija
ją  się dzieworódczo. Mianowicie, dotyczę to 
dwu przedstawicieli tęgoskrzydłych—Otiorrhyn- 
chus turca (z Curculionideae) i Tenebrio molitor. 
Pierwszy z tych dwu gatunków, szkodliwy nisz
czyciel winnic, posiada, jak  skonstatował Szylan- 
tjew, jedynie osobniki żeńskie. Autor w celu do
wodnego przekonania się o tem, wziął do swych 
badań 60 dopiero co wyklutych, miękkich, prawie 
bezbarwnych tęgoskrzydłych— a więc w okresie 
kiedy niemożna przypuszczać jakiejkolwiek możli
wości zapłodnienia. Połowę(t.j 30) osobników izolo
wał w 30 oddzielnych słoikach — jesienią wszy
stkie złożyły liczne jajka. To 30 osobników, jak 
również pozostałe 30, autor poddawał następnie 
sekcyi i znalazł, że wszystkie należały do płci 
żeńskiej. Mało tego. W  celu kontroli autor 
izolował w dwu naczyniach szklanych dwa wyho
dowane z larw i poczwarek osobniki, które po 
pewnym czasie złożyły jajka; z tych jajek po 
upływie 12 —14 dni wykluły się żwawe, zdolne 
do życia larwy, które do jesieni rozwijały się zu
pełnie normalnie.

Co dotyczę opisywanych dotychczas postaci 
samców gatunku Otiorrynchus turca —-to Szylan- 
jew  przypisuje fakt ich istnienia w nauce niedo
kładnościom obserwacyi lub metody. Podług 
jego spostrzeżeń należy uważać ze fakt ustalony, 
że przynajmniej w Rossyi południowej owad ten 
posiada tylko osobniki żeńskie. Autor przypusz
cza, że może w ojczyźnie swej —w Azy i mniej
szej—-Otiorrhynchus turca posiada też przedstawi
cieli samców. W  celu wyświetlenia kwestyi tej 
należałoby zbadać anatomicznie osobniki tego ga
tunku, co dałoby się uskutecznić łatwo nawet na 
egzemplarzach muzealnych, gdyż silnie chitynizo- 
wane ujście receptaculum seminis samiczek— 
leżące w pochwie w pobliżu miejsca połączenia ! 
obudwu jajowodów —  opiera się niszczącemu 
działaniu wysychania i gnicia. Rozumie się samo

przez się, że samcy tego luku chitynowego nie po
siadają.

Co dotyczę drugiego przedstawiciela tęgoskrzy
dłych, a mianowicie Tenebrio molitor, to posiada 
on coprawda obiedwie płci, ale jajka samic w pew
nych okolicznościach mogą rozwijać się też bez 
zapłodnienia. Saling przeprowadził w pracowni 
Korschelta szereg badań nad rozwojem dziewo- 
rodnym tych jaj. Izolowanie płci u tego gatun
ku możliwe jest już w stadyum poczwarki, gdyż 
w tym okresie uwidoczniają się już różnice płcio
we przyszłego imago; przez izolowanie zaś przed 
ostateczną przemianą wykluczona zostaje wszelka 
możliwość zapłodnienia. Ja jka  niezapłodnione 
(których było mniej niż zapłodnionych) autor po
zostawił warunkom normalnym; okazało się jed- 
dnak, że w takim razie z jajek nie powstawał za
rodek. Nawet zewnętrznie ja jka niezapłodnione 
różnią się od normalnych tem, że ich skorupka 
jajowa pozostaje błyszcząca i wiotka, gdy tym
czasem jajko zapłodnione w pierwszym dniu roz
woju mętnieje i twardnieje na obwodzie. Na 
trzeci dzień poprzez wiotką skorupkę jaja nieza- 
płodnionego przeświecać zaczynają białe płatki 
jakgdyby wewnątrz ja jka tworzyły się obłoki — 
początek zwyrodnienia jaja. Na piąty dzień ja j
ka dzieworodne kurczyły się i wysychały.

