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O d  H e d a k e y i .

Całomiesięcznej przerwy w wychodzeniu Wszechświata nie możemy pozostawić' 
bez usprawiedliwienia. Czytelnicy wybaczyć nam zechcą, jeżeli to usprawiedliwienie— 
wbrew naszej woli — w niektórych punktach przemienić się może w akt oskarżenia, 
trudno bowiem panować nad słowem, kiedy się czuje żal i smutek, a jeszcze t ru 
dniej widzieć fakty w innem świetle, aniżeli one się przedstawiają po bezstronne m 
a trzeźwem zbadaniu.

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że Wszechświat narówmi ze wszystkiemi robota
mi naukowemi me cieszył się nigdy łaskami szerokiej publiczności. Z wysiłkiem ży
jąc z dnia na dzień, zdobywał sobie minimalne środki pieniężne na bieżące potrzeby, 
ale marzyć nawet nie mógł o jakiemś odkładaniu na czarną godzinę. Łudził się tylko, 
że ta skromna garsteczka kilkuset prenumeratorów, dla której pracował, jak  umiał, 
stanowi grono osób istotnie przekonanych o potrzebie pisma przyrodniczego dla na
rodu, liczącego się na dwadzieścia milionów i roszczącego sobie niemałą pretensyę 
do kulturalności. Niestety, pierwszy podmuch wiatru, przeciwnego cichej, a systema
tycznej pracy, rozwiał te złudzenia. Przyszedł czas wyłącznego zajęcia jaskrawemi 
sprawami chwili bieżącej, czas brzmiących, choć najczęściej pustych sporów o rzeczy 
mało lub wcale nierozumiane—i oto odwróciły się umysły od najważniejszych nawet 
zadań, o ile one nie miały wyłącznego charakteru zadań bieżących. I nic w tein dziwnego, 
że sprawy, które naprawdę są wielkie, albo wielkiemi się wydają, opanowują ludzi 
i zagarniają wszystkie siły na swoje usługi. Dziwnem jes t  to, że wśród tylu głosów, 
które, zdawałoby się, najwszechstronniej rozbierają i objaśniają zadania, stojące dzi
siaj otworem przed nami, nie słychać jakoś dotąd nawoływań do ustrzeżenia od za
głady tych słabyrch może, lecz bądź co bądź istniejących początków naukowości pol
skiej, dla k tórych w dotychczasowych naszych warunkach ciasną, lecz prawie jedyną  
ostoją bjrły czasopisma naukowe. Musi przyjść—przyjdzie z pewnością niezadługo— 
chwila, kiedy na właściwe sobie naczelne miejsce zostaną wprowadzone starania 
o skierowanie umysłów ku nauce czystej. Jakież bowiem znaczenie miałby naród, 
który w rzeczach nauki nie mógłby zabrać głosu?



Jakkolwiek nauka z polityką nie ma nic wspólnego, rozumielibyśmy dobrze, 
gdyby kry tyka  wystąpiła z zarzutami przeciw Wszechświatowi, że wobec rozbudzenia 
dbałości o nasze Avlasne sprawy krajowe zamało wykazuje czujności w tym  kierunku. 
Cieszylibyśmy się bardzo, gdyby od współpracowników naszych, czy osób dalszych? 
napływały wskazówki, co w danej chwili można uczynić lub zapoczątkować u nas 
na polu nauk przyrodniczych, w spraAvie ich nauczania, gromadzenia pomocy nauko
wych, albo badania kraju. W szakże jedną z głównych części składowych naszego ru 
chu wyzwoleńczego było i je s t  dotychczas dążenie, do stworzenia szkolnictwa naro
dowego. Co więcej— wszakże bardzo silnie uw ydatn iła  się konieczność wprowadzenia 
nauk przyrodniczych do programów nauczania. W pierwszym numerze Wszechświata 
z r. b. obiecywaliśmy sobie, że właśn e nam danem będzie przemówić w tych sprawach, 
które nas najbliżej obchodzą — czy mogliśmy głos zab rać?— niech zawyrokują bez
stronni a kompetentni sędziowie. Ale, zamiast sprawy te podnieść i wyjaśnić w spo
sób prawidłowy, zapomocą umiejętnej i rzeczowej dyskusyi publicznej w organach 
prasy już oddawna oczekujących na możność podobnej wymiany myśli, nasi refor- 
matorowie woleli wybrać inne drogi.

Ostatecznie postąpiono z nami w sposób ze wszystkich najprostszy: zapomnia
no o naszem istnieniu. W7 chwili, kiedy zwykły rozsądek kazałby wszelkiemi siłami 
podtrzymać te organy, których umiejętna chęć służenia sprawie ogólnej jest  wypróbowana, 
pismom naukowym polskim zamknięto możność istnienia, odmawiając ich prenumeraty. 
Nasze pismo w początku roku bieżącego straciło więcej niż trzecią część ze zwykłej 
liczby prenumeratorów. Jeżeli dodamy, że cena tych  wszystkich rnateryałów i roboty 
które opłacić trzeba, żeby wydać arkusz zadrukowany, podniosła się współcześnie, na 
niektórych pozycyach więcej niż o 50°/0, ł .two już będzie zrozumieć, jakim sposobem 
Wszechświat znalazł się nad samym brzegiem przepaści. Ostatnim nakoniec ciosem dla 
zachwianego wydawnictwa, było nagłe i bezwzględne żądanie wypłaty sumy stosunkowo 
niewielkiej, ale której na razie nie mogliśmy uiścić. To żądanie sprawiło, że przerwać 
musieliśmy druk Wszechświata z dnia na dzień, nie mając nawet możności uprzedzenia 
o tein czytelników.

Nasuwające się objaśnienie, że upadek ekonomiczny ogólny, przyczynił się do 
zmniejszenia liczby prenumeratorów, u trzym ać się nie daje. W iemy napewno, że cof
nęli się przeważnie ci, którzy cenne swe zdrowie uwieźli ze wzburzonego kraju 
w miejsca spokojne i przyjemne.

Wychodząc jednak z założenia, że niema takich trudności, któreby uwalniać 
mogły od spełnienia przyjętych zobowiązań, redakcya nasza poczyniła zabiegi, żeby 
Wszechświat doprowadzić do końca roku bieżącego bez uszczerbku dla prenumerato
rów. Podejmując z dniem dzisiejszym druk naszego pisma nanowo, zawiadamiamy 
czytelników, że w ydaw ać je  będziemy co tydzień w zeszytach powiększonych, dopóki 
nie pokryjemy strat w objętości pisma spowodowanych przez przerwę.

Co do przyszłości dalszej, to bardziej szczegółowo skreślimy odnoszące się do 
uiej nasze plany w jednym z następnych  numerów Wszechświata. Tymczasem tylko 
oznajmić możemy naszym czytelnikom, że głębokie przekonanie o wartości kulturalnej 
naszej pracy i o doniosłem znaczeniu jej ciągłości każe nam wytrwać i nadal. W y
tężyliśmy wszelkie usiłowania w celu znalezienia odpowiedniego poparcia i mamy już 
dzisiaj zupełną pewność, że powodzenie uwieńczy nasze zamiary.
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E. MACH.

OPIS A W YTŁUMACZENIE. *)

Gdy człowiek wielce zasłużony na polu 
badania naukowego wypowie słowo lapi 
darne, otwierające nowe widnokręgi, sło
wo to wywołuje zdumienie u tych, k tó 
rych kierunek myślenia jes t  zgoła od
mienny, podziw u innych, którzy zdolni 
są ocenić jego nowość i trafność, i wre
szcie opozycyę w obozie konserwatystów, 
którzy w słowie tem widzą jedynie ruinę 
tego, co dotąd miało wagę i uchodziło za 
słuszne. Dlatego to do dziś dnia umilknąć 
nie może spór o pojęcia opisu a tłum a
czenia, spór, któremu dało początek zna
ne wyrażenie się Kirchhoffa w roku 1874. 
Niewątpliwie, zbyt mało zwraca się na 
to uwagi, że nawet badacz nawybitniej- 
szy jes t  przecież tylko człowiekiem i że 
znaczenie wyrazów języka potocznego, 
naogół mało określonych, można (k re 
śląc dopiero po uwzględnieniu zarówno 
stanowiska osoby przemawiającej j a k i  sta
nowiska jej audytoryum.

Kto po raz pierwszy patrzy  na to, jak 
woda w lewarze z jednej strony płynie 
do góry a z drugiej na dół, musi zapy
tać ze zdumieniem, dlaczego słup wody 
nie rozerwie się w miejscu najwyższem, 
a każda z dwu części nie spłynie po-; 
prostu na dół. P rosty  opis i zapewnienie* 
że sprawa tak  wJaśnie się odbywa, z pe
wnością mu nie wystarcza; będzie on sta
nowczo odczuwał potrzebę usunięcia sprze
czności pomiędzy faktem oczekiwanym 
a tym, który zachodzi w rzeczywistości. 
Otóż jeżeli ktoś wykaże, że wodę w le
warze utrzymuje w spójności, przeszka 
dzając jej rozerwać się, jakikolwiek „przy
mus”, chociażby np. „horror vacui”, i że 
woda na podobieństwo łańcucha, przerzu 
conego przez blok, u lega przewadze cię
żaru części dłuższej, przyczem do części 
krótszej dołączają się coraz to nowe ilo
ści cieczy, to z pewnością ów obserwa
tor zdziwiony będzie wdzięczny za takie

1) Naturwisschenschaftlichft Rundschau  
z dnia 20 września 190f>'

wyjaśnienie. Boć przecie z własnego do
świadczenia zna on wybornie ciężar wo- 

| dy, ów „przymus”, k tóry  przyciska jego 
palec do otworu pompy ssącej, oraz prze- 
maganie ciężaru mniejszego zapomocą 
ciężaru większego. To też teraz instynkt 
jego już nie wzdryga się przed przepły
wem wody w lewarze, przeciwnie, obser
wator czuje, że woda nie może się za
chować inaczej.

Przypuśćmy, że obserwator nasz zauw a
żył, że słup cieczy w lewarze, wypełnio
nym rtęcią, rozrywa się z chwilą, gdy 
ramiona jego wydłużą się powyżej 76 cm, 
i że przeciwnie lewar taki znowu działać 
zaczyna z chwilą, gdy wskutek nachylenia 
względem poziomu wysokość pionowa ra
mion spadnie poniżej pomienionej grani
cy, w takim razie zjawiłaby się potrzeba 
przedstawienia owego „przymusu”, utrzy
mującego ciecz w spójności, w postaci 
ciśnienia, dającego się zmierzyć wysoko
ścią słupa cieczy. Pakt, że w próżni dzia
łanie lewara wogóle ustaje, zmusza nas 
do tego, że za ów „przymus”, utrzymujący 
spójnię, uznajemy ciśnienie, uwarunkowa
ne ciężarem własnym powietrza. Dotąd 
każdy z poszczególnych momentów, k tó
re czynią dla nas zrozumiałem działanie 
lewara, a więc np. sprężystość i ciężar 
powietrza możemy okazać zmysłom na
szym jako fakt namacalny, znany, fakt, 
z którym  jesteśm y spoufaleni. Czy jed 
nak potrzeba wyjaśnienia kończy się tu 
taj? Gdy podnosimy z ziemi kawał żela- 
ża, to zachodzi coś takiego, jakgdyby 
ziemia ciągnąc niewidzialnemi mięśniami 
sprzeciwiała się ciągnieniu, wywieranemu 
j)rzez własne nasze mięśnie. To samo od
czuwamy, podnosząc kamień lub kaw a
łek ołowiu, Jeżeli rękę, w której trzym a
my kawałek żelaza zbliżymy do bieguna 
silnego elektromagnesu dynamo-maszyny, 
to odczujemy znowu tajemnicze ciągnie
nie mięśniowe, z bieguna tego wycho
dzące, które jednak wzmaga się, w mia
rę jak  się zbliżamy, aż wreszcie wyrywa 
nam żelazo z ręki. Ciągnienie, wychodzą
ce z ziemi, pozostawało zawsze jedna- 
kiem. Względem kamienia lub ołowiu 
magnes zdaje się zachowywać obojętnie. 
Dlaczego ciągnienia te, czyli „s iły” są
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tak  różne? Tak zawsze pytać  będziemy, 
ilekroć napotykać będziemy takie różni
ce. T ł u m a c z e n i e  może się skończyć, 
p o t r z e b a  w y t ł u m a c z e n i a  s o b i e  
—nigdy.

Cudownie wyjaśnia R. Avenarius tę, 
jak  ją Hoffding nazywa, historyę na tu 
ralną zagadnienia na przykładach swoich 
w tomie II „K rytyki czystego doświad
czenia”. Przyrodnicy, k tórzy chętnie uni
kają bardziej abstrakcyjnych roztrząsań 
filozoficznych, dopiero w tedy zasmakują 
w całym sposobie przedstawiania rzeczy 
Avenariusa, gdy zaczną od przeczytania 
owych przykładów, odznaczonym drob
nym drukiem, oraz dodatków wyjaśniają
cych do tekstu  głównego. Potrafią oni 
przytem  lepiej ocenić Avenariusa, aniżeli 
dotąd czynili filozofowie.

F ak t  niezwykły, uderzający, można w y 
tłumaczyć, rozkładając go na fakty  znane. 
Niekiedy jednak, i to właśnie w w ypad
kach najważniejszych, fakty te nie są 
jeszcze wcale znane i należy je  dopiero 
znaleść. W tedy uciec się trzeba do owej 
metody badania, które Newton zowie ana
lityczną, a zapomocą której sprowadza 
on np. zjawiska barw w pryzmacie do 
składu światła z części różnobarwnych, 
niejednakowo łamliwych, banvy  zaś c ien
kich blaszek — do niejednakowych okre
sów tych  samych części składowych świa
tła. Tutaj fakty nowo w ykryte  są daleko 
niezwyklejsze, bardziej uderzające i waż
niejsze od tych, które dały powód do ich 
wykrycia. Stanowią one właściwe odkry
cia. Jednakże  z chwilą uznania faktów 
nowo odkrytych, te fakty, dla k tórych  
poszukiwano tłumaczenia s tają  się zrozu- 
miałemi, a wraz z niemi i wiele innych. 
Tym  sposobem sprowadzenie rzeczy jesz
cze nieznanej do rzeczy już znanej nie 
zawsze jest tem, co osiąga badacz w dą
żeniu do wytłumaczenia czegoś. Zawsze 
jednak jes t  tem  stwierdzenie faktów, oraz 
ich wzajemnego związku.

