
Mi 13 (1249). Warszawa, dnia 27 marca 1906 r. I'oin XXV.

T Y G O D N I K  P O P U L A R N Y ,  P O Ś W I Ę C O N Y  N A U K O M  P R Z Y R O D N I C Z Y M .
Pianumerowac można w Redakcyi WszechświataPRENUMERATA „WSZECH8 WIATA” .

W W arszaw ie: rocznie rub. 8 , kwartalnie rub. 2.
Z p rzesy łką  p o c z to w ą : rocznie rub. 10, półrocznie rub. ó. * we wszystkich księgarniach w kraju i zagranicą.

Redaktor Wszechświata przyjmuje ze sprawami redakcyjnemi codziennie od godziny 6 do 8 wieczorem w lokalu redakcyi. 

A d r e s  R e d a k c y i :  M A R S Z A Ł K O W S K A  N r .  118.  — T e l e f o n u  8 3 1 4 .

NOWE POGLĄDY NA ISTOTĘ 

ZAPŁODNIENIA.

W ubiegłym roku ukazała się praca ame
rykańskich badaczów Ostwalda i Fischera, 
zawierająca ich pogląd na istotę zapłodnie
nia. *)

W edług badań najnowszych, protoplazma 
przedstawia mieszaninę roztworów koloidal
nych. Koloidem nazywamy ciało o bardzo 
wielkiej cząsteczce, nie podlegające krystali- 
zacyi, ani osmozie, a przedstawiające mie
szaninę płynów nie zupełnie jeden w drugim 
rozpuszczalnych.

Zaznaczyć jednak trzeba, że osmozie nie 
ulega koloid tylko w pewnych granicach; 
również dzieli z krystaloidem właściwość, że 
znaczniejsza kondensacya podwyższa tempe
raturę wrzenia.

Dzięki zdobyczom nauki współczesnej, po
jęcie protoplazmy, jako substancyi jedno
rodnej straciło więc zupełnie powagę, trud
ność określenia jej składu pochodzi z niedo
statecznej znajomości koloidów. W  ostat-

J) W. Ostwald i M. Fischer. Zur Kenntnis 
der physisch-chemischen Theorie der Befruch- 
tuog. Fflilgers Arch., tom 109. 1905.

nich czasach dwaj badacze amerykańscy, 
W. Ostwald i M. Fischer, opierając się na 
badaniu dwu postaci koloidów i zachowaniu 
się ich wobec warunków zewnętrznych, sta
rali się zastosować wyciągnięte stąd wnioski 
do procesu zapłodnienia. Aby zrozumieć 
ich teoryę musimy się zapoznać z temi dwie
ma postaciami koloidów, z ich strukturą 
i dynamiką. Rozróżniamy dwie postaci ko
loidów: nierozpuszczalny „gel“ i rozpuszczal
ny „solu.

„Gel“ w życiu codziennem bywa ozna
czany, jako koagulacya, skrzep i t. p.

„Sol“ bynajmniej nie przedstawia jeszcze 
substancyi jednorodnej. Niejednorodność je- 

| go wykazały ultramikroskopowe badania 
i Zsigmondego i Siedentopfa. Picton i Lin- 
| der wykazali cały szereg postaci przejścio

wych w koloidalnym siarczanie arsenu. Po
cząwszy od postaci, gdzie cząstki były tak 
wielkie, że osmozie wcale nie podlegały, 
otrzymali następnie takie postaci, które mo
g ły  dyfundować, wreszcie takie, które dy- 
fundowały i dawały się filtrować.

Opierając się na tem badaniu, możemy 
uważać „sole‘£ za zawiesiny.

„Gel“ tem mniej może uchodzić za sub- 
stancyę jednorodną. Badania Biitschlego, 
Flemminga, Fischera wykazały, że posiada 
on strukturę piankowatą, siateczkowatą lub
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włóknistą, przyczem w pierwszych dwu ro
dzajach koloid z m ałą ilością rozpuszczalnika 
tworzy ścianki boczne siateczki, czy też pę
cherzyka, podczas kiedy wnętrze ich wypeł
nione jest koloidem bogatym w rozpuszczal
nik.

„Sol“ może zostać zamieniony w „gel“, 
przyczem cząsteczki zbliżają się ku sobie i na
stępuje wydalenie nazewnątrz rozpuszczalni
ka. Wydalenie to jest niemożliwe wtedy, je 
żeli „sol'1 pierwotny był bardzo skondensowa
nym koloidem, lub jeżeli „gel“ posiadał struk 
turę piankowatą. Wydzielenie rozpuszczalni- 
nika i przechodzenie „solu” w „gel" oznacza
my jako strąty, skrzepy, osady. W jakiej 
z tych form występuje „gel“, zależy to od 
koncentracyi solu pierwotnego. Obok wyda
lania rozpuszczalnika zauważyć można pod
czas przechodzenia „solu“ w „gel‘% że poszcze
gólne cząsteczki zbliżają się ku sobie i albo 
układają się we włókienka, lub też zlewają 
się w większe ziarnka. H ardy otrzymał 
sztucznie, najczęstszą może siateczkowatą 
strukturę. Nitkę jedwabiu zwilżoną roztwo
rem CaCl2 położył na szkiełko podstawowe, 
poczem dopuścił na nie białka; wszystko przy
k u ł  szkiełkiem nakrywkowem. Badając ten 
preparat pod mikroskopem zauważył jak  po
szczególne cząsteczki zbiegały się ze sobą, 
zlewały w ziarnka większe, aż wreszcie po
wstała siatka o regularnych roztw artych 
oczkach, przyczem za punkt wyjścia jej tw o
rzeniu służyła wyżej wspomniana n itka je 
dwabiu.

Również sztucznie otrzymać można struk 
turę piankowatą, mianowicie ochładzając 
sublimatowy roztwór żelatyny. Wówczas 
część substancyi, obfitująca w koloid zasty
ga, tworząc ścianki pęcherzyków, pow sta
łych z substancyi w koloid ubogiej.

Wreszcie strukturę włóknistą otrzym uje
my, jeżeli podczas osty gani a substancyi ko
loidalnej przeciągamy po niej miarowo szkla
nym pręcikiem. Jednym  z czynników wy
wołujących przechodzenie „solu“ w „gelu 
jest tem peratura, przyczem dla jednych ko
loidów potrzebne jest do przejścia w „gel“ 
podwyższenie tem peratury, dla innych obni
żenie.

„Sole", które dla przejścia w  „gel“ wym a
gają podwyższenia tem peratury, nazywamy 
nieodwracalnemu, gdyż nie mogą przyjąć

z powrotem postaci „solu“; natom iast te, 
które dla przejścia w „gel“ wymagają obni
żenia tem peratury stanowią grupę „solów“ 
odwracalnych. Hardy wykazał, że, jeżeli 
do przejścia „solu“ w „gel“ trzeba było ob
niżyć tem peraturę o 1° C., dla otrzymania 
„solu“ z powrotem, trzeba ją  podwyższyć 
nie o 1° lecz o 25°. Łatwość przechodzenia 
„solu“ w „gel“ zależna jest w znacznej mie
rze od jego koncentracyi. Im  „sol“ jest gę
stszy tem  łatwiej zamienić go w „gel“.

Pewne sole wpływają również na przemia
nę „solu“ w „gel“, mianowicie zaś takie, k tó
rych jony mają wartość przeciwną wartości 
cząsteczki koloidu. Jeżeli cząsteczka koloidu 
jest elektronegatywną, wówczas kwas powo
duje przejście „solu“ w „gel“; podobnie dzia
ła  zasada na cząsteczki elektropozytywne. 
Że alkohol, eter, chloroform strącają koloidy, 
np. białko, o tem przekonywa nas codzienne 
doświadczenie.

Jeżeli działamy koloidem bardziej zgę- 
szczonym na płynniejszy, wtedy ten pierwszy, 
odciągając rozpuszczalnik, powoduje prze
chodzenie „solu“ w „gel“. Wreszcie działa
nia mechaniczne np. wstrząsanie, również tę 
przemianę wywołują.

Zapoznawszy się z naturą i własnościami 
obu tych postaci koloidu, przechodzimy do 
zastosowania teoryi „gelu“ i „solu“ i ich 
przemian pod wpływem warunków zewnętrz
nych do procesu zapłodnienia.

Ostwald i Fischer dają pojęciu „zapłodnie
n ia ' bardzo obszerny zakres. Podciągają oni 
pod nie prócz rozwoju jaja w obecności obu 
elementów płciowych także partenogenezę 
naturalną i sztuczną. Fizyologicznie okre
ślić można, że zapłodnienie jest pobudką do 
rozwoju jaja. Trudniejszą jest delinicya m or
fologiczna. Jak  wiadomo w normalnem 
zapłodnieniu obserwować można wejście 
plemnika do jaja, przyczem tylko główka 
i część środkowa plemnika odgrywa tu  jakąś 
rolę, a nitka zanika; po wniknięciu plemnika 
powstaje w ja ju  jasna plama i promieniowa
nie. Zarówno w rozwoju, który rozpoczy
na się wniknięciem plemnika do jaja, jak 
w procesie naturalnej lub sztucznej par- 
tenogenezy, stale obserwować możemy po
wstawanie promieniowania wśród plazmy ja j
ka. Jest więc ono najistotniejszą podstawą
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rozwoju jaja  i, jako takie, zwróciło na siebie 
uwagę Ostwalda i Fischera. Na podstawie 
wielokrotnych badań i doświadczeń stwier
dzili oni, że wszystkie te środki, które wy
wołują promieniowanie w jaju, zdolne są 
przeprowadzić „sol“ w „gel“ i, że, odwrot
nie, środki, przemieniające „sol,“ w „gelw 
wywołują promieniowanie w jaju. Na zasa
dzie tej starają się oni dowieść, że powsta
wanie promieniowania w jaju  jest wyrazem 
przemiany „solu" w „gel!<. Naturalnie nie 
odrzucają oni możliwości i innych czynników, 
jednakże zdumiewające rezultaty, jakie otrzy
mali, działając sztucznie na roztwory żelaty- 
ny, agaru i innych, utwierdzają ich w prze
konaniu, że powyższa teorya ma poważne 
uzasadnienie.

Koloidalny charakter protoplazmy nie ule
ga wątpliwości. H ardy stara się dowieść, 
że koloid ten w protoplazmie ja ja  ma cha- 1 

rakter „solu“. Z a tem  przemawia jego po
zornie jednorodna budowa, niekiedy tylko 
wykazująca drobną ziarnistość.

To, że w większości komórek żywych wy
kazano pewną strukturę, pochodzi stąd, że 
protoplazma składa się conajmniej z dwu, 
niezupełnie jeden w drugim, rozpuszczal
nych koloidów, o rożnem napięciu powierz- 
chniowem. Ostwald i Fischer uważają pro- 
toplazmę za „sol“, na poparcie tego tw ier
dzenia przytaczają fakt, że. protoplazma jest 
substancyą płynną, że dalej, z chwilą uka
zania się astrosfery kondensacya jej wzra
sta.