Na skrawkach jaj utrwalonych zapomocą roztw. 
azotanu i sublimatu w alkoholu i barwionych 
oranżem G. autor otrzymał obraz następujący. Zu
pełnie młode jajka dzieworodne prawie nie róż
nią się od normalnych: warstwa zewnątrz zarodzi 
przedstawia się normalnie, ale wewnętrzna zarodź 
siateczkowa uwydatnia się bardziej, niż w jajach 
zapłodnionych. W e wczesnych stadyacli rozwoju 
w pobliżu jednego z biegunów jądro jajowe leży 
ściśle u obwodu jaja i znajduje się w stadyum 
tworzenia ciałek kierunkowych, gdyż chromatyna 
właśnie rozdzieliła się na dwie części. W arstwa 
zewnętrzna zarodzi ma wtedy też wygląd normal
ny, zarodź wewnętrzna wyraźnie jest zaznaczona. 
W  starszych jajach niezapłodnionych z przedją- 
drza żeńskiego powstają liczne jądra potomne, 
podobne do jąder podziału jaj normalnego i tak 
samo z początku posuwające się ku obwodowi ja 
ja. Nie dochodzi jednak do utworzenia się blas- 
todermy, gdyż po niejakim czasie następują w ja j
ku niezapłodnionem zakłócenia poważnej natury 
wywołane przez to, że pochodne przedjądrza żeń
skiego nie mogą zapanować nad olbrzymią masą 
żółtkową.

Piątego dnia, kiedy makroskopowo zauważyć 
się daje powstawanie „płatków śnieżnych11—pod 
mikroskopem widzimy co następuje. Niema ani 
blastodermy ani jednolitej niepodzielonej warstwy 
zewnętrznej zarodzi. Cała zarodź skupiła się 
w pojedyńcze mniejsze lub większe, rozsiane 
w masie żółtkowej wysepki, w których zawarte 
są liczne, czarne punkciki cbromatynowe, pocho
dzące od dawnych jąder podziału. Bardziej jesz
cze rzucają się w oczy pewne skupienia zarodzi 
o postaci kulistej, które na skrawkach występują
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w formie pierścienia, ponieważ powierzchnia kul j  

składa się z zarodzi bardziej gęstej, a część wewnę- j 
trzna z zarodzi rzadkiej, grabopiankowej, zawie
rającej elementy żółtkowe, które przeszły w stan ! 
ciekły. Pozatem znajdujemy jeszcze trzeci ro
dzaj skupień plazmatycznych, składających się 
również z zarodzi grubopiankowej, ale bez zew
nętrznego pierścienia gęstszej zarodzi.

Saling przypuszcza, że zapomocą środków 
sztucznych można byłoby zapobiedz procesowi ! 
zwyrodnienia jajek i analogicznie z doświadczę- ! 
niami Loeba wogóle, a Tichomirowa nad jajkam i 
jedwabnika, drogą przeniesienia do odpowiednie- | 
go środowiska wj^wołać całkowity rozwój jajek  i 

niezapłodnionych. A. E.  i

—  Wytwarzanie chlorofilu w ciemności. Od-
dawna znany jest fakt, że rośliny wyższe okryto- j  

zalążkowe (Angiospermae), pozbawione światła, 
przestają wytwarzać chlorofil; tymczasem nago- 
zalążkowe (Gymnospermae) posiadają zdolność 
wytwarzania zielonego barwnika i w ciemności, 
wyjątek stanowią miłorząb (Gingko biloba) i nie
które kłodziniaste, jak Cycas i Zamia. Badania 
niektórych uczonych dowiodły, że zdolność tę po
siadają i niektóre rośliny niższe, dokładnie je d 
nak nie stwierdzono, jak  się zachowują pod tym 
względem rozmaite grupy roślin niższych. Zba
daniem tej kwestyi zajęła się niedawno p. Karo
lina Bittner i na zasadzie faktów zdobytych przez 
innych badaczów oraz własnych spostrzeżeń do
szła do następujących wyników. (Oesterreichi- 
sche botanische Zeitschrift. 1905, Nr 8).

Glony, jak to dowiódł niedawno Artari, jeżeli 
tylko mają odpowiednią pożywkę organiczną, wy
twarzają chlorofil i w ciemności. Zdolność ta 
znika, jeżeli dostarczymy azotu w nieodpowied
nim połączeniu lub węglowodanów o zbyt silnej 
koncentracyi.