Jeżeli wykazanie w sposób zmysłowy 
części lub stron pewnego faktu zawodzi, 
to zwykle przyjmuje się je  na próbę, j a 
ko przypuszczenie, tymczasowo, w ocze
kiwaniu, żo dowód da się przeprowadzić 
później. Gdzie jednak sam rodzaj założe-
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nia jest  taki, że widoków na to niema 
zupełnie, tam  takie tłumaczenie hypote- 
tyczne uznać należy za próżne, zmyślo
ne. Chcąc zrozumieć dobrze wstręt, k tó
ry do gry w hypotezy uozuwali Newton 
i Kirchhoff, trzeba przypomnieć sobie, jak  
dalece nadużywano za ich czasów tych  
środków pomocniczych. Do tego stosuje się 
„negacya”, k tórą znajdujemy w zdaniach 
obu tych mężów. Niemieli oni nic przeciwko 
upraszczaniu przez wykrywanie związku 
pomiędzy faktami, pozornie odosobnione- 
mi; przeciwnie, obaj potężnie popchnęli 
wiedzę w tym kierunku. Co do Newtona, 
wystarczą przykłady wyżej przytoczone, 
co zaś dotyczę Kirchhoffa--to jako ilit- 
stracyę pomienionej metody badania przy
toczyć można jego odkrycie doświadczal
ne proporcyonalności pomiędzy promie
niowaniem a pochłanianiem każdtgo cia
ła w zakresie każdego poszczególnego ga
tunku promieni— odkrycie, które powiązał 
on natychmiast teoretycznie z ruchomą 
równowagą cieplną. Zarówno Newton jak  
Kirchhoff przywiązywali największą wragę 
do stwierdzenia faktów, które w końcu nie 
dawały tłumaczyć się dalej lecz dawały się 
ustalić jedynie drogą opisu.

Niedostateczne uwzględnienie o b u  stron 
motywów przewodnich Kirchhoffa, p rak
tyczn ie  wprowadzić może zamęt do s ta 
rego dobrego rozróżnienia, a to staje się 
źródłem nieustannych polemik. Niedługo 
przed Kirchhoffem, Herman Grassmann 
(1844) oznaczył jako  cel wiedzy: „zgod
ność myślenia z bytem, oraz zgodność 
procesów myślowych . pomiędzy sobą”, 
a wyrażenie to mniej daje powodów do 
różnych nieporozumień, aniżeli Kirchhoffo- 
wski „opis zupełny a najprostszy”. Podo
bnież lepiej zabezpieczony przeciwko t łu 
maczeniom fałszywym jest, o ile się zda
je, m otyw  przewodni badania, sformuło
wany na kilka lat przed Kirchhoffem, j a 
ko „ekonomiczne przedstawienie tego co 
jes t  praktyczne” , motyw, który świeżo 
w sposób bardzo pociągający i przeko
nywający przeprowadził na nowo P. Du- 
hem, w rozprawie p. t. „Teorya fizyczna, 
jej przedmiot i badania ,1906)” .

Szczególnie licznych i poważnych prze
ciwników napotkał Kirchhoff wśród biolo
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gów. Dziwić się temu nie należy, ponie
waż słowo Kirchhoffa zwrócone jes t  prze
de wszystkie in do fizyków, a w fizyce sto
sunki są całkiem inne, niż w biologii. 
W. Roux znakomicie wyjaśnił pogląd 
swój, opierając się na sformułowaniu p r a- 
w a s p a d k u ,  które iści się w równej 
mierze dla pióra i dla kawałka ołowiu, 
na o p i s i e  spadku pióra, gdy na nie 
działają opór powietrza i prąd powietrza 
i dochodzi do wniosku, że „wyniki bada
nia opisowego i przyczynoWo-analityczne- 
go należy formułować zupełnie oddziel
nie i oceniać rozmaicie^. Tem u z pewno
ścią nikt nie zaprzeczy, jeżeli przez w y 
raz opis rozumieć będzie opis wypadku 
indywidualnego, co jednak fizyka, dzięki 
większej prostocie swych stosunków, da
wno już pozostawiła za sobą. Kepler zna
lazł pierwotnie swe praw a jedynie dla ru
chu Marsa i to by ły  proste opisy. Gdyby 
tenże Kepler, obserwując z większą do
kładnością mógł prowadzić dalej swe spo
strzeżenia, to byłby znalazł, że żadna pla
neta  do praw tych  ściśle się nie stosuje 
i że każda z nich odstępuje od nich 
w różnych czasach różnie. Newton atoli, 
znalazłszy drogą analizy przyspieszenie 
mas odwrotnie proporcyonalne do kwa
dratów, mógł sprowadzić do niego ruch 
w każdym elemencie przestrzeni i czasu 
i przedstawić zarówno ruch keplerowski, 
jak  i odstępstwa od tego ruchu. W ytłu
maczenia przyspieszenia mas i dziś jesz
cze nie mamy. A zatem newtonowskie 
prawo ciążenia jes t  tylko opisem, wpra
wdzie nie opisem wypadku indywidual
nego, lecz opisem nieprzeliczonych faktów 
w elementach.

Tłum. S. B.

O ZALEŻNOŚCI 

TW ORZENIA SIĘ SZKIELETU 

OD ZAW IĄZKÓW  MIĘŚNIOWYCH.

Zależność wzajemna różnych organów 
od siebie, czyli t. zw. korrelacya, znana 
jest już oddawna a pierwszym, który na

ten ciekawy objaw pewnej harmonii 
w organizacyi zwierząt zwrócił uwagę, 
był Cuvier. Znajomość zależności wzaje
mnej w wykształceniu się różnych orga
nów przysporzyła wiele zdobyczy anato
mii porównawczej, a odkrycie niektórych 
cech korrelacyjnych przyczyniło się w 
wysokim stopniu do rozwoju paleontolo
gii. Na podstawie znanej zależności róż
nych organów od siebie, niejednokrotnie 
z bardzo wielkiem prawdopodobieństwem 
z jednej lub kilku wykopanych kości 
możemy wytworzyć sobie obraz całego 
zwierzęcia.

Bliższem rozpatrywaniem jednego z ob
jawów zależności w procesach twórczych 
zajął się niedawno Braus w rozpra
wie, której wyniki mają stanowić treść 
niniejszego re fe ra tu 1). Braus zajmuje się. 
zależnością w wykształceniu się systemu 
szkieletowego od rozwoju mięśni.

Jes t  rzeczą znaną, że między wykształ
ceniem się szkieletu a mięśni zachodzi pe
wien dość ścisły związek. Jeżeli u jak ie 
goś zwierzęcia wyksztrłci się pewna gru
pa mięśni silniej, niż u form pokrewnych, 
to na kości, k tóra służy tym  mięśniom 
za przyczep, powstają równocześnie silne 
guzy lub grzebienie, a cała kość grubieje 
i staje się bardziej masywną. Również 
i zanik pewnych mięśni odbija się na wy
kształceniu kości; kość staje się cieńszą 
i zanika na niej cała modelacya, stano
wiąca miejsca przyczepu danych mięśni. 
Widać też, że w tym wzajemnym stosun
ku, jaki zachodzi między szkieletem a sy
stemem mięśniowym, główna rola przypa
da mięśniom, a samo wykształcenie się 
kości jes t  zawsze zależne od wykształ
cenia się mięśni. Zasadę tę,—która jest 
wynikiem całego szeregu spostrzeżeń na 
polu anatomii porównawczej, stwierdzają 
również wyniki badań eksperymental
nych.

Tak  naprzykład E. Fuld (1901) w yka
zał, że u psów, które w młodym wieku 
pozbawiono przednich odnóży i u k tó 
rych skutkiem chodzenia na ty lnych  ła-

*) H. B r a u s — Ist clie Bildung des Ske- 
letes von den Muskelanlgen abhangig? Exper. 
Beitr. zur Morph. I. 1906.
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pach mięśnie tych kończyn nieco odmien
nie się wykształciły, — również i kości 
pasa miednicowego uległy zmianie kształ
tu. Wprawdzie wykazano też zależność 
w kierunku przeciwnym — a mianowicie 
w razie złamania kości, k tóre się krzywo 
zrosły, odpowiednie mięśnie skutkiem 
przemieszczenia przybierają funkcye od
mienne, to jednak i w tych przypadkach 
sam mięsień wywierał również wpływ 
wykształcający na kość, czego dowodziła 
zmiana w ugrupowaniu substancyi zbitej 
oraz gąbczastej w punkcie przyczepu mię
śnia do kości.

Tak więc wiemy, że w rozwiniętym już 
organizmie szkielet znajduje się w zale
żności od systemu mięśniowego; należa
łoby więc zadać sobie pytanie, w jaki 
sposób powstał tak  ścisły wzajemny sto 
sunek obu systemów.

Pytanie  to można rozstrząsać w dwu 
kierunkach. Naprzód możemy zapytać, 
jak ie  prawa kierują tym wzajemnym sto
sunkiem kości do mięśni. Następnie można 
sformułować to pytanie w kierunku hi 
storycznym, badając, czy oba systemy (to 
jes t  kostny i mięsny) od samego począt
ku rozwoju szczepowego (filogenezy) po
zostawały zawsze w tym  samym sto
sunku zależności od siebie, czy też stosu
nek ten dopiero stopniowo się wytwarzał, 
i zależność w miarę postępu rozwoju sta
wała się bardziej ścisłą.

Braus postanowił sprawę zależności sy
stemu kostnego od mięśni rozpatrzyć w tym 
drugim kieruilku i zwrócił się do badań 
nad rozwojem osobnikowym (ontogenią) 
obu systemów. Wychodząc z założenia, 
objętego znaną nazwą „praAva biogenety- 
cznego”, Braus postanowił użyć badań 
rozwoju osobnikowego (ontogenetyczne- 
go) za podstawę do wysnucia wniosków 
w kierunku rozw.iju filogenetycznego or
ganów.

Na kwestyę, czy w okresie rozwoju 
zwierzęcia rozwój szkieletu zależy od roz
woju mięśni, badacze zapatru ją  się rozmai
cie.

Ze spostrzeżenia, że pierwej wykształ
cają się zawiązki mięśni, a następnie do
piero tworzą się zawiązki części szkiele- 
owych 0. Rabl wyprowadził wniosek, że

wytworzenie się zawiązków mięśni stano
wi przyczynę wykształcenia się szkieletu. 
To znaczy innemi słowy, że poprostu z a 
wiązki mięśniowa wywierają jakiś wpływ 
na niezróżnicowaną tkankę, że ta  w da- 
nem miejscu wytworzy z początku chrzą
stkę a następnie kość.

Zdanie to podziela również A. Doh n, 
uważając kształtujący wpływ zawiąz
ków mięśniowych na wykształcenie się 
szkieletu za r^ecz zupełnie pewną. Na
tomiast Gegenbaur jest  zdania, że zależ
ność między szkieletem a mięśniami w y
stępuje dopiero wtedy, gdy mięśnie są 
już wykształcone, i że tego, co wiemy 
o stosunku szkieletu do mięśni w okresie 
funkcyi fizyologicznej nie można przenosić 
na okres rozwoju początkowego. Idąc 
w tym  kierunku W. Roux, zaznaczył ści
słą granicę między okresem rozwoju, 
w którym  tkanki i z nich tworzące się 
organy jeszcze swych czynności fizyologicz- 
nych nie wykonywają, a następnym okre
sem funkcyi fizyologicznej. W  pierw
szym okresie zdaniem Rouxa elementy 
tkankow e mają rozwijać się samodzielnie, 
gdy przeciwnie w następnym okresie fun
kcyi fizyologicznej różnicowanie się odby
wa się zależnie.

Badania Brausa odnosiły się przede- 
wszystkiem do kwestyi, czy w rozwoju 
embryonalnym mięśnie i szkielet rozwija
ją się w zależności od siebie, jak  przyj
mowali Rabl i Dohrn, czy też rozwój obu 
systemów idzie od siebie niezależnie. J a 
ko przedmiot do tych badań Braus wy
brał płetwę piersiową u żarłac.zy.

Rozwój płetwy żarłaczy odbywa się 
w następujący sposób: naprzód tworzy się 
u zarodka odpowiedni fałd nabłonka, wy
pełniony embryonalną tkanką  łączną. Na
stępnie do tego zawiązka płetwy wrastają 
od myotomów (zawiązków mięśni) kad
łuba pojedyńcze pęczki mięśniowe, z któ
rych rozwijają się później mięśnie promieni 
kostnych płetwy. Szkielet płetwy pow
staje nieco odmienn e, a mianowicie w o- 
brębie samej płetwy powstaje początkowo 
jednolita płytka, z tkanki łącznej bardziej 
zbitej utworzona, a następnie w obrębie 
tej płyty, w samym jej środku tworzą się 
pierwsze promienie szkieletowe, niejako
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skutkiem zagęszczenia się tkanki, podczas 
gdy w przestrzeniach między niemi tkan 
ka się rozluźnia. W późniejszym okresie 
chrząstnienia tych zawiązków szkieletu 
ulegają schrząstniemu tylko te miejsca, 
w których tkanka była zagęszczona.

Po wyróżnicowaniu się pierwszych pro
mieni w środku płetwy, występują w o- 
brębie owej jednolitej płyty dalsze pro
mienie, tak ku przodowi, jak  i ku tyłowi 
płetwy.

Ażeby więc wykazać, czy rozwó) szkie
letu i mięśni w płetwie odbywa się za
leżnie od siebie lub nie, Braus wrykonał 
dwa szeregi doświadczeń. Bezpośrednim 
celem doświadczeń było przekonanie się, 
czy związki mięśni wrosną do płetwy, 
choć się szkielet nie wykształci, i odwro
tnie — czy tam, gdzie do płetwy skut
kiem odpowiednio urządzonego doświad
czenia zawiązki mięśni nie wrosną, roz
winą się mimo to promienie szkieletowe. 
Same doświadczenia były wykonywane 
w sposób pozornie bardzo prosty, miano
wicie Braus nadcinał w bardzo młodych 
zarodkach żarlaczy S c y l l i u m  i P r i -  
s t i u r u s  (rodzina Scillidae) płetwę będą
cą dopiero w zawiązku, albo wzdłuż jej 
podstawy, którą przyrośnięta jes t  do 
boku ciała, albo też prowadził cięcie od 
zewnętrznego brzegu płetwy, w kierunku 
prostopadłym do jej podstawy.

Technika tych  doświadczeń nie była 
jednak tak  prostą, jak  się to na pozór 
wydaje. Zarodki wymienionych ga tun
ków żarłaczy rozwijają się poza organi
zmem m atczynym  w tęgich i twardych 
błonach jajowych.

Sama komórka jajowa u tych żarłaczy 
ma kształt kuli nieco przypłaszczonej 
i zawiera znaczną ilość żółtka odżywcze
go; na powierzchni jaja  znajduje się na
przód cienka błonka, wytworzona przez 
samo jaje jeszcze wtedy, gdy jaje  znaj
duje się w jajniku. Prócz tej błonki 
zwanej błoną pierwotną widzimy na jaju  
dojrzałem jeszcze drugą błonę, grubą 
i twardą, utworzoną z substaneyi rogo- 
watej, k tóra wytwarza się w chwili, gdy 
jaje  przechodzi przez jajowody z mate- 
ryału dostarczonego przez gruczoły znaj

dujące się wewnątrz jajowodów. Je s t  to 
t. zw. błona wtórna.