Przypominamy sobie, że podczas przecho
dzenia „solu“ w „gel“, drobne cząstki zbie
gały się ze sobą, stapiając się we fibryle lub 
też tworząc oczka siatki. Widzieliśmy, że 
w przechodzeniu „solu“ w „gel“ ważne zna
czenie miało wydzielenie rozpuszczalnika; 
nie brak również odpowiedniego procesu 
w zapłodnieniu, W ydzielający się na ze
wnątrz rozpuszczalnik, gromadząc się pod 
osłonką zewnętrzną, powoduje jej wznosze
nie się. Podniesienie błony na jaju  otrzy
mujemy i w sztucznej partenogenezie, wy
wołanej działaniem CaCl2.

Główna różnica między obrazem promie
niowania widzianego w protoplazmie jaja, 
a obrazami, towarzyszącemi przechodzeniu 
„solu“ w „gel“ polega na tem, że przy pro- ,

mieniowaniu najpierw pewien jakiś punkt 
się kondensuje, i od tego punktu dopiero ko- 
agulacya promienisto się rozchodzi, w rurce 
natomiast „sol“ przechodzi w „gel<! jedno
cześnie i wszechstronnie.

Ostwald i Fischer utrzymują, że koagu- 
laoya w jaju zaczyna się od centrum. W dal
szym ciągu to miejsce, gdzie nastąpiła już 

j przemiana „solu“ w „gel“, działa koagulują- 
[ co na otoczenie, przyciągając ku sobie czą

steczki z otoczenia, co, jak wyżej zostało wy
kazane, powoduje ułożenie tych cząsteczek 
we włókienka, podczas kiedy płyn wydziela 
się na zewnątrz. Jeżeli przyjmiemy struk tu
rę piankowatą protoplazmy jaja, wtedy pro
mieniste jej ułożenie jeszcze łatwiej da się 
wytłumaczyć. Proces przechodzenia „solu“ 
w „gel“ odbywać się ma w tym porządku, 
że najpierw koagulacyi ulega środkowa część 
jaja, potem ścianki pianek złożone z „solu“ 
ulegają mocniejszej koncentracyi, a część 
bardziej płynna wydziela się na zewnątrz, 
rozrywając po drodze ścianki poprzeczne 
pianek. Rhumbler, Fischer i Biitschli otrzy
mali to promieniowanie sztucznie, co dowo
dzi, że hypoteza Fischera i Ostwalda jest 
słuszna. Opierając się na tem można określić 
promieniowanie, jako spowodowane umiej- 
scowionem przechodzeniem „solu“ w *gel“. 
Powstaje teraz pytanie, co jest tym  czynni
kiem, powodującym przechodzenie „solu“ 
w „gel“ podczas zapłodnienia.

Badania wykazały 4 rodzaje zapłodnienia: 
1 ) taki, gdzie oba elementy płciowe, plemnik 
i jaje biorą udział w zapłodnieniu; 2) gdzie 
element płciowy żeński jest kompletny, a ją 
dro plemnika nie bierze udziału w zapłodnie
niu. Ten proces obserwowany był po raz 
pierwszy przez Boverego. Mianowicie, w nie
których sztucznie wywołanych warunkach, 
można spowodować wniknięcie plemnika do 
jaja. Ale główka i centrosom zaraz po wni
knięciu rozdzielają się. Centrosom, dokoła 
którego się koncentruje promieniowanie bie
gunowe, posuwa się ku jądru jajka, główka 
plemnika pozostaje na obwodzie jajka i nie 
kopuluje z jądrem komórki żeńskiej. Potem 
główka przechodzi do któregoś z blastomero- 
nów i czasem zlewa się z jądrem jego. Bądź 
co bądź tutaj w momencie pobudzenia jajka 
do rozwoju nie było kopulacyi jąder, więc 
można powiedzieć, że tu  zapłodnienie odbyło
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się bez udziału główki plemnika. 3) Dalej 
możliwy jest proces zapłodnienia, w którym 
udziału nie bierze jądro jaja. Je s t to zjawi
sko merogonii. Fragm ent plazmy zostaje 
zapłodniony przez jądro plemnika. A zatem 
zapłodnienie daje obraz połączenia odłamka 
plazmy jaja  z jądrem  plemnikowem, czyli ją 
dro żeńskie udziału w zapłodnieniu nie bie
rze. To zjawisko opisane było przez O. i R. 
Hertwigów, potem przez Boverego i Delagea 
stwierdzone na zizolowanych fragm entach. 
4) Wreszcie możliwa jest polispermia, jestto  
zjawisko, polegające na wniknięciu kilku 
plemników do jednego jaja .

Ostwald i Fischer dochodzą do wnios
ku , że promieniowanie wywołuje część 
środkowa plemnika. Działanie tej części, 
możemy sobie różnie tłumaczyć, albo jest 
to działanie koloidu na koloid, albo pew
nych soli, lub wreszcie działa tu  czysto me
chaniczne wstrząśnienie ja ja  przez wnikanie 
weń plemnika. Za żadną z tych hypotez s ta 
nowczo oświadczyć się nie można, brak nam 
do tego wystarczających wiadomości z za
kresu chemii fizyologicznej. Jedynie na ko
rzyść pierwszego przypuszczenia przemawia 
to, że wysuszone białko jaja  sprawia w roz
tworze żelatyny promieniowanie, podobne do 
widzianego w jaju.

W  normalnej partenogenezie czynnikiem 
wywołującym promieniowanie jest drugie 
ciałko kierunkowe, które nie zostało wyda
lone, jak to się dzieje podczas zapłodnienia. 
Obok tego czynnika jednak istnieją inne po
boczne. Jak  wiemy, jaja  rozwijają się parte- 
nogenetycznie przeważnie w lecie, lub też 
potrzebują pewnego okresu spoczynkowego, 
aby módz się rozwinąć. Tem peratura więc 
i wysychanie musi na rozwój mieć swój 
wpływ. Najlepiej potwierdza się hypoteza 
Ostwalda i Fischera przez partenogenezę 
sztuczną. Ja k  wiemy, M organ wywoływał 
promieniowanie w jaju, zapomocą podwyż
szonego ciśnienia osmotycznego; również do
danie pewnych soli, np. 0 a0 12, do protoplaz
my jaja  daje ten sam efekt. Prace Tichomi- 
rowa i Loeba wykazały, że kwasy i zasady 
niekiedy również wywołują promieniowanie; 
wreszcie Hertwig otrzym ał promieniowanie 
zapomocą strychniny. Podwyższenie i obni
żenie tem peratury wywołuje promieniowa

nie, jak  to wykazały prace licznych autorów. 
Wobec obniżania tem peratury mogą być 2 
ewentualności: albo jest ono tak znaczne, że 
następuje zamarznięcie rozpuszczalnika, lub 
tylko wydziela się on, nie przemieniając się 
w lód. W tym razie otrzymujemy .,gel“ od
wracalny, badania zaś Greeleya wykazały, że, 
zgodnie z twierdzeniem dotyczącem chemicz
nej właściwości „gelu“ odwracalnego, aby 
powstrzymać promieniowanie trzeba powró
cić nie do tem peratury pierwotnej, lecz pod
nieść ją  znacznie wyżej. Z prac Mathewsa, 
Tichomirowa, Loeba i in. widzimy wreszcie, 
że wystarczy niekiedy wstrząśnienia lub in 
nej pobudki mechanicznej, aby wywołać pro
mieniowanie, co świadczy, że „solu proto
plazmy jaja, leży bardzo blizko swego pun
ktu krytycznego.

Opierając się na powyżej przytoczonem, 
badacze amerykańscy uważają protoplazmę 
za fizyczną mieszaninę różnych „solów“ z roz- 
puszczonemi w nich chemiczneini solami, 
uważając dalej, że proces rozwoju jaja  zosta
je wywołany przez przechodzenie „solu“ 
w „gel“, sądzą, że to przechodzenie spowo
dowane jest temi samemi czynnikami, które 
wywołują podobne zmiany w substancyach 
nieuorganizowanych.

W  ten sposób objektywnie streściwszy 
pracę Ostwalda i Fischera wypada nam do
dać, że zapatrywaniom tu  przedstawionym 
możnaby zrobić poważne zarzuty. Odmien
ne zupełnie pojmowanie zapłodnienia przez 
to, że w to  pojęcie włączono sztuczną i na tu 
ralną partenogenezę, podnoszono j uż w lite
raturze jako zarzut, gdyż w~ ten sposób włą
cza się dział zjawisk w istocie rzeczy bardzo 
co do genezy różny. Ale to jest już rzecz 
indywidualnego zapatrywania autorów. Za- 

j  mało jednak stanowczo cała hypoteza Ost
walda i Fischera liczy się ze zjawiskami, k tó
re towarzyszą procesowi zapłodnienia, które 
nie mogą być uważane jako coś tylko dodat
kowego, ubocznego w całem tem zjawisku.

I Myślę tu o przemianach jądra komórkowego, 
i Hypoteza Fischera i Ostwalda uwzględnia 

obrazy w protoplazmie się pojawiające, nato
m iast nie bierze całkiem pod uwagę losów 
jądra. W  zapatrywaniach nowszych (R. 
Hertwig, T. Boveri, J . Loeb) coraz bardziej 
autorowie zwracają uwagę na wzajemny sto
sunek protoplazmy do jądra.
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Z prac nowszych np. Loeba zdaje się wy
nikać, że w ciąga rozwoju embryonalnego 
stale substancya protoplazmatyczna ulega 
transformacyi w substancyę chromatynową, 
w substancyę jądrową. Ten fak t może uwa
żać należy za jeden z najbardziej zasadni
czych objawów rozwoju embryonalnego. Być 
może, że właśnie istotota rozwoju polega na 
transformacyi plazmy w substancyę wcho
dzące w skład jądra. Za podnietę rozwoju 
uważaćby wtenczas należało te  momenty, 
które powodują właśnie te transformacye. 
Jakkolwiekbądź się ta  sprawa ma, to pewna, 
że jesito  moment zanadto ważny, żeby w ogól
nej hypotezie procesu zapłodnienia dał się 
zupełnie pominąć.

W ostatnich czasach wyszła nowa książka 
J . Loeba, w której autor ten wspomina o hy
potezie Ostwalda i Fischera. Loeb podnosi, 
jako zarzut, fakt, że w przemianie „solu“ 
w „gel“ przemiana tych substancyj w siebie 
następuje odrazu wśród działania czynników 
odpowiednich. Gdyby proces partenogene- 
zy sztucznej istotnie polegał tylko na tej 
przemianie, to wtenczas należałoby oczeki
wać, że np. odrazu w zmienionem medium 
otaczającem rozpocznie się rozwój. Tym
czasem spostrzeżenia uczą, że dopiero później, 
po umieszczeniu organizmu w warunkach 
zwyczajnych, rozpoczyna się proces rozwo
jowy-

Hypoteza Fischera i Ostwalda, być może 
nie uchwyciła głównego momentu rozwojo
wego, ale w każdym razie nie można zaprze
czyć, że przemiana wzajemna różnych rodza
jów substancyj koloidalnych może mieć tu 
zastosowanie.