Piecha wątrobowców w ciemności zazwyczaj 
przestaje rosnąć; jeżeli to zdarza się wyjątkowo, 
jak  np. u Fegatella conica, wówczas wytwarza się 
chlorofil.

Mchy liściaste również wytwarzają chlorofil 
w ciemności we wszystkich częściach, lecz naj
więcej w łodyżkach, natomiast w listkach chloro
fil często nie wytwarza się wcale lub w niewiel
kiej ilości. Podobną zdolność posiadają i splątki 
mchów wraz z wyrastającemi z nich pędami.

Kłącza paproci hodowane w ciemności wyda
wały liście o skróconych działkach pozbawionych 
zupełnie chlorofilu; wytwarza się on czasami w nie
wielkiej ilości w zgrubiałych ogonkach liściowych. 
Skrzypy i widłaki w ciemności nie wytwarzają 
chlorofilu wcale.

Co dotyczę rozpłaszczek (Selaginellae). to 
większość ich gatunków w ciemności przestaje ro
snąć, te jednak, które posiają więcej materyałów 
zapasowych, wytwarzają nowe pędy liściaste
0 długich łodygach, pozbawionych chlorofilu,
1 zdrobniałych zielonych listeczkach.

Wogóle możnaby powiedzieć, że na wyższym 
stopniu rozwoju zanika zdolność wytwarzania 
chlorofilu w ciemności, jednakże rozpłaszczki 
i większość n agozalążko wy cli przedstawiają pod 
tym względem wyjątek. B.  H.

—  Samozapłodnienie u Ciona intestinalis.
Zazwyczaj sperma żachwy Ciona intestinalis nie 
zapładnia jaj, pochodzących od tegoż samego oboj- 
naczego osobnika. Samozapłodnienie staje się jed
nakże możliwem, o ile jajka zostaną przedtem 
osłabione wskutek działania chloroformu lub alko
holu. Ostatnie badania T. H. Morgana dowio
dły, że brak samozapłodnienia normalnego przed
stawia w danym razie jeden z przypadków nieu- 
dawania się zapłodnienia krzyżowego, które dość 
często niedochodzi do skutku, u badanej osłonicy, 
a to wskutek specyalnej nieudolności indy widual- 
nej bądź spermatozoidów, bądź jaj samych.

Doświadczenia swoje Morgan przeprowadzał 
w sposób uastępujący: jajka każdego z sześciu ba
danych osobników rozdzielał pomiędzy 6 różnych 
naczyń, (razem 36 naczyń), poczem do każdej 
porcyi dodawrał spermę tych samych osobników. 
W ten sposób jajka każdego osobnika były pod
dane w oddzielnych naczyniach działaniu sześciu 
różnych porcyj spermy, a pomiędzy niemi jednej 
porcyj spermy tegoż samego osobnika. Załączo
na tablica ilustruje przebieg i wyniki doświad
czenia. Litery duże oznaczają jajka, małe— ple
mniki. Litery podkreślone na przekątnej ozna
czają serye samozapłodnienia, które nie udało się 
ani w jednym przypadku. Obok każdej kombi- 
nacyi jaj plemników' widzimy tu znaczenie % uda
nego zapłodnienia.
Aa Ab 90 Ac 80 Ad 10 Ae 0 Af 0
Ba" 0 Bb Bc 3 Bd 0 B eO Bf 0
Ca 100 Cb 80 Cc Ud iu O Ce 75 Cf 0 
Da 90 Db 75 Dc 84 D d De 0 Df 0
Ea 20 Eb 25 Ec 0 Ed 0 Ee Ef 0
Ea 0 Eb 0 Ec 0 Ed 0 Fe 0 Ff

Więc obserwacya zasadnicza, dotycząca nieu- 
dawania się samozapłodnienia, okazała się ścisłą, 
lecz prócz tego Widzimy, że i krzyżowanie daje 
wyniki nader rozmaite, zależne, oczj'wiście od 
ogromnie zmiennej zdolności indywidualnej pro
duktów płciowych. Tak z tablicy przytoczonej 
widzimy, że jajka seryi A są oczywiście zdolne 
do zapłodnienia, które dochodzi w tej seryi do 
90#— 100#. Jajka seryi B nieco gorsze, seryi 
C—doskonałe, seryi D — niezłe, a E  i P  — dość 
mierne. Co dotyczę plemników, to serya a jest 
bardzo dobra, (np. Ca), serye b, c, d, e —są mo
cy średniej, lecz plemniki seryi f nie zapłodniły 
ani jednego jajka.