Ta druga błona tworzy rodzaj podłu- 
gowatego woreczka, a na czterech jego 
rogach przyczepione są długie sznury, 
z podobnej substaneyi rogowej utworzo
ne, jak  sam woreczek. Sznury te są 
poskręcane spiralnie i służą do uczepie
nia jaja  na gałęziach wodorostów mor
skich lub pniach korali. W tak  zbudo- 
wanem jaju żarłacza zaczyna się rozwijać 
zarodek na powierzchni kuli żółtkowej, 
zrazu w postaci tarczki z kilku warstw 
komórek złożonej. Później tarczka ta 
wydłuża się, i cały zarodek, posiadający 
główne części ciała, jak  głowę, tułów 
i ogon wytworzone, odsięża się od kuli 
żółtkowej (zwanej już w tem stadyum 
woreczkiem żółtkowym), pozostaje jednak 
z woreczkiem żółtkowym w związku za 
pośrednictwem długiego przewodu, ucho
dzącego po stronie brzusznej do jelita za
rodka. Zarodek taki zamknięty jest w 
pierwotnej błonie jajowej, a cała prze
strzeń pomiędzy zarodkiem a błoną w y
pełniona jest płynem. Ażeby więc na 
takim zarodku wykonać operacyę, trzeba 
naprzód otworzyć błonę wtórną, następnie 
błonę pierwotną w ten sposób, by płynu, 
tam znajdującego, się ile możności nie 
wypuścić. Po dokonanej operacyi trzeba 
zarodka, wyjętego z błon, napowrót wło
żyć, następnie otwór w błonie wtórnej 
zamknąć zupełnie szczelnie.

Z pośród całego mnóstwa operowanych 
z: rodków, zaledwie mała ich część pozo
stawała przy życiu przez potrzebny do 
doświadczeń przeciąg czasu. W yniki je 
dnak, jakie Braus otrzymał, dozwoliły mu 
na rozstrzygnięcie pytania, jakie so
bie wytworzył, podejmując doświadcze
nia.

W pierwszym szeregu doświadczeń, 
gdzie nadcięcie p łetwy poprowadzone było 
wzdłuż jej podstawy, brzegi rany nie zra* 
stały się razem, lecz pozostawała szczeli
na, która nie dozwaiała, by pęczki mię
śniowe z kadłuba wrosły do tej części 
płetwy.

Po upływie pewnego czasu, skoro za
rodek został powtórnie z błon jajowych 
wyjęty, okazało się, że pomimo tego, że
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pęczki mięśniowe do części płetwy nie 
wrosły, rozwinął się kompletny szkielet 
płetwy.

W tej części płetwy, k tóra  była od
grodzona od kadłuba wyciętą szczeliną, 
rozwinęły się promienie szkieletowe bez 
obecności pęczków mięśniowych. Wynik 
tego doświadczenia jest zupełnie zrozu
miały, skoro przypomnimy sobie, że szkielet 
nie wrasta do płetwy od zewnątrz, lecz 
tworzy się z materyału, w samym zawiązku 
płetwy zawartego. Różnicowanie się pro
mieni szkieletowych w całym obrębie 
płetwy nie jes t  jednak zupełnie od pew
nych wpływów wzajemnych, leżących 
w samym różnicującym się materyale, nieza
leżne, co wykazał drugi szereg doświad
czeń Brausa.

W drugim szeregu doświadczeń nadcię- 
cie płetwy prowadzone było od jej zew
nętrznego brzegu prostopadle ku podsta
wie, przytem  nieco do boku płetwy. W  
ten  sposób podzielona została na dwie 
nierówne części, które jednak  u podsta
wy były ze sobą w związku, a komunika- 
cya między kadłubem a płetwą była na 
całej przestrzeni nieprzerwana. Stąd też 
pęczki mięśniowe mogły wrastać do obu 
części płetwy. Po pewnym czasie, skoro 
operowany zarodek został ponownie w y
ję ty  z błon jajowych, okazywało się, że 
w obu częściach płetwy znajdowały się 
już pęczki mięśniowe, zupełnie tak roz
mieszczone, jakgdyby płetwa nie była ope
rowana. Promienie szkieletowe były je 
dnak rozwinięte jedynie  w większym k a 
wałku płetwy, natomiast w jej mniejszej 
części zamiast promieni wyróżnicowanych 
znajdowała się jeszcze jednolita płytka. 
W ynik ten można sobie tak  tłumaczyć, 
że promienie szkieletowe różnicują się 
w obrębie jednolitej płyty szkieletowej 
niezależnie od rozwoju mięśni, W' ten spo
sób, że skoro wytworzy się pierwszy pro
mień w środku płetwy, to jego powsta
nie udziela pewnego rodzaju podniety 
niezróżnicowanemu materyałowi w obrę
bie jednolitej płytki szkieletowej do dal
szego wytwarzania promieni. Promienie 
te tworzą się jeden po drugim kolejno, 
idąc od środka ku dołowi i ku tyłowi 
płetwy, a każdy nowowytworzony pro

mień stanowi podnietę do wytworzenia 
się następnego promienia. Jeżeli jednak 
ciągłość jednolitej płyty, stanowiącej ma- 
teryał dla powstania promieni, zostanie 
przerwana, to ta podnieta wychodząca od 
już wytworzonych promieni nie może się 
udzielić materyałowi odgrodzonemu wcię
ciem i mimo, że tam mięśnie się już wy
tworzyły, jednolita blaszka szkieletowa 
pozostaje niezróżnicowaną.

Oba te doświadczenia Brausa dowodzą 
zupełnej niezależności rozwoju mięśni 
i szkieletu, przynajmniej u tych zwierząt, 
k tóre były do doświadczeń użyte. Drugą 
ważną kwestyą jest również wykrycie pe
wnego rodzaju zależnego różnicowania się 
samego szkieletu płetwy.

Dalsze wnioski swych doświadczeń 
Braus wysnuwa mniej więcej w ten spo
sób. Jeżeli mamy w myśl prawa biogene- 
tycznego przenosić spostrzeżenia uzyska
ne w badaniach rozwoju osobnikowego 
na rozwój szczepowy, musimy zastanowić 
się, czy obserwowane zjawisko rozwojo
we jes t  pewnego rodzaju reminiscencyą 
dawniejszych stanów filogenetycznych (t. 
z w. palingeneza), czy też tego rodzaju 
droga rozwojowa została wtórnie nabyta, 
bądź skutkiem zmienionych warunków, 
w jakich się organizm dany rozwija, bądź 
też przez pominięcie pewnych stadyów 
rozwojowych (zjawiska tak zwanej ceno- 
genezy).

Żeby dane zjawiska rozwojowe w tym 
kierunku ocenić — możemy zwrócić się 
do paleontologii i anatomii porównawczej 
i poszukać tam danych, któreby nam wy
jaśniły, czy to zjawisko zachodziło już 
u dawniejszych form kopalnych lub czy 
ono u form jeszcze żyjących, uważanych 
za szczepowo starsze, daje się wykazać. B a
dając w tym  kierunku różne formy żar
łaczy, przekonywamy się, że rozwój płe
tw y wszędzie odbywa się wT ten sam 
mniej więcej sposób, jak  u gatunków 
z rodziny Scillidae, kóre służyły za przed
miot do doświadczeń Brausa.

Dalej widzimy, że stosunki anatomicz
ne między szkieletem płetwy a jej 
umięśnieniem nie u wszystkich gatunków 
są jednakie. Jeszcze u niektórych form 
dziś żyjących ilość mięśni niezupełnie od
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powiada ilości promieni szkieletowych 
i mięśnie przyczepiają się nie do promieni 
kostnych, lecz do igieł rogowych, które 
okrywają brzeg płetwy. Zatem u tych 
gatunków nawet u dorosłych zwierząt 
związku ścisłego między szkieletem a mię
śniami niema.

U innych form wykazano znowu, że 
mięśnie, które okrywają pewne promienie 
szkieletowe, rozwijają się w innych miej
scach i dopiero w późniejszym rozwoju 
przesuwają się i wchodzą w związki z te- 
mi częściami szkieletowemi. Stąd można 
wnosić, że owa niezależność szkieletu 
i mięśni w rozwoju płetwy u Scyllidów 
nie jes t  zjawiskiem odosobnionem, wtór- 
nem, lecz odpowiada dawniejszym sta- 
dyom rozwojowym, k tó re  jeszcze u nie
których form dzisiejszych się zachowały. 
W końcu Braus wypowiada przypuszcze
nie, że w dawniejszych stadyach rozwoju 
szczepowego kręgowców nie było związ
ku między systemem mięsnym, a czę
ściami szkieletowemi nawet u dorosłych 
zwierząt.

Związek ten  wykształcał się zwolna, 
aż powstały dziś stosunki, jakie widzimy 
u obecnych wyższych kręgowców, gdzie 
szkielet u dorosłego osobnika jest zupełnie 
od systemu mięsnego zależny, i każda 
zmiana w wielkości lub położeniu jakiegoś 
mięśnia odbija się zaraz na ukształtowa
niu się kości.

Faweł Łoziński.

O ŁADUNKU ELEK TR O N Ó W  W STO
SUNKU DO ICH MASY.

Teorya elektronów jes t  obecnie, bez 
kwestyi, ostatnim wyrazem nauki. Ogro
mna ilość prac teoretycznych i ekspery
mentalnych jej poświęconych, mnogość 
zjawisk wykrytych i uogólnień na jej 
gruncie osiągniętych każą ją  traktować 
nie jako modną nowinkę, lecz jako powa
żny prąd umysłowy, do którego, być mo
że, przyszłość należy. „W szechświat” in
formował stale czytelników o najnow
szych poglądach w tej dziedzinie; szereg 
artykułów oryginalnych i tłumaczonych

poświęcony był podstawowym założeniom 
i wnioskom tej teoryi. Nie mam też za
miaru w tem  miejscu raz jeszcze szkico
wać teoryi w jej ogólnym zarysie; chciał
bym tylko bliżej zapoznać czytelnika 
z faktami, które były dla niej punktem 
wyjścia i z metodami, które dały moż
ność określić wielkości zasadnicze. Sądzę, 
że takie oświetlenie sprawy, oparte na 
faktach, nie będzie nieprzydatnem, bo 
krytycznie zdać sobie sprawę z jakiejś 
teoryi, ocenić jej doniosłość możemy ty l
ko wtedy, kiedy znamy choć trochę da
ne doświadczalne, na których oparły się 
jej zawiązki. Zresztą nasuwa się tu i in
na myśl. W  któremś z pism swoich Ana
tol France mówi, że kiedy się zastanawia 
nad astronomią, to wydaje mu się nie ty 
le dziwnym i cudownym ten wszechświat 
z jego układami gwiazd i planet, ze ści- 
słemi prawami ruchu ciał niebieskich, ile 
—człowiek, który potęgą ducha swego 
przenika świat ten cały. I w danym wy
padku, anologicznie, nie to nas zdumiewa, 
że istnieją elektrony w atomach, ale, że 
człowiek do nich doszedł, że stworzył po
jęcie o tych  najmniejszych ze znanych 
wielkości fizycznych, że i tam wykrył 
prawa, stałość liczb pewnych...

Stosunek ładunku elektronów do ich 
masy jes t  zasadniczą wielkością w teoryi. 
Dopiero jego określenie rzuciło światło na 
prawdziwą naturę zjawisk; na podstawie 
tego rodzaju pomiarów powstała w na j
nowszych czasach elektryczna teorya ma- 
teryi. To usprawiedliwi wybór tem atu  
niniejszego artykułu. Chciałbym tu  oczy
wiście dać tylko pojęcie o istocie stoso
wanej metody, poprzestając na zasadni
czych najprostszych wzorach, nie wcho
dząc bynajmniej w szczegóły, dotyczące 
poprawek koniecznych w badaniu ścisłem. 
Najpierwszemi i najważniejszemi były tu 
pomiary dokonane na promieniach kato- 
dalnych; na tem więc skupię uwagę czy 
telnika.

Pozwolę sobie przedewszystkiem przy
pomnieć nieco faktów, dotyczący ch pro
mieni katodalnych. Są to rzeczy naogóf 
dość znane, nieobjęte jednak, przynajmnie^ 
do niedawna, programem nauczania szkol" 
nego; ponieważ znajomość zasadniczych
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własności promieni tych  niezbędną je s t  
do zrozumienia dalszego biegu myśli, 
przeto w krótkości przytaczam  tu  główne 
doświadczenia z przedmiotem tym  zwią
zane.

Wiadomo powszechnie, że wyładowanie 
elektryczne może przechodzić przez ru r
ki szklane o dość znacznej długości, gdy 
są one napełnione dostatecznie rozrzedzo
nym  gazem. Pod ciśnieniem około 1 mm 
rtęci w rurkach tych, zwanych geissle- 
rowskiemi, występuje cały szereg nader 
pięknych zjawisk świetlnych. Jeżeli sto
pień rozrzedzenia posuniemy wyżej, to 
pod pewnem ciśnieniem (wielkości jego 
nie podobna określić raz na zawsze; zale
ży ona od takich okoliczności, jak  kształt 
rurki i jej wymiary), które to ciśnienie, 
nie powinno jednak przenosić dziesiątych 
części milimetra, powstają promienie ka- 
todalne. Zauważmy, że w doskonałej 
próżni również nie mogą one powstawać. 
Promienie te nie są widzialne same przez 
się, że jednak  wywołują świecenie wielu 
ciał, przeto z łatwością mogą być w ykry 
te  zapomocą ekranu ustawionego na ich 
drodze, a pokrytego jakąś substancyą flu
oryzującą pod ich wpływem; nawet i bez 
ekranu dowiemy się o ich istnieniu, bo 
szkło w miejscu, na które padają, zaczy
na świecić barwą zielonkawą. Jeszcze 
łatwiej obserwować te promienie w rurce 
tlenem napełnionej, gdyż zaznaczają one 
w tym  gazie swą drogę, tak  zupełnie, jak  
zwykły promień świetlny w powietrzu, 
w którem  unosi się pył. Otrzymane w ten  
sposób promienie rozchodzą się od ka to 
dy po linii prostej, jak  o tem  przekony
wa znane doświadczenie Crookesa. Jeżeli 
mianowicie weźmiemy rurkę zaopatrzoną 
w kilka elektrod (rys. 1-szy) i uczyniwszy

Rys. l-szy.