J. Młodowska.

O JADACH ZWIERZĘCYCH.
Podług odczytu Sachsa.

Z pośród substancyj jadowitych, wszyst
kim niemal gromadom zwierzęcym właści
wych, w szczególności te, które są zaliczane 
do toksyn, w ostatnich czasach zwracały na 
siebie uwagę badaczów.

Są to jady wężów, pająków, ropuch, skor
pionów i ryb niektórych.

W szystkie te jady posiadają cały szereg 
własności, dla grupy toksyn charakterystycz
nych.

Cóż to są jednak toksyny? Nazwą toksyn 
obejmowane są jady zwierzęcego lub roślin
nego (szczególniej zaś bakteryjnego) pocho
dzenia, jady, które pod względem chemicz
nym nie zostały dotąd, właściwie mówiąc, 
zbadane. Znana jest tylko wrażliwość ich 
na słabe nawet bodźce fizycznej i chemicznej 
natury, przedewszystkiem zaś na ogrzewa
nie; poza tem charakteryzuje je jadowitość 
niezwykle wysoka, przewyższająca znacznie 
siłę innych jadów.

Od jadów, chemicznie zbadanych, różnią 
się toksyny zasadniczo tem, że w organiz
mach, które, poddane ich działaniu, pozosta
ły jednak przy życiu, wywołują tworzenie 
się antytoksyn (przeciwjadów). Antytoksy- 
ny te przedostają się do krwi i z nią razem 
krążą w charakterze czynnika broniącego — 
zabezpieczającego organizm. Antytoksyny 
bowiem posiadają moc szczególnego oddzia
ływania na toksyny, pod których wpły
wem powstają, a których jadowitość unice
stwiają.

Każda toksyna wytwarza odpowiednią so
bie antytoksynę. Największe znaczenie pra
ktyczne osiągnęły antytoksyny jadu dyfte- 
rytycznego, których pamiętne wykrycie przez 
Emila von B ehringa,x) posłużyło za punkt 
wyjścia dla dalszych usiłowań terapeutycz
nych, z surowicą związanych.

Surowica przeciwdyfterytyczna jest oso
czem, otrzymanem z krwi koni, które na za- 
strzyknięte im toksyny dyfterytu reagowały 
wytworzeniem właściwych antytoksyn. Spo
sób powstawania antytoksyn usiłuje wyja
śnić Paul Ehrlich zapomocą teoryi swej „łań
cuchów bocznych". Podług teoryi tej anty
toksyny stanowią zwykły składnik zarodzi 
komórki i mogą Avstępować w związki z cia
łami, pokrewnemi im pod względem chemicz
nym; jeden z chemików nazywa je łańcucha
mi bocznemi zarodzi. W  normalnych wa
runkach antytoksyny spełniają czynności 
fizyologiczne, przedewszystkiem zaś służą 
sprawie odżywiania; poza tem skutkiem po
winowactwa chemicznego do pewnych grup

x) Francuzi zasługę odkrycia tego przypisują 
Rousowi.
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atomowych, tworzących cząsteczki jadowe, 
mogą się łączyć z temi ostatniemi, mogą je 
unieruchomiać, spełniając w ten sposób do
niosłe zadanie wobec organizmu.

Autytoksyny jednak, z cząsteczkami jado- 
wemi związane, niezdolne są już do spełnia
nia swych normalnych funkcyj, skutkiem 
tego (podług Weigerta) występuje ich pro- 
dukcya i nadprodukcya, powodująca częścio
we przejście tych w nadmiernej liczbie w y
produkowanych łańcuchów bocznych do oso
cza krwi. Tutaj stanowią one czynną straż 
organizmu i z powodu swego powinowactwa 
chemicznego do jadów łączą się z niemi, nie 
dopuszczając ich do zetknięcia z komórką.

W spomniane wyżej własności toksyn zwie
rzęcych wspólne są wogóle całej grupie tok
syn. Zbadanie toksyn posunęło się bardzo 
w ostatnich czasach z powodu stwierdzonego 
działania ich na krew, skutkiem  czego można 
było prowadzić odpowiednie badania na 
szkiełku doświadczalnem, a nie, jak  przed
tem, wyłącznie na żywych organizmach 
zwierzęcych o zawiłej budowie. W  tym  celu 
komórki, podlegające badaniu, jak  w danym 
w ypadku ciałka krwi, otrzymujemy z żyją
cego organizmu i następnie na szkiełku do
świadczalnem poddajemy je  działaniu jadu. 
Ciałka krwi nadają się do tego rodzaju ba
dań doskonale, ponieważ wszelkie zachodzące 
w nich zmiany, wszelkie ich uszkodzenia mo
gą być obserwowane z zupełną łatwością.

Jady-toksyny wywierają na krew wybitny 
w pływ  przeważnie dwojakiego rodzaju: wy
w ołują skupienie się większej liczby ciałek 
k rw i—proces ten zwie się aglutynacyą—lub 
też powodują śmierć komórek krwi, skut
kiem czego w czerwonych ciałkach krwi wy
stępuje nader charakterystyczne zjawisko — 
hemolizy, polegające na tem, że obumarła 
zaródź, staje się łatwo przepuszczalną dla 
zawartego w komórkach czerwonego barw
nika hemoglobiny. Hemoglobina więc w tych 
warunkach przenika do osocza krw i i, rozpu
szczając się w tej cieczy, nadaje jej czerwoną 
przezroczystą barwę. W ten sposób zjawisko 
hemolizy pozwala nam bezpośrednio wnio
skować o śmierci komórki.

Do toksyn zwierzęcych, które w ten  spo
sób oddziaływają na krew, należy przede- 
w^szystkiem jad niektórych pająków. Poda-

I nia ludowe i badania naukowe zawierają 
wiele praw dy obok błędów w tym przedmio- 

! cie; podług wierzenia Włoch południowych 
żyjąca tam  taran tu la  uchodziła zawsze za 
stworzenie nader niebezpieczne. W  rzeczy
wistości jednak skutkiem ukąszenia tarantuli 
następuje zupełnie małoznaczne zapalenie 
miejsca ukąszonego, przyczem żadne ogólne 
objawy chorobowe nie dają się dostrzegać. 
Co zaś do szałów tanecznych, zwanych ta- 

■ rantyzmem, które w szczególności w wiekach 
średnich często się zdarzały, to dzisiaj uwa
żają je nie za następstwo ukąszenia ta ran 
tuli, lecz za objaw wysokiego nerwowego 
podniecenia ludności, za chorobę nerwową, 
występującą pod wpływem nieznacznych na
wet czynników zewnętrznych, jak  np. uką
szenia tarantuli i następnie rozszerzającą się 
epidemicznie. Ze względu na jadowitość, 

i  dwa tylko, zdaje się, rodzaje pająków zasłu- 
; gu ją  na uwagę, a mianowicie rodzaj Lathro- 

dectes i rodzaj Epeira.
Najwybitniejszymi przedstawicielami ro

dzaju Lathrodectes są: włoski L. tredecim- 
gu tta tus (Malmignat) i przebywający w po- 

! łudniowej Rossyi i w Azyi L. erebus (Kara- 
kurt). W szczególności ten ostatni posiada 
zdolność uśmiercania nie tylko drobniejszych 
stworzeń, ale i większych, jak np. konie, 
wielbłądy, bydło i t. d.; cytowane są tutaj 
również wypadki śmierci i wśród ludzi. To 

| śmiertelne działanie jadu jest następstwem 
obecnej w nim toksyny.

Zupełuie analogiczną toksynę znajdujemy 
i i u naszego krzyżaka (Epeira diadema); w tym  

też wypadku wierzenia ludności co do jado- 
witości tych pająków są znacznie bardziej 
uzasadnione, niżeli to wogóle myślano. 
W prawdzie zauważyć należy, że pająk-krzy
żak posiada bardzo słabo rozwinięte narządy 
kąsania i że w chwili ukąszenia wcale lub 
też bardzo niewiele wydziela jadu ze swoje
go ciała, wobec czego nie można uważać pa
jąka tego za niebezpiecznego dla człowieka 
dorosłego. Dzieci jednak, jak mniema Ko- 
bert, ze względu na delikatność swej skóry 
winny być przestrzegane, aby pająków-krzy- 
żaków nie brały do ręki.

Działanie jadu  pająków na krew jest na
der gwałtowne; wzięty w nieznacznej nawet 
dozie powoduje zjawisko hemolizy; pająk- 

! krzyżak wagi l 1/2 g zawiera ilość jadu, wy-
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starczającą do całkowitego zdezorganizowa
nia 2 ’/2 l krwi. Ten jad pajęczy (arachno- 
lysina) oddziaływa nie na wszelką krew 
w jednakowy sposób. Ciałka krwi rozma
itych zwierząt reagują rozmaicie na działa
nie arachnolizyny, przyczem pewne gatunki 
zwierzęce okazują w tym  razie zupełną od
porność: stwierdzono, że ciałka krwi tych 
zwierząt nie zdolne są do przyjęcia jadu, 
skutkiem czego ten ostatni nie ma tutaj zgoła 
pola do działania. Przyczyną tego jest brak 
w danych ciałkach krwi łańcuchów bocz
nych, które, jak było mówione powyżej, ma
ją  zdolność łączenia się z jadami.

Nieobecność więc w ciałkach krwi jakie
goś zwierzęcia owych łańcuchów bocznych 
czyni je z natury rzeczy uodpornionem.na 
działanie jadu. Z drugiej znów strony te | 
łańcuchy boczne i wrażliwość zwierząt na 
działanie jadu  mogą ulegać zmianom u przed
stawicieli jednego i tego samego gatunku 
zwierzęcego w zależności od wieku indywi
duum. Tak np. ciałka krwi kur zupełnie 
młodych nie poddają się działaniu jadu pa
jąków, tymczasem ciałka krwi kur starszych 
okazują wielką w tym kierunku wrażli
wość.

Również i w stosunku do jadu wężów 
stwierdzono różnicę w zachowaniu się roz
maitych gatunków zwierzęcych. Okazało 
się jednak, że występujące w tym wypadku 
różnice wrażliwości zwierząt są tylko po
zorne.

W  jadzie wężów należy rozróżniać cztery ; 
niezależne jeden od drugiego składniki:

1) Neurotoksynę, która, działając na ko
mórki mózgu, sprowadza śmierć zwierzęcia.

2 ) Hemorraginę, powodującą pękanie na
czyń krwionośnych i silne procesy zapalne 
w miejscu ukąszenia.

3) Hemaglutyninę, wywołującą aglutyna- 
cyę ciałek krwi i

4) Hemolizynę, pod której wpływem czer
wone ciałka krwi ulegają rozpuszczeniu.