Z badań powyższych wynika, że naogół zapło
dnienie u Ciona intestinalis udaje się dość rzadko 
w przypadkach krzyżowania; trudność zaś samo
zapłodnienia zwiększa się w ten sposób, że pro
dukty płciowe jednego i tegoż samego osobnika 
mogą posiadać jednakowe wady ustrojowe. Prócz 
tego Morgan zauważył, że nawet po udanem za-
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płodnieniu krzyżowem tworzy się uderzająco 
znaczna ilość nienormalnie rozwijających się larw.

Prócz doświadczeń opisanjrch Morgan przepro
wadził jeszcze cały szereg innych, chcąc wyjaś
nić, czy nienormalność samozapłodnienia nie zależy 
od jakiegoś specyalnego działania chemicznego, 
wywieranego przez tkanki danego osobnika na 
jego własne plemniki. W yniki tych doświad
czeń są nader zajmujące, aczkolwiek nie rozstrzy
gają sprawy ostatecznie. Jeżeli do wyciągu z ja j
ników osobnika A dodamy spermy tegoż samego 
osobnika i jaj osobnika B, to zapłodnienie nastą
pi w przypadku, gdy wyciąg będzie dość słaby. 
Nie można więc przypuszczać działania paraliżu
jącego specyficznego tkanek osobnika A na jego 
własną spermę, ani też działania pobudzającego 
plemniki innego osobnika.

Pozatem Morgan stwierdził, że bezpłodność 
krzyżowania produktów płciowych Ciona zmienia 
się zależnie od miejscowości: jest ona znaczniej
sza w San Diego, aniżeli w Woody Holi.

(R. Sc.) T. J.

—  Badania nad budową osłony jajka (zona 
pellucida) ssących, ogłoszone niedawno przez 
Reganda i Dubreuila zasadniczo zmieniają nasze 
poglądy dotychczasowe na stosunku jajka do ko
mórek folikularnych. Poszukiwania tych auto
rów, przeprowadzone nad jajkami królicy w róż
nych stadyach rozwoju— od jaj w okresie wzros
tu do chwili dojrzewania wykazują, że w żadnem 
ze stadyów tych niema połączeń protoplazmatycz- 
nych pomiędzy komórką jajową a otaczającemi ją  j 
bezpośrednio komórkami folikularnemi. Osłona ; 
(zona pellucida) ja jka dobiegającego kresu swego 
wzrostu i ja jka dojrzałego utworzona jest z dwu 
substancyj. .Tedna z nich—jednorodna w stanie 
świeżym, rozpuszczająca się w mieszaninie utrwa
lającej Tellyesniczkyego a ścinająca się w innych 
utrwalaczach — może być nazwana substancyą za
sadniczą. Druga tworzy nieregularnie promieni
ste włókna, nadające osłonie charakterystyczne 
prążkowanie. Owe włókna, promienisto ułożone 
nie tworzą anastomoz z komórką jajową, lecz spla
tają się na samej powierzchni tej ostatniej, two
rząc cienką błonę siatkowatą.

W yrostki protoplazmatyczne komórek „coronae 
radiatae" tworzą—wraz z substancyą międzyko
mórkową—wokoło osłony jajka pas spilśnionych 
włókien krzyżujących się pomiędzy sobą, i od 
owego skupienia odchodzą włókienka promieniste 
osłony. W yrostki komórek folikularnych nie 
mają bynajmniej charakteru protoplazmatycznego 
a mianowicie barwią się na ciemno-niebiesko 
przez kwaśny roztwór błękitu metylowego. W y
rostki te utworzone są z substancyi ekzoplastycz- 
nej— produktu jakiejś przemiany protoplazmy.

W pęcherzykach Graafa młodszych, nabłonek 
folikułów wyrabia na obwodzie jajka i w nabłon
ku —włókna ekzoplastycznp, silnie barwiące się 
od błękitu metylowego. Te z pomiędzy tycii 
włókien, które otaczają bezpośrednio komórkę ja 

jową tworzą rodzaj sieci, w której oczkach zbiera 
się substancya zasadnicza osłony. Te to właś- 

! nie włókna ekzoplastyczne pierwotne, zmie
niając się następnie, tworzą promienistości dają
ce się zauważyć w zona pellucida ja jka dojrzewa
jącego.