0  katodą, zmieniać będziemy położenie 
anody, łącząc kolejno z biegunem doda
tnim cewki Ruhmkorffa lub maszyny 
elektrostatycznej w A, A ’, A ”, to promienie 
katodalne niezmiennie dawać będą plamę 
w miejscu P. Niemniej przekonywają- 
cem jest piękne doświadczenie z krzy
żem, który zatrzymując część promieni 
daje ostry cień na szkle. Zatrzymane 
promienie katodalne, przechodzą w inne 
rodzaje energii, a przeważnie w energię 
cieplną. Jeżeli nadamy katodzie postać 
wklęsłą i w ognisku wychodzących w po
staci stożka promieni-umieścimy kawałek 
platyny, rozżarza się ona do czerwoności.
0  fluorescencyi wywoływanej przez pro
mienie mówiliśmy już; niezwj kle piękna
1 urozmaicona jes t  ona w minerałach; j e 
żeli ułożymy obok siebie kilka gatunków 
kamieni, to w razie odpowiedniego ich 
doboru, otrzymamy szereg przepysznych 
barw; cudne odcienie fioletu, karminu, 
błękit i kolor złocisty olśniewają popro- 
stu oko.

Promienie katodalne posiadają pewien 
ładunek elektryczny, a mianowicie odje- 
mny, jak  tego dowiodło następujące do
świadczenie Perrina. W rurce przedsta
wionej na rys. 2-gim obierany za katodę

ziemia

elektroskop

Rys. 2-gi

N. Promienie, wychodzące z niej, prze
biegną przez całą długość rurki i wpadną 
wewnątrz cylindra metalowego ABCD; 
cylinder ten połączony jes t  z elektrosko
pem, k tóry  wskazuje otrzymywany ładu
nek elektryczny. Widzimy oprócz tego 
na rysunku, że cylinder ABCD zawarty 
jest wewnątrz drugiego EFG H, który po
winien być połączony z ziemią. . Walec 
zewnętrzny ma bardzo ważne znaczenie: 
chroni on ABCD od wszelkich ubocznych 
wpływów elektrycznych, co w danym ra
zie jes t  niezbędne. Wiadomo, na zasa
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dzie doświadczeń Faradaya, że osłona me
talowa chroni od zewnętrznego pola elek
trycznego, jak  nieprzezroczysty ekran— 
od światła. Brak tej ochrony był powo
dem, dla którego inni badacze przed Per- 
rinem, próbując ujawnić ładunek promie
ni, doznawali niepowodzenia. W przy
rządzie tak  zbudowanym elektroskop za
raz po pojawieniu się promieni katodal- 
nych wykazuje znaczny ładunek elektrycz
ności odjemnej. Możnaby to doświadcze
nie tłumaczyć i w ten sposób, że gaz po
zostały w rurce staje się przewodnikiem 
pod wpływem promieni i że rola tych 
ostatnich jest tylko pośrednia. Wszelka 
wątpliwość pod tym względem usunięta 
została przez J .  J . Thomsona, który zmo
dyfikował doświadczenie Perrina w taki 
sposób, że promienie wybiegające od ka
tody nie padały bezpośrednio na otwór 
w cylindrze i nie dostawały się odrazu 
do środka, lecz skierowane były w bok. 
Dopiero odchylone zapomocą magnesu 
(o odchyleniu tem będzie mowa niżej) 
trafiały w otwór. Otóż w doświadczeniu 
tem listki elektroskopu rozchodziły się za 
każdem odchyleniem promieni i — tylko 
wtedy.

Promienie katodalne ulegają wpływowi 
pola magnetycznego. W eźmy rurkę, jak 
przedstawiono^ na rysunku 3-im; przepusz
czając przez nią wyładowania elektryczne, 
ujrzymy, jak  zwykle, prostolinijną wiązką 
promieni. Skoro jednak podsuniemy’ ma
gnes w kształcie podkowy, droga promie
ni zakrzywi się ku dołowi. Doświadcze-

Rys 3-ci.
nie to wymaga bliższego wyjaśnienia. 
Mamy tu do czynienia z jednej strony 
z polem magnetycznem, z drugiej zaś — 
ze zjawiskiem przechodzenia elektrycz
ności. Nasuwa się pytanie, czy niema 
tu  analogii ze znanemi już zjawiskami

elektromagnetycznemu Po pewnem za
stanowieniu dochodzimy do wniosku, że

Rys. 4-ty.

pole magnetyczne działa na promienie 
katodalne w ten  sam sposób, jak  na prze
wodnik ruchomy, po którym płynie prąd 
elektryczny. Przypomnijmy sobie na czem 
polega to oddziaływanie. Jeżeli na dru
cie AB biegnie prąd w kierunku wskaza
nym przez strzałkę i jeżeli pole magne
tyczne ma kierunek wskazany zapomo
cą strzałki H, wówczas rys. 4 na każdy ele
ment (to jest  bardzo małą cząstkę prądu) 
działać będzie siła G prostopadła do obu 
wyżej wymienionych kierunków. Co do 
wielkości swej siła ta, jak  się tego dowo
dzi, równą jest iloczynowi HI1, gdzie 
H oznacza wartość pola magnetycznego 
(to jes t  siłę, która działałaby w danym 
punkcie na jednostkę magnetyzmu), 
1 wielkość prądu, 1 długość elementu. 
Dotyczę to wypadku, kiedy, jak  na na
szym rysunku, kierunek pola i prądu są 
do siebie prostopadłe. Można tu podać 
prawidło mnemoniczne takie: chcąc zna
leźć kierunek siły działającej na prąd 
w polu magnetycznem, połóżmy się na 
wzór pływaka amperowego wzdłuż prądu 

głową w jego kierunku, zwra
cając się twarzą w tę stronę, 
w którą biegną linie siły pola, 
wtedy po lewej ręce będzie
my mieli siłę na przewodnik 
nasz działającą. Powróćmy 
teraz do naszej rurki Orooke- 
sa. Biegun północny magnesu 
jes t  tam umieszczony z tej 
strony rurki, z której czytel

nik spogląda na płaszczyznę papieru; po
łudniowy jes t  po drugiej.

A więc linie siły, idące od bieguna pół
nocnegoj k u ,p ołud n i o w em u przeszywają 
nawskroś rurkę, prostopadle do płaszczy
zny rysunku. Spróbujmy zastosować pra
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widło nasze do promieni katodalnych. Nie 
zapominajmy jednak, że jeżeli nawet na
sze przypuszczenie o ich analogii z prą
dem jest słuszne, to w każdym  razie ma
m y tu do czynienia z przepływem ele
ktryczności odjemnej od strony katody, 
w zwykłym zaś prądzie uważamy zawsze 
bieg elektryczności dodatniej. Należy więc 
nam skierować się głową w stronę katody, 
abyśmy mogli konsekwentnie stosować na
sze prawidło, twarzą zaś zwrócić się do 
odwrotnej strony tej karty, lewa ręka na
sza wskaże nam dół rurki, to jes t  tę stro
nę, w którą droga promieni się zakrzywia. 
Widzimy stąd, że założenie o tem, iż pro
mienie katodalne są biegnącemi cząstkami 
naładowanemi elektrycznością odjemną, 
prowadzi do wniosków bezwarunkowo 
zgodnych z danemi doświadczenia.

Zauważmy wreszcie, że promienie k a 
todalne nie są nieodłącznie związane 
z rurką Crookesa. Hertz dowiódł, że 
zdolne są one przeniknąć cienkie blaszki 
metalowe, naprzykład glinowe. Lenard 
pierwszy otrzymał promienie katodalne 
poza przyrządem, w którym  powstają 
i znalazł, że rozchodzą się również w pró
żni, jak  w gazach, przez k tóre jednak  
silnie są pochłaniane, że i poza rurką za
chowują też zwykłe swe własności.

Takie są dane doświadczenia. Zacho
dzi teraz pytanie, na  czem polega istot
nie całe zjawisko, co jes t  jego podło
żem? Przez dłuższy czas istniały równo
legle do siebie dwa na to poglądy. We
dług pierwszego, zjawisko promieni kato
dalnych sprowadzało się do ruchu i od
kształceń w eterze świetlnym, według 
drugiego miało ono polegać na ruchu 
cząstek materyalnych, naładowanych ele
ktrycznością odjemną. Z dwu tych  teo- 
ryj pierwsza ma obecnie jedynie  znacze
nie historyczne, gdyż ze wszystkich sta
nowisk została w yparta  przez drugą. Nie 
należy jednak  przypuszczać, że pogląd 
o udziale eteru w tych zjawiskach był 
mniej uzasadniony z czysto teore tyczne
go punktu  widzenia; przeciwnie, — teo
rya ta, stworzona przez iizyków niemiec
kich z Henrykiem Hertzem n a  czele, by
ła daleko ponętniejsza dla każdego um y
słu szukającego w wiedzy jedności i har-

! monii. Skoro teorya maxwellowska za
panowała nad umysłami, skoro stwierdzo
no, że eter wszechświatowy tak  znakomi
tą  spełnia rolę i w zjawiskach elektrycz
nych, niepodobieństwem było nie pragnąć 
sprowadzenia zjawisk wyładowania ele
ktrycznego w gazach do tego samego pod
łoża. Pocóż było znowu posługiwać się 
pojęciem owego fluidu elektrycznego? 
Pocóż było znów wracać do elektryczno
ści dodatniej i odjemnej? Niechęć, jaka  
panowała pod tym względem, wyda się 
nam  i teraz całkiem zrozumiałą. Niechęć 
ta  jednak  ustąpić musiała z czasem, i dziś 
posługiwanie się pojęciem elektryczności, 
jako czegoś w rodzaju fluidu, czegoś, co 
też się składa z cząstek najdrobniejszych, 
zyskało prawo obywatelstwa. Hypoteza 
Crookesa, k tóra  uważa promienie kato
dalne za rodzaj bombardowania przez 
cząstki wyrzucone od strony katody, po
wszechnie je s t  uznana. Cóż skłoniło do 
ostatecznego przyjęcia tej teoryi, która 
bądźcobądź wydać się musi nieco fanta
styczną? Przedewszystkiem  to, że oka
zała się ona daleko prostszą, że nietyl- 
w sposób naturalny tłumaczyła zjawiska 
znane, ale dawała możność i nowe prze
widzieć. Teorya o podłożu eterowem też 
zjawiska tłum aczyła, opierając się w ra
zie potrzeby na nowych hypotezach, ale 
nic przewidzieć nie była w stanie. Tak, 
naprzykład, przypuszczać należało z pun
ktu widzenia materyalnej hypotezy, że 
promienie katodalne, będąc cząstkami 
odjemnie naładowanemi, ulegać też będą 
wpływowi pola elektrostatycznego, czyli, 
że będą przyciągane przez ciała nałado
wane dodatnio, a odpychane przez odje- 
mne ładunki. Konsekwencyi tej przez 
diugi czas nie udawało się sprawdzić. J e 
dnak w r. 1897 Thomson dowiódł, że od
działywanie to ma miejsce, tylko, że do
świadczenia należy dokonywać w próżni, 
bardzo daleko posuniętej, gdyż gazy sta
j ą  się przewodnikami pod wpływem pro
mieni katodalnych, wskutek czego pole 
elektryczne znika momentalnie prawie. 
Był to jeden z ostatnich, a zarazem naj
silniejszych dowodów przemawiających za 
hypotezą m ateryalną.J^Obecme tak sobie 
mniej więcej wyobrażamy to, co zacho
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dzi w rurce Crookesa: pod wpływem sil
nego napięcia odbywa się tam coś w ro
dzaju elektrolizy, gazy dodatnie wędrują 
w stronę katody, odjemne skierowane są 
do anody. Ponieważ jednak  spadek pa- 
tencyału, wynoszący koło kilku tysięcy 
wolt, całkowicie prawie ześrodkowany 
jes t  koło samej katody (znaleziono to 
eksperymentalnie), przeto działa tam na 
jony odjemne olbrzymia siła elektryczna; 
przebiegłszy przestrzeń kolo katody, czą
stki odjemne nabierają strasznego pędu 
i dlatego biegną już później nie zbacza
jąc z drogi, po linii prostej, aż póki nie 
natrafią na jak ą  nieprzezwyciężoną p rze
szkodę. Zatrzymane w swym biegu, da
ją  równoważną do swej energii cynetycz- 
nej ilość innego rodzaju energii: ciepła, 
światła, promieni Rontgena. Gdzie są 
jednak cząstki naładowane dodatnio? 
W szak elektryczność jednego znaku nigdy 
sama jedna nie powstaje. Jeżeli wogóle 
istnieją muszą być skierowane w stronę 
przeciwną od cząstek o ładunku odjemnym, 
a zatem — ku katodzie; koło niej muszą 
też nabierać większego pędu. "Wykrył je 
Goldstein w sposób nader pomysłowy: 
wziął katodę dziurkowaną, przez którą 
cząstki te mogły swobodnie przechodzić. 
Okazało się, że w tych warunkach rze
czywiście powstają promienie, idące w tył 
od katody, nazwane przez odkrywcę pro
mieniami kanałowemi (Kanalstrahlen). 
Na rysunku 5-ym widzimy w przecięciu

Rys. 5.

dziurkowaną katodę, oznaczoną literą K; 
od niej dziurkami idą nowe promienie; po
środku niema ich, bo przeciągnięty przez 
rurkę drut zagradza drogę. Promienie 
Goldsteina rzeczywiście naładowane są 
elektrycznością dodatnią, jak  tego dowie
dli Wien i Ewers. Widzimy więc, że teo

rya  obecna, choć coprawda ma jeszcze 
sporo punktów ciemnych, szczególnie, co 
dotyczę promieni Goldsteina, daje nam 
jednak  całkowity obraz zjawiska ba
danego. Zachodzi jednak jeszcze kwe- 
stya: czy owe cząstki elektryczne są te- 
mi samemi jonami, które znamy ze zja
wisk elektrolizy, czy też jes t  coś cał
kiem odrębnego. Odpowiedź na to p y 
tanie może i powinno nam dać doświad
czenie. Wiemy, że podczas elektrolizy na 
gram wydzielonego wodoru zużywamy 
9600 (w okrągłej liczbie) C. G. S. jedno
stek elektryczności. Ta sama ilość ele
ktryczności, przechodząc przez jakiś inny 
elektrolit, wydzieli ilość pierwiastku wię
kszą, a mianowicie proporcyonainą do je 
go równoważnika chemicznego (to jest cię
żaru atomowego, podzielonego przez war
tościowość). Na 1 gram substaneyi wy
padnie więc ilość zużytej elektryczności 
zawsze mniejsza, bo ekwiwalenty wszy
stkich pierwiastków większe są od ekwi
walentu wodoru, który możemy założyć 
równym 1. Tak naprzykład dla glinu, u- 
ważając go za pierwiastek trójwartościo
wy i biorąc 27 za ciężar atomowy, otrzy
mujemy równoważnik 9. Inaczej mó
wiąc, na każdy gram Al, wydzielonego 
przez elektrolizę, przypadnie koło 1070 
C. G. S. jednostek elekryczności. W ten 
sposób dzieląc ilość elektryczności przez 
masę ciała, otrzymujemy pewien cha
rakterystyczny dla każdego ciała sto
sunek ładunku do masy, który ozna

czyć możemy przez [s ładunek ele

ktryczny, (a masa ciała]. W wypadkach 
jonów elektrolizy stosunek ten zawsze 
mniejszym będzie, jak  to już zaznaczyli
śmy, niż liczba 9600, właściwa wodoro
wi. Jeżeli teraz znajdziemy metody, k tó
re pozwolą nam  dokonać tego samego po
miaru w stosunku do cząstek promieni 
katodalnych, to będziemy je  mogli porów
nać z jonami elektrolizy i wytworzyć so
bie o nich dokładniejsze pojęcie.