W szystkie te cztery składniki jadu należą i 
do rodziny toksyn; działaniem*jadu można 
organizm uodpornić, wytwarzając w nim sil
ną anty toksynę. Anty toksyna jadu wężo
wego, jako środek zapobiegawczy, posiada 
bardzo doniosłe znaczenie praktyczne wobec 
wielkiego rozpowszechnienia wężów jadowi
tych. Szczególniej surowica, przygotowy

wana przez Calmetta—„ Anti venin", znalazła 
j  szerokie zastosowanie w Indyach, gdzie oku

larnik (Cobra, Naja tripudians) daje się mie
szkańcom we znaki.

Do nader ciekawych wyników doprowa
dziły badania, dokonywane w ciągu lat 
ostatnich nad działaniem jadu wężów na 
krew. Otóż okazało się, że działanie to nie 
ma nic wspólnego z działaniem śmiertelnem 
ukąszenia wężów. Ciężkie objawy chorobo
we, połączone ze śmiercią, są tutaj następ
stwem innych składników jadu, przeważnie 
zaś są następstwem tego składnika jadu, któ
ry  oddziaływa na układ nerwowy. Należy 
bowiem jaknajbardziej odróżniać działanie 
jadu na organizm od działania jadu na krew. 
Tylko u niektórych gatunków zwierzęcych 
ciałka krwi ulegają rozpuszczeniu pod wpły
wem jadu wężowego; u większości zaś zwie
rząt nie obserwujemy w tym wypadku he- 
molizy. Przyczyna tej różnicy kryje się 
w zjawisku nader ciekawem. Stwierdzono 
mianowicie, że jad wężów sam przez się nie 
jest w stanie wywoływać dezorganizacyi 
czerwonych ciałek krwi, jad ten w stanie, 
w którym go wytwarza natura, nie posiada 
przypisywanych mu specyficznych własności 
i dopiero nabiera ich pod wpływem pewnego 
czynnika. Tym czynnikiem, obdarzającym 
jad wężów zdolnością do hemolizowania krwi, 
jest lecytyna, ciało o budowie chemicznie 
złożonej, zawierające wśród innych składni
ków i fosfor. Ciało to spotykamy powszech
nie w organizmach zwierzęcych i roślinnych; 
posiada ono doniosłe bardzo znaczenie fizyo- 
logiczne. Ogólnie uważają, że lecytyna wy
wiera wybitną działalność na powstawanie 
substancyi komórkowej zawierającej fosfor 
i dalej na rozwój i wzrost organizmów żyją
cych. Jak  wykazała analiza chemiczna, le
cytyna znajduje się w tej samej postaci w ko
mórkach wszystkich gatunków zwierzęcych. 
Naogół jednak biorąc, nie występuje ona 
tutaj w stanie wolnym, lecz przeważnie 
w związku z innemi ciałami, jak  białko, he
moglobina i t. d. Trwałość związków po
dobnych może być w poszczególnych wypad
kach nader rozmaita. U pewnych zwierząt 
jest ona bardzo nieznaczna i w razie, gdy jad 
węża znajdzie się w organizmie takiego zwie
rzęcia, lecytyna łączy się z nim z łatwością, 
wskutek czego dopiero jad ten nabiera w sto-
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sunku do krwi swych własności szczegól
nych. U innych znów zwierząt lecytyna 
znajduje się w komórkach w związku che
micznym tak  trwałym, że jad  węża nie ma 
możności tutaj połączyć się z nią w związek 
nowy. Jednak i u tych ostatnich zwierząt 
krew może być poddana działaniu jadu  wę
żowego, jeżeli mianowicie dodamy do niej 
choćby nieznaczną ilość lecytyny zzewnątrz. 
Szczególny ten stosunek, zachodzący pomię
dzy lecytyną a jadem  wężów, dał fizyologom 
możność przeprowadzenia nowych badań 
nad związkami chemicznemi lecytyny w tkan 
kach organizmów. Między innemi okazało 
się, że krew jednego i tego samego zwierzę
cego gatunku może rozmaicie reagować na 
jad węża, a to zależnie od wieku indyw idu
um. Tak np. jad  ten rozpuszcza czerwone 
ciałka krwi u płodu bydła, gdy tymczasem 
po urodzeniu się zwierzęcia krew jego oka
zuje się na działanie jadu odporną, o ile sami 
nie dodamy do niej lecytyny. W ynika z te
go, że w okresie embryonalnym zwierzęcia 
lecytyna znajdować się może w związkach 
mniej trwałych, aniżeli w okresie rozwojo
wym dalszym.

Różnica taka w trwałości związków lecy
tyny  najzupełniej odpowiada doniosłemu 
znaczeniu, które dla rozwijającego się orga
nizmu posiada lecytyna jako materyał, z k tó
rego tworzą się pewne części ciała organi
zmu. Łatwo więc zrozumieć, że w okresie 
szybszego rozrostu organizmu lecytyna nie 
może wstępować w żadne trwalsze związki, 
inaczej bowiem współudział jej w rozwoju 
organizmów byłby utrudniony.

Udało się już wytworzyć związek, powsta
jący z połączenia lecytyny z jadem wężów. 
To nowe ciało własnościami chemicznemi 
różni się zarówno od jadu  węża, jak  od lecy
tyny. Ponieważ w przeciwieństwie do jadu 
wężowego rozpuszcza się ono w chlorofor
mie, można je więc wydzielić z wodnego roz
tworu jadu  wężowego. Tą drogą roztwór 
wodny jadu traci swe specyficzne własności 
w stosunku do krwi, nie mniej jednak, za
chowując w sobie jad, działający na układ 
nerwowy, nie traci zdolności uśmiercania 
zwierząt. W  ten sposób otrzymujemy moż
ność wyodrębniania tych dwu składników 
jadu.

Zjawisko, że z połączenia dwu ciał, nie po
siadających własności jadu, może jad właści
wy powstać, zjawisko to jest dość rozpo
wszechnione w naturze.

W  działaniu swem do jadu wężów podob
ny jest jad skorpionów, który również dopie
ro z chwilą połączenia się z lecytyną nabie
ra własności rozpuszczania czerwonych cia
łek krwi.

Analogiczna dwoistość budowy charakte
ryzuje wielką grupę jadów nader rozpo
wszechnionych w państwie zwierzęcem i po
siadających doniosłe znaczenie praktyczne. 
Mamy na myśli tutaj zawarte w surowicy 
krw i ciała, które posiadają zdolność śmier
telnego oddziaływania w charakterze jadu 
na«komórki innych gatunkowo zwierząt, jak  
również i na bakterye.

Ponieważ podobne własności w surowicy 
krw i wywołać można drogą uodpornienia 
organizmu przez wprowadzenie doń bakteiy j, 
badanie więc z tej strony surowicy krwi wy
sunęło się dzisiaj na plan pierwszy, obiecu
jąc dać nam do rąk nader skuteczną broń do 
walki z chorobami zakaźnemi.

.4. Kudelski.

ZAĆM IENIE SŁOŃCA 

Z DNIA 30 go SIERPN IA  1905 R.

(llZ U T  O K A  N A  W Y N IK I S P O S T R Z E Ż E Ń ). *)

Naogół ilość danych nagromadzonych 
przedstawia się dość imponująco; jeżeli bo
wiem stan nie wszędzie odpowiadał pragnie
niom astronomów, to jednak niewiele zna
lazło się takich misyj, których przygotowa
nia poszły zupełnie na marne.

W edle przybliżonego obliczenia przeszło 
400 obserwatorów, należących do 85 odręb
nych misyj naukowych, zajęło posterunki na 
linii zaćmienia całkowitego.

Jak  wiadomo, linia ta, biegnąc z zachodu 
na wschód, jak  i cień księżyca, brała począ
tek na południu Kanady w pobliżu jeziora 
W innipeg, a kończyła się na wschodniem 
wybrzeżu Arabii, przecinając kolejno Labra

*) Ciel et Terre z dn. 16 lutego 1906.
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dor, północną Hiszpanię, Alger, Tnnis, pół
nocny Trypolis i Egipt.

Na Labradorze było 8  uiisyj lub posterun
ków, w Hiszpanii z górą 50, w Algerze 14, 
w Tunisie 4, w Trypolisie 4, wreszcie w Egip
cie 3.

Najliczniejsze były misye francuskie; licz
ba ich wynosiła 27.

Zresztą, Francya zawsze brała najżywszy 
udział w wyprawach, mających na celu spo
strzeżenia nad całkowitemi zaćmieniami 
słońca. Trudno nie wymienić tu nazwiska 
Janssena, dyrektora obserwatoryum astrofi
zycznego w Meudon, który mimo swoich 
82 lat znalazł się na stanowisku w Alcose- 
bre w Hiszpanii. Było to siódme zaćmienie 
przezeń obserwowane. Godzi się przypom
nieć, że w czasie oblężenia Paryża Janssen 
zdołał wymknąć się balonem z obrębu mia
sta i udał się do Indyi, celem poczynienia 
spostrzeżeń nad zaćmieniem w dniu 22 grud
nia 1870.

Drugie miejsce pod względem liczebności 
zajmują kraje, mówiące językiem angielskim, 
a więc Anglia, Stany Zjednoczone i Kanada, 
które wysłały odpowiednio: 15, 13 i 2 misye.

Dalej idzie Hiszpania (8 misyj lub poste
ru nków), następnie Włochy (5), Niemcy (3), 
Rosya (3), Szwajcarya (2), Dania (1), Me
ksyk (1 ).

Poniżej streszczone są w sposób bardzo 
ogólnikowy główne wyniki, otrzymane na 
podstawie poczynionych spostrzeżeń.

Wygląd ogólny zjawiska. Ciemność nie 
była wcale zupełna: był to raczej zmrok dale
ko posunięty, znacznie jednak słabszy aniżeli 
w r. 1900. W  Guelmie w Algerze ani razu 
nie zaszła potrzeba użycia lampy do odczy
tania chronometru lub podziałki koła. N atę
żenie światła było większe niż w piękną 
pełnię.

Zauważono, że na wysokości 2500 m ciem
ność była większa aniżeli na powierzchni 
ziemi (w Konstantynie).

W wielu punktach, położonych w pasie 
zaćmienia całkowitego — w szczególności 
w Burgos — jak  również w niektórych miej
scach znajdujących się poza obrębem tego 
pasa—np. w Belgii—słońce było zasłonięte 
przez cały czas trwania zjawiska z wyjątkiem 
samej chwili zaćmienia całkowitego, w któ
rej oddzielne szmaty czystego nieba pozwo

liły ujrzeć bądź słońce całkowicie zaćmione, 
bądź też wązki jego skrawek.