Wobec tego odkrycia nasze wiadomości co do 
odżywiania się komórki jajowej za pośrednic
twem wyrostków protoplazmatycznych komórek 
folikularnych— ulegają zasadniczej modytikacyj. 
Wyrrostki owe, które miały poprzez zona pelluci
da przenikać do zarodzi jajka--pod ług  opisanych 

i  badań—nie mają cech protoplazmy, lecz jakiegoś 
jej produktu wtórnie zmienionego. A więc skąd 
i w jak i sposób jajko ssących otrzymuje poży
wienie?... J. T.

(0. R. Ass. Anat.).

—  Kilka słów jeszcze o Spirochaete pallida 
Schaudinn, Jako uzupełnienie zamieszczonego 
w No 47 „W szechświata1* przez p. Szokalskiego 
artykułu o Spirochaete pallida Schaudinn pozwo
lę sobie przytoczyć jeszcze najnowsze badania 
w tym kierunku. Literatura rośnie z dnia na 
dzień, kwestya jest tak potężnej wagi w medy
cynie, że poświęca się jej cały legion uczonych 
we wszelkich laboratoryach świata całego. Dr. 
Bertarelli i Wolpino w 42 wypadkach zwykłego 
i wtórnego syfilisu 20 razy byli w stanie wykryć 
krętki, w 16 zaś otrzymali ujemne rezultaty. Sok 
gruczołów i krew' zawsze były pozbawione krętek; 
znajdowano je jedynie w niektórych narządach, 
jak wątroba, śledziona i t. d. Najciekawszym 
jest fakt, że Spirochaete wykryli uczeni ci w or
ganach płodu rodziców syfilitycznych; skraw
ki wątroby i śledziony barwione czy to metodą 
Giemsa czy też innemi1) zawierają wielką ilość 
krętek, jak to wykazują prześliczne preparaty. 
Ostatecznie niemogąsięautorowiezdecydować, czy 
Spirochaete jest rzeczywistą przyczyną przymio
tu, twierdzą jednak, że są one charakterystyczną 
cechą tej choroby i w żadnej innej wenerycz
nej chorobie nie występują. Dwaj inni włoscy 

I uczeni —  Bandi i Simonelli podjęli badania w ce
lu wykrycia krętek we krwi (Sulla presenzc del- 
la Spirochaete pallida nel sangue e nelle manife- 
stazioni secondarie dei sifilitici)—i na pięć doko
nanych prób trzy dały wyniki dodatnie: krętka 
miała postać długiej cienkiej nitkowatej wężo- 
wnicy z zaostrzonemi końcami — porusza się na
der szybko, w czem przypomina Spirochaete 
Obermeieri; niekiedy wyjątkowo tylko spotyka
no osobniki formy litery S. Również udało się 

| wykryć Spirochaete we krwi 23-letniej dziewczy
ny Raubitschekowi (W iener klinische Wochen-

‘) Francesko Simonelli i Ivo Bandi podają pięć 
następujących metod barwienia: 1) barw. błękitem 
ażurowym, 2) barw. Marino, 3) barw. Giemsa,
4) barw. Reitmanna, 5) barw. von Ermen- 
gema; (Ueber rasclie Farbungsmethode von Spiro
chaete pallida).
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schrift, Bd. XVTIII , 752—3) na preparatach bar
wionych według metody Giemsa i Reittnanna. 
Kraus i Prautschoff wykryli krętki nietylko u lu 
dzi w 32 wypadkach (na 37 badanych), ale 
i u trzech zarażonych przymiotem małp. Fraen- 
kel w 6 wypadkach konstatował istnienie Spiro- 
chaete; Babes i Panea wykryli u zmarłego dziec
ka z dziedzicznym syfilisem krętki nawet we krwi 
w sercu. Istnienie krętek u sylilityków stw ier
dzają też Rille, Ploeger, Nigris i wielu, wielu 
innych — jaką jednak te bakterye odgrywają ro
lę, dotychczas nie mamy żadnych danych.