St. Landem.
(Dok. nast.)
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PROF. DR. L. KNY.

WRAŻLIWOŚĆ W PA Ń STW IE 
ROSL1NNEM.

(Dokończenie)
Pomijając zgięcia t r  a um  a t  rop  i c z n e 

spotykające się w młodych organach roś
linnych w przypadku jednostronnego ich 
poranienia, przystępuję do rozpatrzenia 
rzędu ruchów — różniących się zasadni
czo od zjawisk wyżej opisanych; gdy bo
wiem te ostatnie są związane ściśle z pro
cesem wzrastania, zgięcia powstają, wsku
tek  słabszego lub silniejszego rozrastania 
się podrażnionego boku organu, tamte 
wykonywane bywają tylko przez narządy 
już zupełnie wykształcone, k tóre przesta
ły się rozrastać — przyczem zgięcia zja
wiające się wskutek ruchu nie sprowa
dzają stałego zniekształcenia — jak  to 
obserwowaliśmy dotychczas — lecz w y 
gładzają się. Narząd przyjmuje po pew
nym czasie zawsze swój kształt pierwotny 
i położenie — oraz znowu staje się zdol
ny do wykonania ruchu. Stąd zwiemy 
tę kategoryę r u c h a m i  z m i e n n e  mi .  
Bezpośrednią ich przyczyną są zmiany 
w napięciu tkanek organu — wskutek 
zmiany ciśnienia soku komórkowego we
wnątrz poszczególnych komórek.

Za najwybitniejszy przykład i najbar
dziej znany takich ruchów zmiennych 
służą zwykle ruchy wykonywane przez 
blaszki liściowe muchołówki (Dionea mus- 
cipula), rośliny wielce rozpowszechnionej 
na brzegach torfowisk północnej i połud
niowej Karoliny; z łatwością można ją  ho
dować także w cieplarniach.

Liście t e — tworzące przy ziemi rozetę, 
mają szczególny kształt. (Fig. 5-a).

Rys. 5-ty.
Liście muchołowki i bańkotki pęcherzykowatej: 
a. rozłożony liść muchołówki; b. przekrój przez 
ten liść złożony; c. szczecinka wrażliwa górnej 
powierzchni jego; c! rozłożony liść bańkotki; 

e. przekrój przez ten liść złożony.

Ogonek, z początku wązki, stopniowo 
rozszerza się coraz bardziej, zwężając się 
raptem  u nasady blaszki. Ta ostatnia 
składa się z dwu symetrycznych półkrę- 
gów, ściętych krzywo do wewnątrz u  gó
ry i u dołu, przyczem na brzegach ster
czy od 15 do 20 twardych, zaopatrzonych 
w wiązkę naczyniową, szczecinek ułożo
nych tak, że po złożeniu blaszki wzdłuż 
żyłki głównej szczecinki jednej strony 
wypadają pomiędzy szczecinkami drugiej— 
zupełnie tak  samo — jak  palce gdy zło
żymy ręce. Obie połowy blaszki mają po
wierzchnię grzbietową wypukłą, brzuszną 
wklęsłą — na ostatniej wyrastają oprócz 
tego 2 — 4 szczecinki składające się z moc
nej walcowatej podstawy — pierścienio- 
watego bardziej wązkiego stawu, u two
rzonego z warstwy zawierających wiele 
plazmy komórek o grubych błonkach, 
i wysmukłego stożkowatego końca (p. fig. 
5 c. oraz fig. 6-a).

Rys. 6-ty.

Przekrój podłużny przez podstawę i staw szcze
cinki wrażliwej u muchołówki. p. podstawa, g. 

staw wrażliwy.

Dalej spotykamy tu jeszcze liczne czer
wono zabarwione gruczoły trawienne. (Mu- 
chołowka, jak wiadomo, należy do roślin 
t. z. owadożernych).

Gdy jakikolwiek przedmiot, np. owad, 
usiadłszy, dotknie którejkolwiek z wyżej 
opisanych A -— 8 szczecinek i przez to po- 
draźni ją, natychmiast następuje reakcya— 
polegająca na zamknięciu obu połówek 
blaszki, a biedny owad zostaje przytem 
złowiony i nie może ujść już żarłocznej 
roślinie.

Jeżeli podrażnienie było wywołane przez
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ciało nie przedstawiające produktu pożyw
nego — liść wkrótce otwiera się; jeżeli 
zaś złowiony został owad lub kawałek 
mięsa albo białka — jednem słowem coś, 
co z pożytkiem może być przez organizm 
przyswojone, reakcya trwa dalej a z gru
czołów trawiennych zaczyna się wydzie
lać kwaśny sok, śluzowaty, zawierający 
enzym trawienny, za którego pomocą 
zdobycz zostaje odpowiednio zmieniona, 
jednocześnie wypukłość obu połówek co
raz bardziej wyprostowuje się tak, że le
żą one prawie zupełnie równolegle, roz
chodzą się wszakże dopiero po dłuż
szym czasie, aż proces trawienny zosta
nie skończony a produkty jego wchłonię
te przez tkanki. Podobną budowę, kształt 
i wrażliwość posiadają również liście roz
powszechnionej w Australii i Europie (na 
ziemiach polskich pod Krakowem, oraz na 
Śląsku p. tłum.) pływającej bańkotki pę- 
cherzykowatej (Aldrovandia vesiculosa), 
których zadaniem jes t  łowienie małych 
raczków słodkowodnych.

Stopniowo rozszerzający się ogonek 
u góry — na znowu wązkiej swej części 
dźwiga tak  samo z dwu półokrągłych po
łówek złożoną blaszkę, poza którą do te 
go samego ogonka przytwierdza się jesz
cze 4—6 ząbkowatych szczecin (rys. 5 d.). 
Blaszka zazębiona na brzegach na swej 
brzusznej powierzchni posiada koło 40 
włosków, funkcyonujących jako organy 
dotyku, a których budowa jest prostsza 
i delikatniejsza niż u muchołówki. Czy 
blaszka bańkotki wydziela enzym trawien- 
ny — pytanie do rozstrzygnięcia.

Znacznie powolniejsze ruchy wykonywa 
rosiczka (Drosera rotundifolia) — znana 
na całej prawie półkuli północnej od Lap- 
landyi do morza Śródziemnego w Europie, 
od Kanady do Florydy w Ameryce Półn. 
(Pod Warszawą w wielkiej ilości znajdu^ 
jem y ją  w Czarnej Strudze, Drewnicy 
i t. p., p. tłum.).

Liście jej, tworzące, jak  u muchołów
ki, rozetkę przy ziemi, składają się z dłu
giego ogonka i okrągłej blaszki, której 
górna powierzchnia jes t  usiana licznemi 
czerwonawego koloru włoskami, krótszemi 
pośrodku blaszki, a coraz dłuższemi ku 
brzegom.

Każdy włosek — mający kształt szpil
ki z główką — w nóżce swej posiada 
wiązkę utworzoną z jednego tylko rzędu 
cewek. W główce wiązka rozszerza się, 
przyczem z powierzchni okrywają ją  2—3 
warstwy komórek parenchymatycznych, 
nad któremi znajdujemy jeszcze jednę 
warstwę wydzielającą. Komórki tej ostat
niej — zaopatrzone wr brodawki czujące 
(rys. 7-a) wydzielają krople lepkiej, bardzo 
łamiącej światło cieczy — zawierającej 
pepsynę, oraz kwas, kropelki takie wiszą
ce na włoskach błyszczą jak  rosa, stąd 
właśnie miano — rosiczka.

Wrażliwą jes t  tylko główka włoska, wy
czuwane jednak przez nią mogą być nie 
tylko mechaniczne podrażnienia — lecz 
także chemiczne, — te ostatnie działają 
nawet znacznie silniej — i skutki ich są 
bardziej trwałe.

Skoro jakikolwiek owad, zwabiony blas
kiem kropelek, usiądzie na liściu — przy
klei się on doń natychmiast i wszelkie 
jego wysiłki uwolnienia się są zupełnie 
daremne, a nawet osiągają skutek wręcz 
przeciwny: drażniąc włoski ciągłemi ude
rzeniami, zmusza on je do zginania się — 
i to coraz większej ich ilości — nareszcie 
sama blaszka zwija się i zdobycz jest już 
zupełnie ubezwładniona, trawiąca ciecz 
otacza ją  ze wszech stron i zaklejając 
wszystkie dychawki w okrutny sposób 
uśmierca.

Silny liść po kilku dniach — strawiwszy 
co się do tego nadawało, otwiera się aby 
po raz drugi —  a wyjątkowo — i trzeci 
powtórzyć to samo, przeważna jednak 
ilość liści z powodu silnego podrażnienia 
ginie, raz tylko spełniwszy swe zadanie, 
i tylko skutkiem tego, że zostają one za
stąpione przez świeże, młodsze, roślina nic 
na tem nie traci i nie ponosi żadnej 
szkody.

h

Rys. 7-y.
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Wszystkie gatunki rosiczki (rotundifo- 
lia, longifolia i intermedia) zachowują się 
pod tym względem zupełnie jednakowo. 
Inne rośliny owadożercze natomiast, acz
kolwiek także posiadają zdolność żywie
nia się ruchliwemi owadami, pozbawione 
są możności wykonywania ruchów zmien
nych, znajdujemy u nich tylko rozmaite 
pułapki, zapewniające im zdobycz bez 
żadnego z ich strony czynnego działania. 
Dość przypomnieć tu  dzbanecznicę (Ne- 
penthes) — posiadającą odpowiednie dzba
nuszki, oraz Drosophyllum lusitanicum, 
strawiającą owady — które zostały przy
klejone do liści — wydzieloną przez nie 
cieczą.

Lecz powróćmy do pierwotnego tematu. 
Bardzo odmienny rodzaj ruchów obserwo
wać możemy u powszechnie znanego czuł- 
ka (Mimosa pudica). Ogonek główny 
podwójnie złożonego liścia tej rośliny 
przytwierdza się do łodygi zapomocą 
walcowatego stawu; podobne— tylko znacz
nie mniejsze, stawy łączą cztery ogonki 
poboczne z głównym, i jeszcze mniejsze— 
blaszki z temi ostatniemi. W stanie spo
czynku ogonek główny tworzy z łodygą 
ką t  prawie 45°, po podrażnieniu zaś, wy- 
wołanem chociażby muśnięciem wiatru — 
lub odgłosem uderzeń kopyt w pobliżu 
przebiegających koni (Martins), listeczki 
zbliżają się zwracając ku sobie brzuszną 
powierzchnię, ogonki poboczne również, 
główny zaś zwisa na dół. Takie samo 
położenie przyjmują one także w nocy 
ub po sztucznem zaciemnieniu.

Wrażliwemi, jakkolwiek nie wyłącznie, 
są tu  według Haberlandta szczecinki w y
rastające na dolnej powierzchni stawu, 
4 — 5 z pośród nich są szczególnie silnie 
rozwinięte.

Staw przytwierdzający ogonek główny 
posiada ciekawą budowę, doskonale za
stosowaną do wykonywania ruchów. Po
dobnie jak  wiele innych narządów, p rze
znaczonych do funkcyi ruchu, składa się 
on z warstwy komórek nie zdrewniałych, 
otoczonej 2 — 3 warstwami kolenchymy, 
ponad którą znajdujemy jeszcze bardzo 
wybitnie wykształconą parenchymę. Na 
dolnej wrażliwej powierzchni stawu, tę 
ostatnią tworzą komórki o delikatnych

błonkach, przez które przenikają liczne 
nici protopłazmatyczne, łączące zarodź 
jednej komórki z zawartością drugiej. 
Oprócz tego widzimy, że są tu  bardzo 
znaczne przestwory międzykomórkowe, 
oraz, że błonki stykające się z światem 
zewnętrznym są znacznie grubsze.

Cały mechanizm opuszczania się liści 
przedstawia się mniej więcej tak: Wsku
tek  podrażnienia, dającego się uczuć 
wszystkim komórkom wrażliwym—dzięk i 
wyżej wymienionym niciom protoplazma- 
tycznym , zaródź każdej pojedyńczej ko
mórki—wyściełająca ją, jak  wiadomo, cien
ką warstwą — staje się przenikliwą dla 
soku komórkowego, zebranego w wod- 
niczce centralnej. To sprowadza za sobą 
zmniejszenie się napięcia (turgoru) o ja 
kie 2 — 5 atm. i część soku komórko
wego wycieka do przestworów międzyko
mórkowych, co znowu wywołuje zmięknię
cie całego stawu i zmusza cały narząd — 
posiadający znaczną wagę — do zupełnie 
biernego opuszczenia się. O przesączaniu 
się soku do przestworów świadczy zmia
na przejrzystości stawu niezranionego, 
oraz wydzielanie się kropli płynu na zra
nionym.

Jeżeli chcemy obserwować rozprzestrze
nianie się podrażnienia po liściach czułka, 
dość dotknąć palącą się zapałką ostatnich 
dwu blaszek — na którymkolwiek ogon
ku. Natychmiast złożą się one a za niemi 
stopniowo w kierunku ku ogonkowi głów
nemu po dwa — wszystkie tegoż ogonka. 
Następnie wyprostowuje się ogonek po
boczny i podrażnienie przechodzi na trzy 
pozostałe; w tych zjawisko postępuje od 
s taw u ku końcowi. Nareszcie wiotczeje 
staw główny — i cały liść opuszcza się. 
W temperaturze wyższej — kiedy wrażli
wość organizmu jes t  znacznie większa? 
opuszczać się zaczynają i pozostałe liście 
tej samej gałązki — z tą  tylko różnicą, 
że najpierw zwisa cały liść — a najpóź
niej składają się blaszki przytwierdzone 
do pobocznych ogonków. Drogą przeno
szenia się podniety są swoistego kształtu 
komórki, w których napięcie przytem 
wciąż się zmienia.