Te dziwne napozór przerwy w zasłonie 
z chmur dają się łatwo wytłumaczyć, a przy
pominają to, co bardzo często zdarza się 
w czasie zachodu słońca: ruch wstępny po
wietrza kończy się w tej chwili; chmury opa
dają i dostają się do warstw cieplejszych, 
gdzie powoli zanikają. Jeżeli masa chmury 
nie wszędzie posiada gęstość jednakową, to 
części lżejsze roztapiają się najpierw i dają 
początek przerwom, zanim zniknie cała ma
sa. Takie właśnie zjawisko zaobserwowano 
podczas zaćmienia z dnia 30 sierpnia — na 
małą, oczywiście, skalę, ponieważ słońce by
ło ukryte przez czas względnie krótki.

Korona. Korona miała postać taką, jaką 
miewa w okresach maksymów plam. Podług 

i niektórych obserwatorów była ona słabsza 
aniżeli w r. 1900, gdy inni, przeciwnie, utrzy
mują, że jej natężenie świetlne było znaczne 
i nawet przypisują temu światłu względną 
jasność, jaka panowała podczas zaćmienia 
całkowitego.

Lamówka błyszcząca na brzegu słońca.
J Po pierwszem zetknięciu zauważono kilka

krotnie na wklęsłym brzegu słońca błyszczą
cą lamówkę, która niekiedy rozciągała się aż 
na brzeg księżyca. W  chwili drugiego ze
tknięcia dostrzeżono lamówkę o barwie ży
wego karminu, lamówka ta nie ukazała się 
jednak w chwili trzeciego zetknięcia.

Naszyjnik Bailyego, t. j. szereg punktów 
świetlnych, otaczających część księżyca, na
suwającą się na słońce, widziano bardzo wy- 

j  raźnie na wielu stacyach, szczególnie zaś 
w Guelmie, gdzie wystąpiły one przedewszy
stkiem w chwili drugiego zetknięcia; atoli 
punkty te zaledwie dawały się rozróżnić 
w teleskopie.

Pasy cienia. Te pasy, zwane także cienia
mi latającemi, występowały wszędzie z wiel
ką wyrazistością, tak że zdołano zgromadzić 
wielką liczbę spostrzeżeń, które dostarczą 
ważnego materyału do wyświetlenia tego cie
kawego zjawiska.

Cień księżyca. Niewielu obserwatorów za
notowało to zjawisko; jednakże widziano je 
wybornie z pokładu „Arkadyi“.

Protuberancye, czyli wyskoki. Dostrzeżo
no kilka wyskoków, mianowicie na wschod
niej części słońca; miały one barwę ezer-
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woną bardzo silną; widziano także w y
skoki, należące do typu protuberancyj bia
łych. Nie wszystkie wyskoki były radyalne.

Planety intramerkuryalne i komety. Mimo 
poszukiwań jaknaj starań niej szych nie w y
kryto ani planety, ani komety. Nie wyka
zały ich także płytki fotograficzne.

Ciśnienie barometryczne. Zdaje się, że 
zaćmienie nie wywarło żadnego wpływu na 
przebieg krzywej barom etry cznej. Bardzo 
słabe zmiany, które tu  i owdzie zauważono, 
należy prawdopodobnie przypisać samym 
właściwościom przebiegu dziennego.

Temperatura. Zniżka tem peratury wy
niosła w Guelmie zaledwie 3°, 2. W  K on
stantynie dosięgła ona 5°, a na pokładzie 
.,Arkadyi“ 5°, 5. W  El-Arrouch tem peratu
ra  spadła o 6°, a Robertville o 7°, 8 .

Podmuch wiatru, związany z zaćmieniem. 
Zjawisko to zanotowała niewielka liczba 
stacyj.

Polaryzacy a światła. W ysoki procent świa
tła  spolaryzowanego zdaje się wykazywać, 
że przynajmniej część światła, które przy
bywa do nas od korony, ulega przedtem nie
jednokrotnie odbiciu lub załamaniu.

Magnetyzm ziemski. Nie stwierdzono za
burzenia magnetycznego przez czas trw ania 
zaćmienia.

Jonizacya atmosferyczna. O ile się zdaje, 
zaćmienie wywarło wpływ pewien na ilość 
jonów dodatnich w powietrzu. Ilość ta 
zmniejszała się stopniowo podczas zaćmienia 
i przeszła przez wyraźne bardzo minimum 
w 40 m inut po fazie zaćmienia całkowi
tego.

Tłum. S. B.

PROMIENIOTW ÓRCZOŚĆ JAKO

OGÓLNA WŁASNOŚĆ M ATERYI.

Ciekawy ten przedmiot stanowi treść roz
prawy N. B. Campbella w styczniowym ze
szycie r. b. czasopisma „Jabrbuch d. Radio- 
aktiv itat u. E lektronik1'.

Że promieniotwórczość nie tylko jest wła
ściwą t. zw. pierwiastkom promieniotwór
czym, jak  rad, tor, uran i aktyn, ale stanowi 
ogólną własność pierwiastków—autor dowo

dzi w sposób doświadczalny, teoretycznie. 
1 zaś rozszerza su7oje twierdzenie w hj^potezę, 
j  która głosi, że promieniotwórczość jest ogól

ną własnością materyi.
Przypuszczenie to już zgóry może się wy- 

i  dać prawdopodobnem, wiadomem jest bo- 
■ wiem, że np. własności magnetyczne, które 

przypisywano początkowo tylko jednemu 
pierwiastkowi, wykazały się ostatecznie jako 

I w większym lub mniejszym stopniu przyna- 
l leżnemi wszystkim pierwiastkom. Świadczy 

to, że budowa różnych pierwiastków różni 
się tylko co do stopnia, a nie zasadniczo co 
do rodzaju. Jeśli, jak  to przypuszczają zwo
lennicy teoryi elektronowej budowy materyi, 
promieniotwórczość pochodzi ze zmian ma
gnetycznych wewnątrz atomów, które to 
zmiany m ają prowadzić do stopniowego roz
padania się atomów, to rozpadanie się takie 
musi być ostatecznym udziałem wszystkich 
pierwiastków, nie tylko radu. Możliwęm mo
głoby być jednak, że uwalniana podczas roz
kładu różnych pierwiastków energia nie jest 
dostateczna do wywołania jonizacyi, jak to 
widzimy w przypadku radu.

W badaniach swoich Campbell wychodzi 
z fak tu  samoistnej jonizacyi gazu w naczy
niu zamkniętem. Jonizacya ta  może być 

j spowodowana: 1 ) przez emanacyę radu zmie
szaną z gazem wewnątrz naczynia; 2 ) przez 
emanacyę radu unoszącą się w powietrzu ze
wnątrz naczynia, oraz przez ślady radu za
warte w ścianach zabudowania i przedmio
tach zewnętrznych; 3) przez promieniowanie 

| ścianek naczynia; to ostatnie może także po- 
[ chodzić częściowo z przyczyn zewnętrznych, 

jak  emanacya radu, osiadła na ścianach na
czynia, ślady radu w materyale, tworzącym 
te ściany, promieniowanie wtórne ścian, po
budzone przez promieniowanie zewnętrzne; 
ale może ono także polegać na specyficznej 
zdolności promieniotwórczej materyału, z któ
rego zbudowane są ścianki naczynia. — Eli
minując w części doświadczalnie, w części 
teoretycznie wpływ innych czynników, autor 
dochodzi do wniosku, że metale przez niego 
badane (ołów, cyna, srebro, żelazo, glin, 
miedź, złoto, platyna, cynk)—posiadają wła
sną zdolność promieniotwórczą, analogiczną 
ze zdolnością promieniotwórczą radu; średnia 
aktywność zwykłych metali stanowi 1,7 X
1 0 —12 aktywności radu.
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Aby się przekonać, czy zdolność promie
niotwórcza właściwa jest także nieprzewodni- 
kom, trzebaby przeprowadzić szereg do
świadczeń, których wykonanie przedstawia 
pewne trudności, autor jednak przypisuje 
hypotezie o promieniotwórczości—jako ogól
nej własności m ateryi—wszelkie cechy praw
dopodobieństwa.

Jeśli jednak promieniotwórczość jest skut
kiem rozkładu pierwiastków chemicznych, 
to produkty rozkładu musiałyby tym pier
wiastkom towarzyszyć w ich stanie natural
nym, t. j. w rudach mineralnych. Coś w tym 
rodzaju daje się też w istocie zauważyć; śla
dy srebra np. są stale znajdowane w błyszczu 
ołowianym i innych minerałach ołowianych. 
Może więc srebro jest produktem rozkładu 
ołowiu.

W  wypadku, gdy spotykamy dwa pier
wiastki towarzyszące sobie nawzajem w rów
nym prawie stosunku — prawdopodobnem 
jest, że oba stanowią produkty rozkładu ja 
kiegoś trzeciego pierwiastku; przykład tego 
stanowią: antymon, arsen 5 siarka; cynk 
i mangan; żelazo, nikiel i kobalt. Musi ist
nieć jakaś teorya fizyczna uzasadniająca sta
łość takiego zrzeszania się, nie może być ono 
tylko grą przypadku. Ciekawem jest także, 
że w próbkach, zawierających uran, spoty
kamy jednocześnie ślady prawie wszystkich 
znanych pierwiastków. Może rad nie jest 
jedynym produktem uranu, lub hel radu, mo
że zwykłe pierwiastki są ich równie upraw
nionymi potomkami.

Przemian tych nie możemy jednak obser
wować bezpośrednio: z obliczeń, opartych na 
ilości jonów, wysyłanych w sekundzie przez 
gram pierwiastku, wynika, że przemiana, 
któraby była dostępna zmysłom naszym w y
m aga okresu 85 X 106 lat.

Krótkotrwałość życia ludzkiego staje na 
przeszkodzie sprawdzeniu teoryi przez do
świadczenie.

podała Marya Hadzewiczowa.

PIER W SZE NARZĘDZIA 
OBSYDYANOWE ZNALEZIONE NA 

ZIEMIACH KRÓLESTW A POLSKIEGO 
(KONGRESOWEGO).

Między materyałami używanemi przez 
człowieka przedhistorycznego na broń i na
rzędzia znajdujemy obsydyan.*)

Materyał ten do kraju naszego przybywał 
przeważnie drogą handlową z Węgier, gdzie 
narzędzia z niego wyrobione w większej znaj
dowano ilości.

Zbiory archeologii przedhistorycznej 
w Akademii Umiejętności w Krakowie, jedne 
z największych u nas, do 1902 r. miały tylko 
kilka węgierskich okazów narzędzi obsydya- 
nowych (wiadomości tej udzielił mi łaska
wie prof. dr. Włodzimierz Demetrykiewicz, 

j ai'cheolog i kustosz zbiorów przedhistorycz
nych Akademii).

Ze względu tedy na rzadkość tego ma- 
teryału na ziemiach naszych, uważam za 
właściwe zaznajomić zainteresowanych z od
kryciem narzędzi obsydyanowych u nas.

Jesienią 1900 r. zawiadomiono mię, żeprzy 
uprawie ziemi na gruntach wsi Wężerów, 
gub. Kieleckiej, pow. Miechowskiego zawa
dzono o kamień (granit) a następnie okazało 
się, że granitów tych znajduje się tam kilka. 
Po odwaleniu tych granitów przygodni ba
dacze dobyli nańczyko ^ gliniane oraz nieco 
kości—na inne kamienie przygodni ci bada
cze nie zwracali zupełnej uwagi.