Stefan Sterling.

ROZM AITOŚCI.

—  Na cele naukowe... W  ostatnim Ss Revue 
Scientifiąue znajdujemy następującą krótką, lecz 
wymowną n o ta tk ę ... I. S. Burdon Sauderson 
ofiarował 50000 franków pracowni patologicznej 
uniwersytetu w Oksfordzie, na badania nau
kowe;

Robert Burnes podarował angielskiemu kró
lewskiemu Towarzystwu botanicznemu 25000 
franków;

Dzieci zmarłego d-ra von Sieglea ze Stuttgartu 
ofiarowały 50000 marek zakładowi chemicznemu 
uniwersj^tetu w Tubyindze;

P. Yerkes zapisał założonemu przez siebie ob- 
serwatoryum w Chicago sumę 500000 franków.

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

za czas od d. 21 do d. 31 stycznia 1906 r.

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

<D

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

Temperatura w st. Cels.
Kierunek 

jiprędk. wiatru 
w »i/sek.

Zachmurze
nie 

(0 -  10)
a s

n o UWAGI

P 7 r. 1 p. 1 9 w.jj 7 r. ! J P- 9 w. Najw. Najn. \ l ± lp . 9 w. 7 r. lp . 9 w. mm
21 n. j 55,3 54,5 51,0 -  2,0 0,6 0,2 1,6 -  2,0 w 2 SW, s w , 10 10 10 ' 2,2 *  u- @
22 p. j 52,6 

58,0
53,0 55,0 -  1,6 —3,3 —6,3 0,7 — 5,3 N W , N3 N W , 10* ©2 0 1,2 ;j< 7 a 915 a;

23 w- 60,5 63,0 -  6,0 —4,4 —6,8 -4 ,0 - 7 , 0 N3 N, O 10 10 2 0,0 - ) ( -  d r .  a.
24 ś. 65,1 65,5 65,3 -  8,2 -6 ,4 -9 ,2 -4 ,0 -  9,2 0 e 3 s  e 2 2 5 0 -
25 c 62,3 57,8 53,0 -12,2 -5 ,8 -7 ,4 —5,0 - 1 2 ,3 S E , E, S E , 2 10 6 -
26 p. 47,4 48,1 50,0 -  5,0 -2 ,7 —3,3 —2,0 -  7,4 s 7 s 5 w 2 10 10 10 0,0 -)fam d.ill—12w
27 s. 50,6 49,8 48,7 — 0,6 1,2 2,9 3,5 — 3,3 s 5 SW. s w . 10= 10 10 0,1 •  a. n.

d00Ol 52,1 51,4 50,1 2,8 3,6 3,8 4,5 2,6 W5 W8 w j 10 10 = 10 0,0 j •  9 h p.;

9 P 51,0 51,0 48,6 3,7 4,0 3,2 4,5 2,6 w r W8 W , 10 10
10

2,3 •  w nocy
30 w 44 4 44.6 45,7 3,0 2,6 ‘,2 4,0 1,0 sw. W5 w j 10 10#

1 0 1 3,1 •  a. p. n.
31 c 48,5) 47,8 56,7 0,8 0,0 -2 ,8 1,7 -  3,0 W 3 W, N, 10= 10* 0 0,2!

Śred
nia 52,8 53,2 | 53,6 ’ 1 -  2,3 —0,8 ! -2 ,1 0,4 —4,0 4,4 5,0 4,5 9,4 9,7 6,8 [ - | |

Stan średni barometru za dekadę: '/j (7 r. — 1 p. —(— 9 w.) =753,2 mm
Temperatura średnia za dekadę: •/, (7 r. -f- 1 p. -)- 2 X  9 w.) =  —1°,8 Cels.

Suma opadu za dekadę: =  9,1 mm

TREŚĆ. O s t a t n i e  produkty rozpadu pierwiastków radyoakty wnych, tłum. S. B .—Nowe spostrzeżenia 
nad życiem mrówek, przez Ćz. Statkiewicza. — O kopalniach w Przybramie, przez Justyniana Zieliń
skiego. — W sprawie publikacyj naukowych, przez Jana T ura.— Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Po

znaniu. — Kronika naukowa.— Rozmaitości Buletyn meteorologiczny.
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