Jakkolwiek jest to wszystko nader c ie 
kawe, nie mogę jednak pozwalać sobie na
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rozpatrzenie jeszcze rozmaitych innych ru
chów zmiennych — wykonywanych przez 
pewne strąkowe, szczawiki (nasze Oxalis 
acetosella, O. stricta i podzwrotnikowe 
O. hedysaroides, Biophytum sensitivum) 
oraz tłustosze (Pinguicula vulgaris i P. 
alpina), i przechodzę do wrażliwości pręci
ków.

W maju każdy może z łatwością roz
patrzeć kwiat berberysu (Berberis vulga- 
ris), (p. rys. 8-y).

Rys 8-y.

Kwiat berberysu po obcięciu przednich części skła
dowych jego. Powięk. Pręcik a jest niepodrażnio- 

ny, b zaś podrażniony, g słupek.

Skoro się dotkniemy któregokolwiek z 6 
pręcików z wewnętrznego boku czemś 
twardem lecz ponad nasadą jego — na
tychmiast — lub bardzo prędko zgina się 
on w kierunku słupka. Podobnie zacho
wują się pręciki znanej rośliny cieplarnia
nej Mahonia aquifolium — gatunku zbli
żonego do berberysu, pod pewnenai nato
miast względami różnią się wiele Cacteae 
(np. Opuntia vulgare), portulaki (Portulaca 
grandiflora) — jak  również afrykańska 
Sparmannia. Na szczególną uwagę zasłu
gują pręciki ostów (Cynareae) z gromady 
złożonych (Gompositaej, do których nale
żą karczochy (Cynara scolemus) i szczeć-

Pylniki wszystkich pięciu pręcików skle
ja ją  się tu w rurkę obejmującą szyjkę 
słupka, przyczem w okresie pękaniu ich 
pręciki stają się bardzo wrażliwe na naj
delikatniejsze podrażnienia mechaniczne.

Dotknięcie się małych włosków, okry
wających całą powierzchnię zewnętrzną 
nitki, wywołuje stopniowe skręcanie się 
wszystkich pręcików, co ma dalej taki 
skutek, że znajdujący się—jak  wyżej powie
dziano — między pylnikami słupek ociera 
z nich pyłek.

Stosunkowo rzadziej występuje wrażli

wość na dotyk u słupków. Jako  ciekawy 
tego przykład może służyć figlarek 
żółty (Mimulus lutens), amerykańska trę- 
downikowata, zdziczała w Niemczech. Słu
pek jej posiada dwudzielne znamię, k tó
rego jedna połowa podnosi się do góry, 
druga zaś zwisa na dół. Jeżeli ta  ostat
nia zostaje podrażniona — np. skrzydeł
kiem owadu—podnosi się natychmiast do 
góry i przykłada się do górnej. (Rys. 9-y).

Rys. 9-y.

Kwiaty figlarka przecięte wzdłuż. A. znamię nie- 
podrażnione. B. podrażnione.

Wszystkie opisane dotychczas zjawiska 
nie wyczerpują bynajmniej tematu, zaj
mującego nas obecnie. Rośliny reagują 
dalej bardzo celowo na poranienia, wy
twarzając tam, gdzie tkanki zostają znisz
czone, nową—mianowicie korek, oraz sta
rając się mniej więcej zastąpić utracony 
narząd innym. Jeżeli np. wskutek ude
rzenia piorunu — ulegnie zniszczeniu 
wierzchołek sosny — funkcyę jego zaczy
na spełniać jakakolwiek z bocznych ga
łęzi, ustawiwszy się odpowiednio. Tak 
samo po uschnięciu wierzchołka korzenia 
głównego, którykolwiek z korzeni pobocz
nych, rosnący pod pewnym kątem do pio
nu, zmienia swój kierunek, zginając się 
pionowo i {takim sposobem stara się za
stąpić braki organizmu. Dalej pędy od
cięte od pnia macierzystego zasadzone do 
gleby — w razie pewnych starań, bardzo 
prędko wytwarzają korzenie, niezbędne 
dla dalszego istnienia; korzenie mogą od
wrotnie—gdy się zetnie ich pęd nadziem
ny — wypuszczać nowe i 1. d.

Widzimy więc, że nawet na wyższych 
stopniach — gdzie organizmy roślinne 
i zwierzęce zdają się być tak bardzo od
mienne — są one do siebie bardzo zbli
żone pod względem wrażliwości. Trzeba
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tylko zaznaczyć, że i tu  jest pewna znacz
na różnica. Mianowicie zwierzęta — po
siadając swoisty system nerwowy—i ośro
dek jego — mózg — mogą uświadamiać so
bie wrażenia odebrane przez ich organy 
zmysłów. U roślin systemu nerwowego 
nie widzimy — i na m ocy tego z zupeł- 
nem prawdopodobieństwem możemy przy
ją ć —że nie posiadają one możności uświa
damiania sobie ani bólu, ani przyjemności. 
Z czystem sercem i sumieniem możemy 
obcinać nasze owocowe drzewa i krzaki 
różane, oraz upiększać mieszkania nasze 
zebranemi w ogrodach, polach i lasach 
bukietami. Nie przyczynimy tem bólu 
i cierpienia naszym przyjaciołom-roślinom.

Adam Czartkowski.

KORESPONDEN C Y A.

Szanowny Panie Redaktorze!
W 37 numerze „Wszechświata" ukazała się 

tak obszerna reeenzya z przełożonej przez nas 
na język polski książki Guenthera p. t. Zac/adnie- 
tiie życia w świetle Dan/in/zmu, ja ldcj oddawna na 
łamach „Wszechświata" nie było.

Należy więc nam, jako tłumaczom wymienio
nego dzieła oświadczyć autorowi sprawozdania — 
prof. J. Nusbaumowi, uprzejme podziękowanie za 
tę uwagę, jaką  okazał względem naszej książki.

Wśród ciemnych barw, jakie p rzew ażają  w 
sprawozdaniu, wykazane zostały najistotniejsze 
wady darwinizmu wogóle, a przeciwników staro 
i neolamarkizmu—w szczególności. Guenther, jako 
autor dzieła „Darwinismus und Lebensprobleme" 
oczywiście od wad tych nie je s t  wolny.

Godząc się jednak na  poszczególne zarzuty  
czynione Guentherowi, jako skrajnemu darwini
ście i autorowi książki popularnej,  nie możemy 
uznać powagi ogólnych uwag o jego książce — 
uwag wcale nie objektywnych, a mogących 
w ujemny sposób sugestyonować nieuświadomio
nego naukowo czytelnika. Ze względu więc na 
czytelników tych, uważamy za konieczne oświad
czyć, że nie można poczytywać za objektywną 
krytykę —chociażby nawet wychodzącą z pod tak 
poważnego pióra, jakiem jest pióro prof. J. Nus- 
bauma, o ile ona rozpoczyna się od kategorycz
nego oświadczenia: „ \ie  lubię ani jednego (Boi' 
schego), ani drugiego (Guenthera), rodzaju popu
laryzatorów nauki, rozleniwiających umysły czy
telników".

Na takie  bowiem oświadczenie i na  w yn ika
jące stąd wywody — jedno tylko można oświad
czyć: De gustibus non est disputandum, gdyż to, 
co prof. J. Nussbaumowi do gustu nie przypada, 
uważamy za największą zasługę Guenthera.

S tara  piosnka o szkodliwości podawania uczą
cym się lekkiej, przyprawionej felietonowym „gar- 
nirunkiem", s trawy uważana je s t  dziś już za 
przebrzmiałą.

Rozleniwienia umysłów przyjmujących chętnie 
taką lekką strawę nie potrzebujemy się obawiać 
— tak, ja k  nie możemy unikać łatw g trawnych

pokarmów dlatego jedynie, żeby nie odzwyczaić 
żołądka od pracy nad trudno strawnemi.

Przeciwnie—bardzo ważnein zadaniem książki 
popularnej jest  dotarcie do umysłów już rozleni: 
wionych (u nas niestety bardzo licznych)

Dzisiejsi pedagogowie mają na widoku nietyl- 
ko podanie pewnej ilości w ścisłym z sobą pozo
stających związku—faktów, lecz—co najważniej
sza—rozbudzenie w uczącym się zainteresowania 
do nauki, rozsmakowania w niej.

A dlatego owe pogardzane przez prof. N., 
„garnirunki",—byleby były pod względem prawdy 
naukowej godziwemi, nie są do pogardzenia.

Przystępując do przekładu dzieła Guenthera, 
które od chwili ukazania się w oryginale, tak 
było rozchwytywane przez czytelników, że w prze
ciągu roku musiano je  trzykrotnie wydawać,myśmy 
nie żałowali, jak  to czyni prof. Nussb., że Guen
ther nie jest ani Tyndalem, ani Faradayem, ani 
tym podobnym popularyzatorom, których krytyk 
zalicza do popularyzatorów najczystszej wody; 
a nie żałowaliśmy dlatego, l-o że nie na wiele 
tego rodzaju spóźnione żale mogą się przydać, 
a 2 o, że wszelka godziwa naukowo forma popu- 
laryzacyi—o ile osiąga dobry skutek, je s t  dobra, 
chociażby forma ta nie dała się podciągnąć pod 
żadną z trzech, dowolnie przez p, N. ustanowio
nych kategoryj popularyzacyi.

Tyle w obronie autora
Co dotyczę zarzutów odnoszących się do cz y 

stości językowej przekładu — to nie sposób jest  
zgodzić się na słuszność uwagi, że deska 'piersiowa 
(zamiast mostek) ma być rusycyzmem, (po ros. 
r/rudina); dlaczegóż w takim razie nie jest rusy
cyzmem klatka piersiowa fnazwa używana przez 
samego krytyka)?

W błędzie: komórki zarodkowe, zam. k. rozrodcze 
łatwo domyślić się było można przeoczenia ko- 
rektorskiego, gdyż n a  tej samej (231J str. w yra 
żenie to dwukrotnie wydrukowane zostało popra
wnie.

W  końcu sprostować winniśmy nieścisłą infor- 
macyę o źródle nakładu książki, o której mowa: 
Tytułowa karta  głosi: „przy udziale zapomogi ka 
sy pomocy im d-ra J .  Mianowskiego" — nie zaś, 
wyd. z zapom. Kas. pom. nauk im Mianowskiego. 
Główną bowiem część nakładu ponieśli sami t łu 
macze.*^

K. Kulwieć.
A. Kudelski.

 -----

KRONIKA NMIKOW A.

—  Spłaszczeń e planety Uranusa. Po
miary bezpośrednie spłaszczenia tej planety 
dawały dotąd wjniki bardzo niepewne 
a nawet sprzeczne; z drugiej strony, stałe 
prowadzone spostrzeżenia nad księżycami 
Arielem i  Umbrielem, zaproponowane przez 
Struvego celem wyznaczenia ruchu ich 
apsyd, pozwoliły zbadać zakłócenia wieko
we tych księżyców, a stąd drogą pośrednią 
wyznaczyć spłaszczenie Uranusa.

*) Omyłka ostatnia została popełniona nie 
przez autora krytyki, p. Nussbauma, lecz przez 
korek to ra  Wszechświata.

(Przyp. red.)
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Drogą pomiarów bezpośrednich Barnard 
znajduje na wartość tego spłaszczenia 
liczbę 1/20. Rozpatrzywszy nowsze spo
strzeżenia nad księżycami, Bergstrand stwier
dza u Ariela ruch roozny apsyd, wynoszą
cy 14°,3. Przypuściwszy, że budowa fi
zyczna Uranusa jest podobna do budowy 
Saturna, otrzymalibyśmy na spłaszczenie 
wartość Y171 założenie, że budowa Uranu
sa jest jednorodna dałoby, przeciwnie, 
wartość

Oznaczenia te są jak widzimy bardzo 
uciążliwe i dość niepewne; wobec tego 
zwrócić należy usiłowania w kierunku ob- 
serwacyi księżyców. Zresztą nie wynika 
stąd bynajmniej konieczność zarzucenia 
metody pośredniej, albowiem a v  pomiarach 
bezpośrednich występują trudności inne: 
irradyacya, uginanie się etc. tak, że nawet 
rozporządzając okularem o obrazie podwój
nym, nie łatwo jest oznaczyć dokładnie za
równo średnice jak i spłaszczenia. S. B.

R. G. d. S.

—  Prawdopodobny czas powrotu komety
Halleya. Na posiedzeniu Akademii wiedeń
skiej z dnia 5 lipca r. b. J. Holetschek 
przedstawił obliczenia, dotyczące najbliższe
go przyszłego ukazania się komety Halleya. 
Zdaniem jego, byłoby rzeczą bezowocną 
poszukiwać tej komety podczas opozycyi 
1906 — 1907, a to z powodu ogromnych 
wartości odległości r i A; to samo w wyż
szym jeszcze stopniu stosuje się i do opo
zycyi 1907 — 1908. Natomiast z wszelką 
pewnością możną oczekiwać komety z koń
cem roku 1909. W roku 1910 kometa od
zyska ten sam blask, jaki posiadała w cza
sie, gdy została odkryta, t. j. w sierpniu 
1835 i będzie dostrzegalna gołem okiem 
przez drugą połowę marca. S. B.

R, G. d. S.

—  Wpływ promieni radu na mieszaniną 
równych objętości wodoru i chloru-

Wiadomo, że mieszanina równych objęto
ści wodoru i chloru jest bardzo wrażliwa 
na światło. W świetle słonecznem wybu
cha ona gwałtownie, dając chlorowodór; 
w śwrietle rozproszonem ta sama reakcya 
zachodzi stopniowo. Powstały w ten spo
sób chlorowodór bardzo łatwo ulega po
chłanianiu, a własność tę już Bunsen 
i Roscoe zastosowali do pomiaru chemicz
nego działania światła. Mianowicie, jeżeli 
odmierzoną ilość pomienionej mieszaniny, 
zamkniętą w rurce z podziałką, w zetknię
ciu z wodą wystawimy na światło, to po
wstaje chlorowodór, który woda natych
miast pochłania, skutkiem czego objętość 
gazu zmniejsza się. Ponieważ do rurki 
z podziałką wchodzi natomiast woda, przeto

można zmierzyć ubytek objętości i w ten 
sposób porównać ze sobą działania rozmai
tych źródeł świetlnych.