J) Obsydyan (wulkaniczne ciemno zabarwione 
szkło naturalne) napotykamy w wielkiej ilości na 
Węgrzech w okolicach Tokaju, gdzie z niego 
sporządzane narzędzia w epokach przedhistorycz
nych rozchodziły się do Czech, Moraw i Bośni 
(Sobunar). Narzędzia takie wykopywane we 
Włoszech pochodziły z wysp Liparyjskich a na
wet z Teneryffy. Na Kaukazie narzędzia takie 
dobywano w okolicach rzeki Całki oraz w miej
scowościach kraju Zakaukaskiego (wy jątek z dzie
ła dr. Lubora Niderle. Lidstvo v dobe predhi- 
storicke. Praha, 1893).

2) Według rozprawy dr. Włodzimierza Demer 
trykiewicza: „Neolityczne Groby Szkieletów,
t. zw. siedzących (Hockergraber) w Przemyskiem 
i Krakowskiemu, Kraków, 1898 r., naczynia tego 
typu (kuliki) z ornamentem rytym sznurkowym 
należą do neolitycznych (młodszej epoki ka
miennej).
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Wiadomość ta  (przysłana mi do W arsza
wy) żywo mię zainteresowała, zwłaszcza, że 
Wężerów leży nad Szreniawą (Śreniawą, 
lewy brzeg) w pobliżu starożytnych wielu 
wsi, jak  Prandocin (piękny kościół romański 
ciosowy mierzyłem 1882 r. a następnie zjeż
dżał tam  prof. Władysław Łuszczkiewicz), 
Kacice. gdzie w murach dworu utkwioną od
kryłem i zmierzyłem 1901 r., romańską cio
sową kaplicę będącą pierwotnym kościołem 
Cystersów przed 1223 r. przeniesionych na
stępnie do Mogiły pod Krakowem.

Miejscowość cała niezmiernie interesująca I 
dla archeologa a mało dostępna z powodu 
trudnego terenu (glinki, czarnoziem i rędzi
na), w którym tylko wypadek na głębokoza- 
zwyczaj utkwione (w Lelowicach do 3 m) 
w ziemi stanowiska przed hi storyczne napro
wadzić badacza może.

W  sierpniu 1901 r. udałem się do Wężero- 
wa a 30 t. m. rozpocząłem na polu „m łynar
k a 41 na północ od Ojrzanowa (część Prando- 
cina) poszukiwania.

R ezultaty były zadziwiające.
W ciągu 2 dni przeszukałem wykop 3 m 

długi, 3 szeroki, a 1 m  głęboki i na tej wiel
kiej przestrzeni znalazłem łupanych narzę
dzi krzemiennych długich 2 1 1  sztuk.

Ułamek siekiery krzemiennej polerowanej. 
Ułamek szpili bronzowej. Ułamki liczne ce
ramiki. Wiele kości zwierzęcych celowo łu 
panych. Nukleusy i okrzoski krzemienne. 
Koroną tego zjawiska okazały się dziwne 
„śkiełka11, które kopaczy moich w niemałe 
zdumienie wprawiały.

„Szkiełka11 te pan Lewiński, dyrektor 
pracowni geologicznej Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa w Warszawie, uznał za wyroby 
obsydyanowe.

Z rzadkiego tego m ateryału wyrobione był}':
Strzałka sercowa 0,025 długa 0,02 szeroka 

(u podstawy).
Nożyki sztuk 15 wielkości 0,03 do 0,01.
Nukleusy (rdzenie) sztuk 2, wielkości 0,035 

do 0 ,0 2 .
Tak więc w sierpniu 1901 r. pierwsze ob

sydyanowe narzędzia znaleziono zostały na 
ziemiach Król. Pol. na polach wsi W ężerów1)

J) Zobacz osobne odbicie z Materyałów Ko
misyi antropol. Archeolog. i etnograf. T. VI. 
Dz. 1. Akad. Umiejętności w Krakowie, 1902 r.

(obecnie rozparcelowana) nad Śreniawą pod 
Słomnikami.

Maryan Wawrzeniecki.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Teorya porównywania błędów p. Midzuha-
ra. W 583 Astron. Journal, p. Midzuhara 
z Tokio, znany ze swych prac nad teoryą błędów, 
podaje nową hypotezę, dotyczącą prawa błędów, 
która wolna jest od niepoprawnego, zdaniem 
p. Midzuhara, założenia, że „naj prawdopodobniej - 

I szy błąd średniej arytmetycznej jest z e r o H y -  
| poteza prowadzi do równań nieco bardziej złożo

nych, niż równania, ustanowione przez Gaussa,
| jakkolwiek autor ogranicza się na rozpatrzeniu 

pewnego dość szczególnego przypadku.
T. B.

—  Krytyka łeoryj ewolucyonistycznych G. Dar 
wina. W  JSlo 581 Astron. Journal prof. Stock- 
well poddaje ostrej krytyce znane czytelnikom 
Wszechświata teorye prof. G. Darwina, ściągają
ce się do narodzin Księżyca oraz stopniowego od
dalania się jego od Ziemi i przedłużania się doby 
skutkiem przypływów i odpływów.

Według Darwina Księżyc wyłonił się z Ziemi 
wówczas, kiedy czas jej obrotu naokoło osi wyno- 

j sił 3 godziny; na to Stockwell dowodzi J;matema- 
i tycznie11, że gdyby fakt taki rzeczywiście nastą- 
j pił, to żywot Księżyca byłby bardzo krótki, gdyż 

perturbacye ze strony Słońca ściągnęłyby Księ
życ na Ziemię po upływie półtorej godziny. „Dla 
podtrzymania swego istnienia musiałby się Księ
życ odradzać nanowo 16 razy w ciągu 24 go
dzin ".

Co dotyczę zaś oddalania się Księżyca od Zie
mi i zwalniania obrotu Ziemi skutkiem przypły
wów i odpływów (NB. rozpatrywanego przed 
Darwinem przez wielu astronomów), to „zjawiska 
te są równie urojone, jak siły, które mają je wy
woływać". Ostatecznie przeto „teorye Darwina 
nie mają podstawy logicznej, a świetne konstruk- 
cye kosmologiczne oparte na nich są tylko roman
sami filozoficznemi“.

Nie zawadzi jednak przypomnieć, że podobnie 
niedwuznaczna konkluzya Stockwella względem 
hypotez}7 kosmograficznej Laplacea okazała się 
nieuzasadnioną.

T. B.

— Dalsze koleje komety 1905 C. Kometa 
1906 C., o której odkryciu donosiliśmy w po
przednim numerze Wszechświata, przedstawia 
mały interes dla astronomów amatorów, gdyż po
zostanie objektem teleskopowym. Z rachunków' 
p. Stromgrena, opartych na dostrzeżeniach z dni:



Ne 13 W S Z E C H Ś W IA T 2 0 5

19, 20 i 31 marca, wypada, że kometa, przeszedł
szy przez punkt przysłoneczny już przed miesią
cem, obecnie oddala się zarówno od Słońca, jak 
i od Ziemi; dla obudwu przyczyn blask jej słab
nie. Spółrzęane tej komety na 6 kwietnia (wie
czorem): a —  2h 58m, 8 =  -|— 10°.6; zmiany na 
dobę: wznoszenia prostego -j- 2”1, 8, zboczenia 
-)- 0°, 8 .

Godna uwagi jest szybkość, z jaką dzisiaj dzię
ki uorganizowanemu współdziałaniu członków 
wielkiej rodziny astronomów poznawać można za
miary tych tajemniczych gości niebios. 18-go 
kometę wykryto w Australii; elektryczność roz
niosła wiadomość o tem po całej kuli ziemskiej, 
wskutek czego już nazajutrz kometę obserwowano 
w Europie i Ameryce. W  trzy dni później, dnia 
22-go, miano orbitę komety wyliczoną niezależnie 
w Kilonii (na zasadzie zakomunikowanych tele
graficznie dostrzeżeń z Francyi, Niemiec) i w Wa
szyngtonie. T. B.

—  Wpływ deszczów letnich na wydajność źró
deł na równinach. W e Francyi przewidywania, 
dotyczące wydajności źródeł, opierają się obecnie 
na zasadach, ustalonych od r. 1870 przez Bel- 
granda i Lemoinea; to znaczy, zakłada się, zgod
nie z prawem Daussea (1839), że deszcze mie
sięcy ciepłych, licząc od 1 maja do 31 paździer
nika, nie przynoszą żadnego zysku rzekom, i za 
podstawę do obliczeń przyjmuje się wyłącznie 
deszcze, spadłe w ostatniem półroczu zimowem (od 
1 listopada do 30 kwietnia).

Nie ulega wątpliw-ości, że deszcze letnie nie 
mają widocznego wpływu na wydajność źródeł; 
mimo to przy pada im w tej sprawie rola pośred
nia, której doniosłość godna jest uwagi. W rze
czy samej deszcze pory ciepłej mają tę dobrą 
stronę, że prawie bezpośrednio dostarczają rośli
nom wielkiej ilości wilgoci, niezbędnej do ich roz
woju — wilgoci, którą w czasie suszy rośliny- czer
pią z zapasów, znajdujących się na znacznych 
głębokościach. To też ku jesieni grunt okazuje 
się wysuszonym w stopniu, który znacznym ule
gać może wahaniom zależnie od roku. Tak np. 
w ciągu wyjątkowo suchego lata z r. 1870 La- 
wes i Gilbert stwierdzili, że różnica pomiędzy ro
lą uprawną a ogołoconą odpowiadała warstwie 
wody deszczowej, grubej na 22 cm. I  prze
ciwnie, w r. 1896 po lecie wyjątkowo dżdżystem 
różnica powyższa (w- Grignon) nie przenosiła 
4 cm. Otóż różnica pomiędzy te mi skrajnemi j  

liczbami przewyższa całkowitą wysokość wody, j  

otrzymanej w roku średnim przez warstwę pod
ziemną (15 cm dla Sommy).

Deszcze pory chłodnej wtedy dopiero mogą 
przyczynić się do odżywienia źródeł, gdy mniej
szy lub większy ułamek masy wodnej, przez nie 
dostarczonej, zostanie użyty na przywrócenie zie- j 
mi jej normalnego stopnia nasycenia; a widzimy j  

z poprzedniego jak dalece na wielkość tego ułam
ka wpłynąć może charakter lata dżdżysty lub też j 
suchy.