Wobec tego nasuwało się oddawna cie
kawe pytanie, czy promienie radu działają 
w podobny sposób na pomienioną miesza
ninę. W doświadczeniach, wykonanych ce
lem otrzymania odpowiedzi na to pytanie, 
Jorissen i Ringer otaczali preparaty radu 
czarnym papierem, by wyrugować wpływ 
światła fośforescencyi i mieć tym sposobem 
pewność, że na mieszaninę gazową działają 
jedynie promienie radu, które, jak wiadomo, 
przenikają przez papier. W przyrządzie 
użytym przez wymienionych badaczów, po
dobnie jak w przyrządzie Bunsena i Ros- 
coea, mieszaninę wytwarzaną przez elektro
lizę kwasu solnego wprowadza się w ze
tknięcie z wodą. Gdy chodzi o pomiary 
dokładne, niezbędną jest rzeczą przez za
stosowanie urządzeń specyalnych uniezależ
nić wyniki od badań barometrycznych. 
W  jednej części przyrządu znajduje się 
gaz, zamknięty w sporem naczyniu, w któ- 
rcm zanurzyć można okryte papierem pre
paraty radu, zamknięte w cienkich rurkach 
szklanych. Tam to zachodzi oddziaływanie 
promieni radu na mieszaninę wybuchającą, 
tak, że chcąc uniknąć błędów, musimy na
czynie utrzymywać zapomocą termostatu 
w temperaturze stałej. Całe urządzenie stoi 
oczywiście w ciemności. Jorissen i Ringer 
notowali położenie menisku wodnego, któ
re daje miarę ilości utworzonego chlorowo
doru w czasach rozmaitych i to zarówno 
wtedy, gdy gaz wybuchający był w ze
tknięciu z preparatami radu, jak i wtedy, 
gdy po wyjęciu rurek działanie radu na 
gaz ustawało. Okazało się, że promienie 
radu sprowadzają w sposób wyraźny łącze
nie się chloru z wodorem; gdy bowiem 
przed wprowadzeniem preparatu menisk 
wody wahał się tylko nieznacznie dokoła 
pewnego położenia średniego, to w okresie 
działania radu można było zaobserwować 
wyraźny „bieg” menisku. Tak np. w je- 
dnem z doświadczeń menisk przebył w cią
gu 90 godzin drogę równą 151 mm  co we
dług obliczenia świadczy o połączeniu się 
około 0,475 centymetrów sześciennych ga
zu wybuchającego. Po otrzymaniu tej odpo
wiedzi twierdzącej w wypadku mieszaniny 
chloru i wodoru autorowie pracy wymie
nionej przystąpili do zbadania wpływu pro
mieni radu na inne mieszaniny. S. B.

Naturw. R.
—  Granice widzialności widma. Za wi

dzialną część widma uważamy zwykle fale 
mętne, leżące w granicach od 760 dó 397 

Oddawna zajmowało badaczów pyta
nie, czy promienie poza czerwone i poza 
fioletowe w pewnych warunkach nie ino-
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gą stad się widzialnemi, oraz dla czego nie 
wszystkie gatunki promieni wywołują wra
żenie światła. Teoretycznie rzeczy biorąc 
przyczyna niewidzialności może leżeć albo 
w silnej absorpcyi, której dane promienie 
podlegają w przejściu przez oko, albo też 
w jakiejś specyficznej niewrażliwości siat
kówki na fale pewnej długości.

Co do pytania pierwszego, to, zapomocą 
fotografii dla promieni ultrafioletowych, 
a stosu termoelektrycznego lub bolomet.ru 
dla infraczorwonych nie było ono trudnem 
do rozstrzygnięcia. Absorpcya oka w ma
ło łamliwej części widma wynosi do X—850 
zaledwie 8°/0, potem rośnie aż do inaxi- 
raum wynoszącpgo 60°/0 w okolicy X=980, 
później znowu spada do 34,5°/0 dla 
X=1095, a dalej znowuż się zwiększa i do
piero dla X=:1400 staje się całkowita. 
Promienie pozafioletowe pochłaniane są 
dość silnie; szczególniej znaczną absorpcyę 
posiada soczewka.

Bądź co bądź, promienie nawet o falach 
bardzo krótkich mogą choć ze znacznem 
osłabieniem dochodzić do siatkówki i tam 
wywoływać podrażnienie. Wobec tego'nale
żało zbadać'doświadczalnie, do jakiej okolicy 
otrzymujemy wrażenie świetlne. Od czasu 
badań Helmholtza i Stokesa wiemy ogólni
kowo, że oko nasze jest wrażliwe na pro
mienie poza X=:397, ale dokładna granica 
tej wrażliwości jest prawie do dziś dnia 
kwestyą sporną.

Podczas gdy Mascart twierdzi, że są oso
bniki, które zupełnie dobrze widzą, aż do 
X—213, inni badacze skłaniają się ku zna
cznemu zwężeniu granic przyjmowanych 
przez Mascarta. Najobfitszy materyal pod 
tym względem zebrał Widmark, który jako 
źródła światła używał lampy łukowej o bie
gunach żelaznych, a widmo otrzymywał 
zapomocą spektroskopu, składającego się 
z siatki Rowlanda wklęsłej o promieniu 
krzywizny równym 1,6 metra. Rezultaty 
tych badań przedstawia tabliczka następu
jąca:

Ilość 
sobników wiek X graniczna

10 11—20 378 —395 średnio 386
14 20—30 371 —395 n 382,5
6 30—40 372,5— 393 n 382,9

13 40— 50 380,5—394,5 n 388,7
3 50—60 378,5—402 ri 391,7

10 70—74 379 —410,8 T) 401,8

Z tabelki Wid marka wynika, be do 55
roku życia wrażliwość na promienie ultra- j 
fioletowe nie ulega prawie żadnej zmianie; | 
w wieku późniejszym granica widzenia le- J  
ży już właściwie w promieniach fioletowych. 
Następnie dane te dowodzą, żc Mascart j  
miał chyba do czynienia z jakimiś nadzwy- |

czaj wrażliwymi osobnikami, albo też roz
porządzał wyjątkowo silnern źródłem świa
tła.

Ponieważ ze wszystkich części oka so
czewka najsilniej pochłania promienie poza- 
fiolewe, przeto ludzie w drodze operacyjnej 
soczewki pozbawieni muszą widzieć znacz
nie dalej ku prawej stronie widma niż nor
malni. Rzeczywiście, obserwacje tegoż 
Wid marka nad czterema ludźmi w wieku 
od 59 do 68 lat wykazały wrażliwość do
chodzącą do X 313, X 313, X 342 i X 344,5. 
Nawet przeto ostatni, najmniej wrażliwy 
osobnik obejmuje wzrokiem widmo w gra
nicach znacznie szerszych, niż najwrażliw
szy osobnik normalny badany przez Wi- 
dmarka (X 371). Wreszcie wypada zadać 
sobie pytanie, czy widzialność promieni po- 
zafioletowych nie polega tylko na fluore- 
scenc>i, którą one w oku wywołać mogą. 
Tłumaczenie takie, przyjmowane przez So- 
reta, stanowczo odrzucić trzeba; przede- 
wszystkiem wiem), że soczewka fluoryzuje 
silniej od pozostałych części oka, innemi 
słowy ludzie soczewki pozbawieni musieli
by na promienie pozafioletowo mniej być 
od normalnych wrażliwi — w rzeczywisto
ści jest wprost odwrotnie. Dalej, osobniki 
badane przez Widmarka uczuwały promie 
nie łamliwe, jako linie ostre, co nie zga
dza się z hypotezą fluorescencyi, która mu
siałaby wywoływać tylko wrażenie światła 
rozproszonego. Musimy przeto przyjąć, że 
promienie pozafioletowe drażnią siatkówkę 
bezpośrednio, albo też zamieniwszy się 
przez fluoreseencyę w odpowiednich ele
mentach siatkówki na fale o większej dłu
gości. Promienie pozaczerwone, jakkolwiek 
przechodzą dość dobrze przez oko, jednak 
wrażenia światła nie są w sianie wywołać 
nawet wtedy, kiedy, jak  dowiódł Tyndall, 
zapomocą soczewki z soli kuchennej skon
centrujemy je do tego stopnia, żo w ogni
sku rozżarzy się drut platynowy.

Jan Sosnowski.
(z Biophysikalisches Zentralblatt).
—  Wzrost i oddychanie drzew liściastych 

podczas okresu spoczynku. W życiu wię
kszości naszych drzew i krzewów są fazy, 
podczas których na pierwszy rzut oka 
ustaje prawie zupełnie czynność wzrostu 
W naszym klimacie okres taki, kiedy 
wzrost rozmaitych narządów sprowadza się 
do minimum, odpowiada porze zimowej. Ów 
spoczynek zimowy możnaby uważać na 
pierwszy rzut oka za zjawisko zewnętrznej 
natury, wywołane przez obniżenie się tem
peratury otoczenia. Jednakże doświadcze
nia ogrodników nad pędzeniem różnych 
krzewów wykazały, że potrzeba takiego spo
czynku tkwi głęboko w7 ustroju rośliny, 
niezależnie od warunków zewnętrznych,
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gdyż jakkolwiek możemy za pomocą róż
nych sztucznych środków przyspieszyć czas 
rozwoju i ograniczyć okres spoczynku do 
minimum, zmusić jednak rośliny do ciągłe
go rozwoju bez przerwy nie jesteśmy 
w stanie. Zimowy spoczynek naszych 
drzew i krzewów nie jest jednak zupełny. 
Podczas niego odbywa się dość ożywiona 
przemiana materyi w subst:>ncvach zapaso
wych, ukrytych w głębi drzew i kłączy, 
jak tego dowiedli Russów, Miiller-Thurgau,
A. Fischer i Niklewski; w związku z tem 
roślina rozwija czynność oddychania, jak 
dowiódł Mulh r-Turgau dla ziemniaków; mo
gą wreszcie występować na jaw i niektóre 
zjawiska wzrostu, jak napizykhid zasklepia
nie się ran. Skrupulatne zestawienie wszy
stkich rezultatów, dotyczących funkcyi 
wzrostu i oddychania naszych drzew liścia
stych podczas okresu spoczynku wraz 
z szeregiem nowych doświadczeń, dotyczą
cych tej kwesty i, znajdujemy w pracy S. 
Simona, wykonanej nń dawno w pracowni 
prjf. Pfeffera w Lipsku (Jahrbticher f. wis- 
senschaftl. Botanik. T. XLIII. Zesz. 1. 
1806). Zestawiając zdolność do reakcyi 
rozmaityoh funkcyi wzrostu, autor dowo
dzi, że tylko dla niektórych z nich istnie
je okres zupełnego spoczynku — mianowi
cie dla wzrostu pąków i wzrostu na gru
bość. Nie wszystkie jednak pączki zacho
wują się jednakowo podczas okresu spo
czynku. Tylko pewne, a mianowicie je- 
dnoletnie zupełnie wykształcone pączki 
przeżywają okres spoczynku, podczas gdy 
wieloletnie pozostają czynne. Podobnie do 
tych ostatnich zachowują się korzenie nie
których drzew liściastych, jak topoli (Popu- 
lus), lub wierzb (Salix), u których wstrzy
manie podczas zimy wzrostu na długość 
zależy tylko od okoliczności zewnętrz
nych; ze zmianą warunków możemy w każ
dej chwili wywołać < zynność wzrostu. 
Reakcya na poranienie, będąca funkcyą 
wzrostu pewnych komórek, może być wy
wołana w każdej chwili podczas całego 
okresu spoczynku. Zwraca tutaj uwagę 
fakt twoizenia się tak zwanego callusa 
z miazgi, gdyż normalna funkeya tej tkan
ki wykazuje wyraźny okres spoczynku. 
Wpływ tego okresu można tylko zauważyć 
w fakcie, że callus w zimie wytwarza się 
znacznie wolniej. Tworzenie się callusa 
z kory i rdzenia podczas zimy dowodzi, 
że reakcya wzrostowa na poranienie wy
stępuje w każdym czasie. Ciekawa rzecz, 
że kora av  tym czasie nietylko wskutek 
zranienia, lecz i w odpowiednich warun
kach może wytworzyć pewnego rodzaju no
we nabrzmienia. Dowodzi to, że dla tkan
ki ki^ry okres spoczynku wogóle nie istnieje 
wcale. Na zasadzie swoich poszukiwań, Si

mon dochodzi do wniosku, że okres zupeł 
nej bezczynności istnieje tylko dla wię
kszości merystem, a mianowicie dla wię 
kszej części stożka wzrostowego pędu i dla 
miazgi; dla rosnącej części korzenia, okres 
ten zaznacza się już daleko słabiej; wszy
stkie inne tkanki znajdują się tylko w przy
musowym okresie spoczynku z powodu 
nieprzyjaznych warunków zewnętrznych. 
Ponieważ owe merystemy wywołują naj- 
charakterystyczniejszo zjawiska wzrostu, 
dlatego też, gdyż one nie są czynne, wy
daje się nam na pierwszy rzut oka, że ca
ła roślina znajduje się w okresie zupełnego 
spoczynku. Podobnie, jak dla funkcyj 
wzrostu i przemiany materyi, tak samo nie 
ma okresu zupełnego spoczynku dla fun
kcyi oddychania drzew i krzewów; proces 
ten w warunkach sprzyjających może od
bywać się zimie z wielką energią. Musi
my przypuszczać, że oddychanie nie tylko 
jest uwarunkowane ilością energii potrze^ 
bnej do zjawisk wzrostu, lecz zależy rów
nież od ilości inateryału zapasowego, któ
rym może rozporządzać. Intensywność od
dychania nie wzrasta na końcu okresu 
spoczynku, przeciwnie przed samem rozpo
częciem czynności miazgi intensywność od
dychania znacznie zmniejsza się (przynaj- 
miej dla kilkoletnich gałązek). Prócz tego 
udało się stwierdzić, że działanie mi ozu 
przez czas dłuższy wywołuje następnie 
zwiększenie intensywności oddychania, któ
re może odbywać się taką samą energią, 
jak i podczas okresu, gdy miazga staje się 
czynną.

B. H.
Zielone narządy roślin, pozbawione wła

sności przyswajania. Jan Friedel stwier
dził, że owocnie śniedka arabskiego (Orni- 
thogalum arabicum), jakkowiek posiadają 
ciemnozielone zabarwienie, nie mogą przy
swajać dwutlenku węglowego z atmosfery. 
Świeże przekroje wykazują obecność w o- 
wych narządach licznych ziarn chlorofilu; 
wśród nich ziarna, leżące nieco w głębi, 
posiadają zwykłą barwę zieloną, leżące zaś 
bliżej powierzchni posiadają barwę ciemną, 
prawie czorną.

Doświadczenia, jakie autor przeprowadził 
na wiosnę 1905 r. w Paryżu a następnie 
w Algierze, wykazały, że owocnie owe u- 

[ u ieszczone w powietrzu atmosferycznem 
i wystawione na działanie światła wykazu
ją tylko ślady oddychania, naprzykład ana
liza 5 cm3 powietrza, w którem umieszczo
na była jedna owocnia po upływie go
dzin wystawienia na światło wykazała obe- 

i cność 6,4°/0CO2, 12,7u/0O i 80,9°/0N. Tym- 
| czasem owocnie zw>kłego śniedka baldasz- 
| kowatego (Ornithogalum umbellatum), po- 
i siadające nie tak intensywne zielone zabar-
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wienie, wykazują silną zdolność asymila- 
cyjną. Autor przypuszcza, że odmienne 
zachowanie się pod tym względem owocni 
Ornithogalum arabicum pochodzi stąd, że 
ziarna chlorofilu, leżącego blizko powierz
chni, uległy zmianie: ciemnozabarwione
ziarna tworzą rodzaj ekranu, wstrzymując 
działalność normalnego chrolofilu ukrytego 
w głębi (Compt. rend. T. 142, str. 1092—93. 
1906). B. H.