Można jeszcze dodać, że obfite naogół deszcze, 
zdarzające się w październiku (półrocze ciepłe) 
w chwili, gdy grunt wolny już jest od zbiorów 
przynajmniej na 4/5 swej rozciągłości i gdy paro
wanie słoneczne jest znacznie zmniejszone, dają 
daleko więcej wody infiltracyjnej, aniżeli deszcze 
słabsze, zdarzające się w kwietniu (półrocze zimo
we) a nawet w marcu, gdy wegetacya zbóż zimo
wych jest już w biegu; podług doświadczeń po
czynionych w Rothamsted w ciągu lat dwudzie
stu, jeżeli oznaczymy przez 1 średnią objętość 
wód infiltracyjnych w kwietniu, to objętość wód 
tych w marcu wyrazi się liczbą 1,5 a w paździer
niku liczbą 4.

Z rozważań tych widać, jak dalece trudno jest 
oznaczyć ściśle granice czasu, poza którerai uja
wnia się sam tylko wpływ spadłego deszczu, 
a w któryrch obrębie wpływ ten jest znikomo ma
ły. Stąd płynie wniosek, że. chcąc zbadać mo
żliwie dokładnie zjawiska, składające się na zasi
lanie źródeł, trzeba koniecznie uwzględnić całą 
ilość spadtego deszczu, przyczem każdą w3'Sokość 
miesięczną lub nawet półmiesięczną opatrzyć na- 
leży współczynnikiem redukcyjnym, otrzymanym 
doświadczalnie i zmieniającym się dla każdego 
danego źródła w zależności od przepuszczalności 
gruntu, temperatury, wiatru, rodzaju uprawy 
i t. d.

(Ciel. et Terre). S. B.

— Przyswajanie bezwodnika węglowego przez 
poczwarki motyli. W r. 1883 Engelman stwier
dził fakt, że wirczyk zielony (Vorticella'l posiada 
zdolność rozkładania pod wpływem światła bez
wodnika węglowego i wydzielania tlenu. Był to 
pierwszy znany w literaturze fakt, że komórka 
zwierzęca, nie znajdująca się we współżyciu z wo
dorostem, jest w stanie asymilować dwutlenek 
węgla (C02) na podobieństwo roślin zielonych. 
Panna M. von Linden, zajmując się zjawiskami 
oddychania poczwarek i gąsienic najrozmaitszych 
motjdi, jak Papilio podalirius, Sphinx euphorbiae, 
Vanessa urticae i inne zwróciła uwagę, że niektó
re poczwarki zwłaszcza z rodzaju Vanessa bardzo 
łatwo znoszą obecność dużej ilości dwutlenku wę
gla w atmosferze. Szereg dokładnych analiz wy
kazał, że poczwarki daleko więcej wydzielają tego 
gazu w nocy, niż w dzień. Umieszczając je w po
wietrzu z określoną zawartością dwutlenku wę
glowego, można stwierdzić po pewnym przeciągu 
czasu pochłanianie tego gazu, połączone, zwłasz
cza na wiosnę, z wydzielaniem tlenu. Podobnież 
jak u roślin, zjawisko przyswajania jest, zdaje się, 
w ścisłym związku ze światłem. (Comptes Ren- 
dus de 1’ Acad. d. Sc. Paris. Decembre. 1905).

(Bot. Oentrbl.) B. H.

—  0 bodźcach hamujących w organizmach 
roślinnych. Sprawie tej poświęcił ostatnią swą 
pracę zmarły niedawno znakomity botanik belgij
ski L. Errera, wyjaśniając niektóre zjawiska z ży-
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cia roślin zapomocą pojęcia, używanego dotąd 
przeważnie w fizyologii zwierząt. (Buli. Soc. roy. j  

Botan. de Belgiąue. 1905. T. XL1I, Zesz. 2. str. 
27 — 43). Zwrócił on uwagę na zachowanie się 
bocznych gałęzi drzew iglastych w razie, jeżeli 
wierzchołek zostanie uszkodzony. W tym wy
padku w świerku np. jedna z bocznych gałęzi 
najbliżej położona, z wielu zaś znajdujących się 
w jednakowej odległości od wierzchołka najlepiej 
rozwinięta, wznosi się i staje się pędem wierzchoł
kowym. Doświadczenia ze ścinaniem wierzchoł
ka, zginaniem, zdejmowaniem kory w postaci pier
ścienia, wykazały, że dla świerku uszkodzenie 
pędu górnego musi być bardzo znaczne, żeby na
stąpiło wzniesienie się jednej z gałęzi bocznych. 
Dopóki wierzchołek istnieje i rozwija się, wszyst
kie boczne pędy rosną w kierunku normalnym; 
obecność jego i wpływ daje się odczuć nawet 
i wówczas, gdy przerwiemy pod nim ciągłość ko- | 
ry, zdejmując ją w postaci pierścienia

Chcąc wyjaśnić ten fakt, wymieniony badacz 
przj^puszcza, że z wierzchołka rozchodzą się bodź
ce hamujące (excitations inhibitoires, Hemmungs- j 
reize), które przenosząc się przez żywe komórki 
rdzenia i promieni rdzeniowych, wywierają stały 
wpływ na pędy boczne. Podobne fakty jak 
u świerku możemy obserwować i u innych gatun
ków drzew iglastych, jak jodła (Abies), modrzew 
(Larix) i sosna (Pinus); inaczej jednak pod tym 
względem zachowuje się Araucaria. Amputacja 
wierzchołka nie wywołuje wznoszenia się jednej 
z gałęzi bocznych; zamiast tego następuje rozwój 
z nowych pąków. Wpływ wierzchołków możemy 
usunąć zapomocą zdjęcia kory w postaci pierście- i 
nia, należy więc przypuścić, że bodźce hamujące 
przenoszą się u tego gatunku przez warstwę łyka. 
Rozwijając swoję hypotezę, autor przypuszcza, że 
owe bodźce hamujące są natury katalitycznej.

Zapomocą tej teoryi można wytłumaczyć po
wstawanie na drzewach tak zwanych „mioteł 
wiedźmy" (balais de sorcieres, Hexenbesen), przy
puszczając, że grzybek pasorzytniczy niszczy 
wpływ owych bodźców, nie pozwalając im prze
nieść się ku najbliższym pąkom pędów; stąd też 
pochodzi ich rozwój nienormalny. W ten sam 
sposób możemy wyjaśnić i zastąpienie korzenia 
głównego przez jeden z bocznych, w razie uszko
dzenia pierwszego, na zasadzie faktów obserwo
wanych przez W. I. Brucka. Na korzyść tej 
teoryi przemawiają również doświadczenia ze 
szczepieniem drzew.

B. H.

— 0 procesach chemicznych podczas asymi- 
lacyi wolnego azotu przez bakterye azotobacter 
i radiobacter. Zbadaniem tej sprawy zajął się 
prof. J. Stoklasa z Pragi czeskiej przy pomocy 
asystentów A. Ernesta, J. Trnki i E. Viteka i re
zultat swych poszukiwań ogłasza obecnie w krót- 
kiem tymczasowem sprawozdaniu. (Berichte d. 
deutsch. Botan. Gesellsch. T. XIV. Zesz. 1. 
1906. Str. 22 — 32).

Podczas pobytu w pracowni M. W. Beijerincka 
w Delfcie badacz czeski miał sposobność zapozna
nia się z metodami izolacyi bakteryj Azotobac
ter chroococcum i radyobakter z gleby. Zapo
mocą tej metody udało się następnie stwierdzić 
obecność wymienionych bakteryj w glebie w Cze
chach i drogą świeżych cz3’stych hodowli zbadać 
bliżej przebieg zjawiska chemicznego podczas asy - 
milacyi azotu.

Ze wszystkich, dotychczas znanych bakteryj, 
posiadających własność przyswajania azotu z po
wietrza, azotobacter, odkryty przez Beijerincka, 
wykazuje największą energię w tym procesie. 
W doświadczeniach prof. Stoklasy, wymieniony 
mikrob przyswoił w przeciągu 10 dni —  75 mg, 
w ciągu 15 dni —  90 mg, w ciągu 20 dni — 
125 mg azotu z powietrza.

Co dotyczę drugiego rodzaju bakteryi, a mia
nowicie radiobacter, doświadczenia wymienione
go badacza nie potwierdziły poglądu Beijerincka, 
jakoby organizm ów posiadał również zdolność 
tego rodzaju. Według holenderskiego badacza, 
azotobacter chroococcum ze współdziałaniem ra
diobacter wykazuje w daleko większym stopniu 
zdolność przyswajania azotu z powietrza niż w czy- 

| stej hodowli. Badania prof. Stoklasy przeczą te
mu. W obecności radyobaktera nie tylko nie 
zwiększa się ilość azotu przyswojonego przez azo
tobacter, ale nawet zmniejsza się w porównaniu 
z czystą hodowlą ostatniej bakteryi.

Radiobacter odznacza się własnościami deni
tryfikacyjnemu Hodowany w pożywce Giltay- 
Abersona, gdzie zamiast glukozy i kwasu cytry
nowego źródłem węgla jest mannit (20 g  w 1 l), 
organizm ów rozkłada kwas azotowy, wydzielając 
w przeciągu 14 dni 70 — 79$ wolnego azotu. 
Przy tem około 10 — 18$ całej zawartości azotu 
w płynie odżywczym znajdowało się w formie 
związków organicznych Według badacza czeskie
go, radiobacter przedstawia gatunek mikroba, wy
twarzającego białko; jest on w stanie w obecności 
odpowiednich źródeł węgla przeprowadzić azot 
zawarty w azotanach w nierozpuszczalny azot 
białka.

Proces fermentacyi mannitu i glukozy pod 
wpływem obecności azotobacter chroococcum, 
w świetle badań prof. Stoklasy, przedstawia się 
w następujący sposób.

Enzymy glikolityczne, wydzielane przez bak- 
I terye w obecności tlenu, rozszczepiają cukry —  

mannit lub glukozę na kwas mleczny, alkohol, 
kwas octowy i kwas mrówkowy. Podczas roz
kładu wymienionych węglowodanów wytwarza się 
dwutlenek węgla i wodór. Ze wszystkich dotąd 
badanych bakteryj największą intensywność od
dychania autor stwierdził u azotobacter. Śred
nio 1 g  suchej masy bakteryj wydziela w przecią
gu 24 godzin —1,3 g  dwutlenku węgla.

Można więc przyjąć, że przyswajanie wolnego 
i azotu przez wymienioną bakteryę jest w ścisłym 
j związku z procesem oddychania i że wydzielają- 
I cemu się w dużej ilości wodorowi przypada, pra-
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wdopodobnie, ważna rola w procesie przyswajania ! 
azotu z powietrza. B. H.