—  Udział komórek żywych w podnosze
niu soków W roślinach. Kwcstyę tę  pod
jął nanowo, krytycznie rozpatrzył i wzbo
gacił dotychczasową wiedzę szeregiem no- 
nowych doświadczeń A. Ursprung (Jahr- 
biicher f. wissensch. Botan. T. 42. 1906. 
Str. 503—544). Wszystkie dotychczasowe 
eksperymenty przemawiają za tem, że ży
wo komórki rośliny zarówno w pniu, jak 
i w gałęziach mają duże znaczenie w prze
noszeniu soków w roślinie, pomagając si
łom fizycznym. Najmniejsze znaczenie pod 
tym względem, według doświadczeń wymie
nionego badacza, posiadają żywe komórki 
kory, gdyż w starszych częściach pnia nie 
mają żadnego wpływu na podnoszenie się 
soków w roślinie, w młodych zaś gałęziach 
ich współdziałanie w tej sprawie jest praw
dopodobnie bardzo nieznaczne. Natomiast 
współdziałanie żyjących komórek drewna 
jest dla sprawy przeprowadzania soków nie
zbędne na całej długości rośliny. Dla prze
prowadzenia soków na odległość kilku de
cymetrów wystarcza niewielki ułamek wią
zek przewodzących, o ile tylko część drze
wa zawiera żyjące komórki, tymczasem je
żeli zabijemy komórki żywe, to nawet obec
ność wszystkich wiązek nie wystarcza do 
przeprowadzenia dostatecznej ilości wody. 
Należy nadmienić, że rezultaty te dotyczą 
głównie jednego gatunku a mianowicie bu
ku (Pagus silvatica) i nie zawsze mogą być 
uogólniane. B. H.

—  Studya nad oddychaniem wysuszonych 
organizmów roślinnych. Mołisch, jak wia
domo znalazł, że liście jasnoty białej (La- 
mium album) nawet po wysuszeniu mogą 
jeszcze przyswajać dwutlenek węgla i wy
dzielać tlen. Pakt ten miał przemawiać, 
według jego zdania, na korzyść przyswaja
nia poza żywą komórką roślinną. Można 
jednak przypuszczać, że komórki wysuszo
nego liścia posiadają jeszcze własności ży
ciowe, i dlatego też zjawiska tego nie moż
na uważać za dowód istnienia zdolności 
asymilacyjnych w komórkach mai twych. 
Pod wpływem pra';y prof. Molischa V. Gra- 
fe przedsięwziął w pracowni prof. Wiesne- 
ra w Wiedniu zbadanie, jaki wpływ wy
wiera wysuszanie organizmów roślinnych 
w różnych temperaturach na przebieg

innej funkcyi życiowej, a mianowicie oddy
chania. Okazało się, że w temperaturze, 
w której o zachowaniu życia nie może 
być mowy, można stwierdzić istnienie prze
miany materyi analogiczne z oddychaniem— 
tak zw. „martwe utlenianie” (tote Oxyda- 
tion). Czy proces ten zjawia się dopiero 
po śmierci organizmu, czy też występuje 
narówni z normalnem oddychaniem, nie moż
na obecnie powiedzieć nic pewnego. Droż
dże prasowane po stopniowem ogrzewa
niu suchego preparatu wykazały stopnio

w e  zwiększanie się energii oddychania i fer- 
mentacyi aż do 50°; od tej temperatury do 
110° oba procesy stopniowo zanikają. Koło 
130° zymaza przestaje już działać, wydzie
lony zaś dwutlenek węgla należy policzyć 
na karb „martwego utleniania.” Wydziela
nie dwutlenku węgla i pochłanianie tlenu 
dzieje się, prawdopodobnie, za sprawą fer
mentów, gdyż zjawisko to powraca znowu, 
jeżeli zabijemy organizm zapomocą środ
ków chemicznych. W 190° martwe utle
nianie zmniejsza się znacznie, a w 200— 
205° ustaje prawie zupełnie. Powyżej tej 
temperatury C02 nie wydziela się wca
le, natomiast można skonstatować jeszcze 
nieznaczne pochłanianie tlenu tak, że moż
na przypuszczać, że oba te procesy mają 
przebieg równoległy, wywołany przez obec
ność dwu różnie działających enzymów.

Analogiczne rezultaty autor otrzymał ba
dając proces oddychania w wysuszonych li
ściach amerykańskiej rośliny Eupatorium 
adenophorum. B. H.

(Bot. Centralbl.).
—  Budowa włóknista bakteryj. Chociaż

spór o budowę zasadniczą zarodzi obecnie 
nie posiada owego charakteiu żywego, ja 
ki miał np. jeszcze przed laty dziesięciu, 
jednak i teraz piace w tym kierunku są 
jeszcze przez wielu badaczów prowadzone. 
Badacze francuscy, pp. Kunstlor i Gineste, 
wykazywali w kilku pracach poprzednich 
obecność budowy włókienkowatej w zaro- 
dzi niektórych wymoczków, jak np. Balan- 
tidium entozoon i innych, obecnie zaś 
otrzymali wyniki ciekawe, dotyczące fibryl 
zarodzi bakteryj. Już we wstępie do swej 
notatki, zamieszczonej w Sprawozdaniach 
Akademii Paryskiej, autorowie ci zaznacza
ją, że chodzi im o wykazanie istnienia 
utworów fibrylarnych w ciele ustrojów je
dnokomórkowych, o czynnościach nader 
rozmaitych—a bynajmniej nie o poparcie 
„teoryi fibrylarnej” budowy protoplazmy.

Już w poprzednich swrych pracach zwra
cali oni uwagę na włókienkowatą budowę 
okolic okrywających, „skórnych” poniekąd, 
u bakteryj. Obe-mie wykazują oni obec
ność w samem ciele bakteryi utworów spe- 
cyalnycli, mających wygląd jakby napię
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tych włókien lub też przekrojów optycz
nych cienkich płytek.

Nie ulega wątpliwości, że w parenchymie 
bakteryj istnieją elementy banieczkowate: 
wymienione wyżej utwory fibrylarne ułożo
ne są poza obrębem owych pęcherzyków.

Autorowie zamieszczają 6 rysunków; 
przedstawiających budowę wewnętrzną skręt
ka, pasorzytującego w karaczanie amer) - 
kańskim (Periplaneta americana), i nazwa
nego przez nich Spirillum periplaneticum 
(nor. sp.). Widzimy tu istotnie jakby włó- 
kienka, przecinające się w wielu punktach, 
a w owych przecięciach widać zgrubienia. Sa
mi autorowie zresztą przypuszczają, że owe 
„włókienka” mogą być jedynie przekrojami 
optycznemi ścian nader subtelnych pęche
rzyków. Dodać należy, że rysunki owe do 
złudzenia przypominają rysunki J. Eismon- 
da, odtwarzające nie „włókienkowatą,” leoz 
właśnie pęcher/ykowatą lub pianko watą 
strukturę zarodzi. J. T.

(C. R.).
—  Badania nad wzrostem i czynnością 

gruczołów mlecznych, przeprowadzone przez 
pp. E. I. Lane-Claytona i E. H. Starlin- 
ga, zostały przedstawione niedawno na po
siedzeniu Towarzystwa Królewskiego w Lon
dynie. Wiadomo, że u dziewczynek gru
czoły piersiowe pozostają w stanie niemal 
embryonalnym, aż do okresu dojrzałośoi 
płciowej, kiedy rozwój ich zaczyna się 
wzmagać — jakby w związku korelacyjnym 
z czynnościami jajników. U dorosłych pod
czas każdej menstruacyi następuje lekkie 
zwiększenie się gruczołów mlecznych. 
W ciągu ciąży substancya gruczołów wzra
sta, a w końcu ciąży wzrost ten ustaje 
i czynność gruczołów ogranicza się do wy
twarzania mleka. Z drugiej strony wiado
mo, że cały wymieniony tu  cykl zmian mo
że być wprost zniweczony przez usunięcie 
jajników, nasuwa się więc wniosek, że te 
ostatnie są przyczyną wzrostu gruczołów 
mlecznych. Ale w jaki sposób? Czy wpływ 
ten jest wywierany za pośrednictwem ukła
du nerwowego, ;ak to przypuszczał dawniej 
już Basch? Wiele faktów przeczy temu 
przypuszczeniu: wiadomo, że można prze
ciąć nerwy, inerwujące gruczoł mleczny, 
i że ilość mleka wydzielanego po tej ope- 
racyi się nie zmienia, a także, że można 
transplantować gruczoł mleczny np. na 
ucho (doświadczenia Ribberta nad mor- 
świnkami), a w końcu ciąży mleko wydzie
lać się zeń będzie, jak w warunkach zupeł
nie normalnych. Toż samo stwierdzają i in
ne doświadczenia Goltza i Ewalda a także 
Routha. A więc prawdopodobnie mamy tu 
do czynienia z oddziaływaniem natury che
micznej, lecz jaka substancya odgrywa tu 
mianowicie rolę czynnika pobudzającego?

Jak działa ona? Mamy tu właściwie do 
rozwiązania dwa zagadnienia, a mianowicie:
1) Dlaczego mleko ukazuje się dopiero 
w końcu ciąży? Gruczoł mleczny jest, co 

| prawda, czynny i przedtem, lecz jego wy
dzielina—to ciecz wodnista, colostrum, a nie 
mleko prawdziwe. Czy mamy tu przywołać 
na pomoc zmiany metabolizmu macicy lub 
jajników, lub też absorpcyę produktów, 
w macicy po wstający eh.-' Tej ostatniej hy- 
potezie przeczą wprost wyniki badań auto
rów. Zdaje się, że wydzielanie się mleka 
zależy nie od podrażnienia, tego właśnie, 
które podczas ciąży powoduje nabrzmiewa
nie gruczołu i jego wzrost. 2) Skąd po
chodzi substancya, powodująca hypertrofię 
gruczołów mlecznych? Są d.me, pozwala
jące przypuszczać, że podczas dojrzewania 
płciowego jakieś substaneye, w, tworzone 
w jajnikach, przedostają się za pośrednic
twem krwi do gruczołów mlecznych. Wzrost 
zwiększony gruczołów tych w czasie ciąży 
może być przypisany zarówno zwiększonej 
piodukcyi owej spccyalnej substancyi po
budzającej w jajnikach, jako też zmianom, 
zachodzącym w macicy, a zarówno i sub- 
staneyom, które, być może wydziela pł<M 
sam i łożysko. Doświadczenia wymienio
nych autorów zdają się dowodzić, że owa 
substancya chemiczna o działaniu pobu- 
dzającem wytwarza się już w samem jajku 
zapłodnionem, przyczem ilość owej sub? 
staneyi zwiększa się w miarę rozwoju za
rodka i płodu a działa ona paraliżująco na 
czynn iść wydzielniczą gruczołów mlecz
nych. Substar.cya ta, zdolna do dyfuzyi, 
nie zmienia swych własności w temperatu
rze 100° C. J. T.

—  Nowa pożywka dla hodowli bakteryj.
Dla c h arak t ery sty ki rozmaitych bakteryj 
używano dotąd przeważnie hodowli na aga
rze. Pożywka ta składa się głównie z ga- 
laktanu. Uczony japoński Uyeda doszedł 
niedawno, że do hodowli bakteryj można 
zastosować inny węglowodan, a miano
wicie mannan. Niektóre bakterye rozrze
dzają go, niektóre zaś gatunki zarówno 
w hodowlach płytkowych, jak i kłutych da
ją inaczej zabarwione i innej formy kolo
nie, niż na agarze lub ziemniaku. Doskonały 
materyał do tego celu daje tak zwany ko
rzeń konyaku (z rośliny Amorphophallus 
Rivieri), który po wygotowaniu w stanie 
sproszkowanym z wapnem, daje żelatyno
watą masę, używaną w Japonii na pokarm. 
Owe tabliczki korzenia konyaku składają 
się głównie z mannanu i zawierają prócz 
tego jeszcze cokolwiek proteinu, części wy
ciągowych i popiołu. Wymieniony badacz 
japoński wyhodował sto kilkadziesiąt ga
tunków bakteryj na owem podłożu i stwier*
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dził, że nowa pożywka doskonale się n a 
daje do dyagnostyki bakteryj. B. H.

(Bot. Centr.).
—  Melanizm sztuczny u jaszczurek, p.

Kammerer hodując 10 gatunków jaszczu
rek zauważył, że barwa ich skóry staje się 
znacznie ciemniejszą po . przebyciu zimy 
w miejscu o temperaturze średniej 37* O.; 
w temperaturze 35° zjawisko występowało 
znacznie słabiej. Melanizm występował naj
wyraźniej u Lacerta muralis i Lacerta oxy- 
cephala. Kilka okazów Lacerta muralis 
z Baden pod Wiedniem przybrało w wa
runkach powyższych zabarwienie identycz
ne zupełnie z odmianą, spotykaną nad je
ziorem Garda. Ciemna, sztucznie otrzymana 
odmiana Lacerta oxycephala różni się od 
hercegowińskiej var. Tomasinii bardziej zie- 
lonem zabarwieniem strony brzusznej. U La
certa muralis, oxycephala, graeca i agilis 
ciemnieje całe ciało, u Lacerta mossoren-

sis, Bednagae, serpo, Humana, laurica i jo- 
nica tylko strona grzbietowa. Z pomiędzy 
gatunków wymienionych ostatnio, żaden 
prócz Lacerta serpa na wolności nie pod
lega melanizmowi—a przynajmniej odmia
ny takie nie są dotychczas znane. Lacerta 
agilis przebywająca chętniej w klimacie 
chłodniejszym ciemnieje mocno już w 25°; 
toż samo powiedzieć można o Lacerta mu
ralis, pochodzącej z Austryi dolnej. Oba te 
gatunki w 37° stają się całkiem czarne, a na
wet zaczyna występować leukomelanizm, 
t. j. brzegi łusek stają się blade. Tempera
tura 37° przeto dla gatunków środkowo
europejskich jest niejako punktem kulmi
nacyjnym melanizmu; powyżej zaczyna się 
już zanik barwnika. Osobniki Lacerta mu
ralis, pochodzące z Włoch, w 25° nie od
mieniają b..rwy, a w 37* zaledwie lekko 
ciemnieją. J. S.

B U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y  
za miesiąc wrzesień 1906 r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi Meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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