—  W sprawie rzekomej fotosyntezy poza żywą 
komórką roślinną. Przed paru laty, wielkie za
interesowanie w świecie naukowym wywołały do
świadczenia J. Friedela i Machiatego, którzy usi
łowali dowieść możliwości asymilacyi chlorofilo
wej bez udziału żywej plazmy komórki. Słuszność 
tych wyników została jednak silnie zachwiana 
przez prace innych uczonych (Herzog, Zeitschr. f. 
physiol. Chemie) tem bardziej, że i sam Friedel, ! 
powtórzywszy swoje doświadczenia poraź drugi, 
otrzymał rezultat ujemny. Doświadczenia tego 
rodzaju ze względu na doniosłość zagadnienia 1 
podjął nanowo K. Bernard (Beihefte zum Bot. 
Centralblatt T. XIX. 1905. I. Str. 59 — 67). 
Suszył on liście jasnoty białej (Lamium album), 
akantu (Acanthus mollis) i szpinaku (Spinacia ole- j 

racea) w temperaturze 50 — 80° C., rozcierał 
je ńa proszek, oblewał wodą destylowaną i wy
stawiał płyn na działanie promieni słonecznych. 
Po kilku godzinach następowało wydzielanie się j  

pewnych gazów; trwało ono bez przerwy i pod- i 
czas nocy. Ani razu jednak nie udało się wy
kryć tlenu. Gazy zebrane w ten sposób posiada
ły własność zapalania się z lekkim wybuchem. 
Autor przypuszcza, że zawierają one większe ilo
ści wodoru i metanu, które wytwarzają się wsku
tek procesu fermentacyi w płynie wziętym do do
świadczeń. O procesie tym świadczy również 
zmiana barwy chlorofilu na żółtą i nieprzyjemny 
zapach, jaki wydziela ów płyn.

Jedynym faktem, jaki mógł przemawiać na ko
rzyść przypuszczenia Friedela i Machiatego było 
doświadczenie Molischa, który przy pomocy bak
teryj świecących znalazł, że zawieszony w wodzie 
proszek z wysuszonych liści Lamium album pod 
wpływem światła może, wydzielać tlen. Bakterye 
świecące, jak wiadomo, świecą tylko w obecności 
tlenu i wskutek tego są nadzwyczaj czułym wska
źnikiem obecności minimalnych ilości tego gazu. 
Bernard powtórzył doświadczenie metodą Mo
lischa, lecz ani razu nie udało mu się stwierdzić 
wydzielania się tlenu.

• Tymczasem więc nic nie upoważnia nas do uwa
żania zjawiska asymilacyi chlorofilowej za proces 
enzymatyczny, który może się odbywać poza ko
mórką bez udziału żywej plazmy. B . H .

—  Tygmotropizm korzeni. Tygmotropizmem 
lub haptotropizmem nazywamy zdolność niektó- 
r3rch narządów roślinnych do reagowania na bodź
ce, pochodzące z lekkiego dotknięcia przez ciało 
obce. Możemy to poniekąd porównać z wrażli
wością naszej skóry na łaskotanie. Zdolnością tą 
odznaczają się przedewszystkiem wąsy roślin 
czepnych. Skoro wąs takiej rośliny dotknie ja
kiej podpory natychmiast zaczyna zginać się 
w miejscu dotkniętem, wskutek czego okręca się 
koło niej, przytwierdzając z czasem całą roślinę. 
Niedawno ogłoszona praca amerykańskiego uczo

nego F. Newcombea (Beihefte zum Bot. Centralbl. 
T. XVII, I. 1904, str. 61 — 84) dowodzi istnie
nia tego rodzaju wrażliwości, jakkolwiek w bar
dzo słabym stopniu, i w korzeniach świeżo wy- 
kiełkowanych roślin. W tym celu badał on ko
rzenie grochu (Pisum), bobu (ViciaFaba), lucerny 
(Medicago), kukurydzy (Zea), rzodkwi (Rapha- 
nus) i wiele innych, umieszczając je w powietrzu, 
nasyconem parą, lub też w wodzie.

Przyklejanie z jednej strony na końcu korzon
ka różnych ciał stałych, jak glina lub szkło, nie 
dało żadnego rezultatu. Wobec tego autor uży
wał ciał giętkich, które mogły wywierać stały 
choć lekki nacisk na koniuszek korzenia, nie bę
dąc jednocześnie przytwierdzonemi do tego ostat
niego. Do tego celu służyły cieniutkie woreczki 
z kolodyum napełnione wodą lub języczki z kolo- 
dyum, gumy lub papieru, którj'ch jeden koniec 
był przytwierdzony stale do jednego punktu, 
drugi zaś koniec wolnj', posiadający tendencyę 
do zgięcia się, opierał się o koniuszek korzenia 
i wywierał nań stały nacisk. Pod wpływem tego 
dotknięcia większość korzonków zginała się w kie
runku, skąd pochodzi podnieta, wykazując słaby 
tygmotropizm dodatni. Podobnego rodzaju ucisk, 
wywierany nie na koniuszek, lecz na dalszą rosną
cą część korzonka, nie wywołuje żadnej reakcyi. 
Jednakże zgięcie występuje zupełnie wyraźnie,
0 ile usuniemy wpfyw geotropizmu, utrzymujące
go korzonek w pozycyi pionowej, jak o tem prze
konał się wymieniony badacz, umieszczając ko
rzonki rzodkwi (Raphanus) w odpowiedniem na
czyniu, obracającem się na poziomej osi klino- 
statu.

Newcombe przypuszczał, że największą reakcyę 
powinienby wywołać prąd wody, wywierający 
stały jednostronny ucisk na wrażliwą na wszelkie 
bodźce część korzenia pod warunkiem, żeby woda 
nie stykała się bezpośrednio z korzeniem, gdyż, 
jak wiemy, korzenie pod wpływem prądu wody 
zwracają się przeciwko prądowi, wykazując t. zw. 
reotropizm. Chcąc usunąć wpływ tego ostatniego, 
wymieniony badacz umieszczał korzonki w wo
reczkach, zrobionych z kolodyum, przekonawszy 
się wpierw, że woda wobec prądu danej szybko
ści nie może przeniknąć do wnętrza owych wo
reczków'. W tych warunkach korzonki zginały 

1 się w większości wypadków przeciwko prądowi 
j podobnież, jak to czynią w warunkach zwykłych 

pod wpływem reotropizmu. Różnica jest tylko 
ta, że w pierwszym wj'padku reakcya występuje 

| o jakieś parę godzin później. Wobec tego autor 
! dochodzi do wniosku, że zjawisko reotropizmu 

jest identyczne z tygmotropizmem.
Okres reagowania korzeni na bodźce tego ro

dzaju jest stosunkowo długi w porównaniu z in- 
: nemi tropizmami, nie jest jednak dłuższy, niż np.
; w zjawisku tyginotropizmu niektórych wąsów. 
i Wynosi on dla najbardziej wrażliwych korzeni

1 dla sprzyjającej temperatury około godziny. 
Jak u wąsów tak samo i u korzeni reakcya wy
maga jednego warunku, żeby działanie bodźca
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rozciągało się na stosunkowo dużą przestrzeń po
wierzchni i żeby trwało przez czas dłuższy, g  j j

— Zmienność zawartości soku roślin podczas 
wegetacyi. Chcąc zbadać tę sprawę, G. Andre 
wybrał dwie rośliny: jednę roczną —  mak (Papa- 
ver somniferum) i drugą trwałą —  jastrun (Py- 
rethrum balsamita) i przeprowadził szereg analiz 
zawartości soku w liściach od pierwszych chwil 
ich rozwoju aż do czasu kwitnięcia rośliny. (Com. 
Rend. Ac. Sc. Paris. styczeń, 1906).

W liściach Pyrethrum w miarę rozwoju rośliny 
zmniejsza się ilość węglowodanów a także ilość 
azotu zawartego w 100-u częściach soku, gdy 
tymczasem ilość kwasu fosforowego zwiększa się, 
przytem maximum zawartości tego ostatniego 
przypada na okres wytwarzania pąków kwiato
wych. Można stwierdzić jednocześnie, że sub
stancya azotowa organiczna wytwarza się kosztem 
azotanów. Rezultat ten występuje bardzo w y
raźnie zwłaszcza w liściach maku.

(Bot. Centrbl.) B. H.

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 marca 1906 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie;.
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27 w 43,9 41,5 40,6 0,4 1,8 0,8 3,5 0,5 e 3 NE, e 3 10 1 0 * 5 0,4 * a , w.
2 *  ś. 42,8 45 4 41,7 -  1,0 2,6 0,3 4,0 -  2,5 Nvv'3 w , W 2 © 2 8 0 —

/ *  
l i

•  9J0 1 li/p 
w nocy;29.-. 40,2 39,2 40,8 1,4 2,0 0.5 5,0 -  1,5 svv4 W, © 2 10 8 - 0,3

30 p 44,5 46,6 18,8 -  0,4 1,2 0,2 3,8 -  1,5 N, N3 N> ©1 © 8 3 0,3 * p. w.
31 s 50,2 52,0 51,6 -  1,0 1,6 0,9 3,5 -  1,0 w , N, W, 10 10 10 0,0 * 7 36 a. dr. —
Urod
ni* 44,1 44,5 45,2 0,0 2,7 1,2 4.7 -  1,0 3.1 5,5 2,1 75 9,3 7,7 -

I Stan średni barometru za dekadę: (7 r. + t p.-j- 9  w.) = 744,6 mm
• Temperatura średnia za dekadę: ’/, (7 r. -fr- 1 p . - f - 2 X 9  w.) =  1,4 Oels.

Suma opadu za dekadę: =  5,1 mm

T R E Ś Ć :  Nowe poglądy na istotę zapłodnienia, przez J. Młodowską. — O jadach zwierzę
cych, przez A. Kudelskiego. — Zaćmienie słońca z d. 30 sierpnia 1905 r., tłum S. B. —  Promie
niotwórczość jako ogólna własność materyi. podała Marya Sadzewiczowa. — Pierwsze narzędzia 
obsydyanowe. przez Maryana Wawrzenieckiego. — Kronika naukowa.— Buletyn meteorologiczny.

Wydawca W . W RÓBLEW SKI. Redaktor BR. ZNATOWICZ.

Druk Rnbieszowskiejro i Wrotnowskieeo. Włodzimierska 3.

— Oddychanie kwiatów. Szereg doświadczeń 
wykonanych przez francuskiego badacza Maigea 
w sierpniu i wrześniu w Fontainebleau, w grudniu 
zaś w Algierze nad 20 gatunkami należącemi do 
różnych rodzin, dał następujące rezultaty. (Comp. 
Rend. d. 1’ Acad. d. Sc. Paris. styczeń 1906).

U większości (17) badanych roślin intesywność 
oddychania (w stosunku do wagi w stanie świe
żym i ilości wydzielonego dwutlenku węgla) 
zmniejsza się stale w sposób prawidłowy od 
pierwszych stadyów rozwoju aż do zupełnego roz
kwitu.

Tymczasem u Cucurbita maxima i Malvaviscus 
mollis intensywność oddychania w miarę rozwoju 
wzrasta, dosięgając swego maximum wówczas, 
kiedy kwiat zupełnie się rozwinie. Podobne spo
strzeżenie uczynił już dawniej Sąussure dla kwia- 
tów Cucurbita melo-pepo i Hibiscus speciosus. 
U rezedy żółtej (Reseda lutea) intensywność od
dychania nie zmienia się w sposób widoczny pod
czas rozwoju kwiatu.

(Bot. Centralbl.) B . H.


