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Na pytanie, czy i kiedy powstają w za
rodku substancye zróżnicowane, dające 
początek pewnym tylko organom zwie
rzęcia, nie można, jak  się przekonano, dać 
odpowiedzi ogólnej, obejmującej całą fau
nę, lecz trzeba badać pojedyńcze grupy 
a nawet gatunki zwierząt zosobna. P ew 
ne, chociaż nieliczne gromady zwierząt, 
jak np. amfibia, jeżowce, doczekały się 
pod tym  względem wyczerpujących rao- 
nografij, głównie może z powodu przy- 
stępności i obfitości materyału, w innych 
natomiast pole jest jeszcze nietknięte, 
albo też nie zdołano mimo prac i badań 
dojść do niewątpliwych wyników. Do tych 
ostatnich należy grupa osłonie, co do k tó 
rych toczy się obecnie żywa polemika 
pomiędzy Drieschem a badaczem amery
kańskim E. G. Conklinem.

Dokładniejsze badania nad determina- 
cyą i zróżnicowaniem zarodków u osłonie 
datują się od obszernej i bardzo wyczer
pującej monografii Chabryego, k tórą ten
że ogłosił jeszcze w roku 1887. Do prze-

' konania się, czy w stadyum dwu blasto- 
meronów komórki są już zróżnicowane, 
Chabry używał zwykłej, chociaż w wy
konaniu niezmiernie delikatnej metody 
przekłuwania możliwie cienką igiełką 
szklaną jednej z półkul zarodka znajdu
jącego się w okresie dwu komórek. Jeże
li z blastomeronu nienakłutego wyjdzie 
larwa połowiczna, będzie to oczywiście 
znakiem, że już stadyum dwu blastome- 
ronów jest doskonałą mozajką.

Oslonice należą do zwierząt, u których 
początkowe kierunki brózdkowania znaj
dują się w ścisłym stosunku do głównych 
kierunków larwy. I tak  pierwsza płasz
czyzna podziału odpowiada osi symetryi 
larwy, druga zaś, do niej prostopadła, 
dzieli zarodek na 4 blastomerony, z k tó 
rych dwa większe są zawiązkiem przed
niej części larwy, dwa mniejsze tylnej. 
Jeżeli więc uczynimy niezdolnym do dal
szego rozwoju, jak  to robił Chabry, jeden 
z dwu blastomeronów, tworzących zaro
dek, natenczas blastomeron drugi albo da 
całą larwę, w razie gdy substaneya w bla- 
stomeronach zawarta nie jest jeszcze zró
żnicowana lub też otrzymamy lewą, albo 
prawą część zarodka. Otóż Chabry do
szedł do wniosku na mocy swych badań, 
że takie zranienie połowy embryona da-
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wało w rezultacie larwę połowiczną, u k t ó 
rej brak otolitu, jednego otworu stekowe
go, oko je s t  zmarniałe, a zamiast trzech | 
przylg normalnych znajduje się tylko 
jedna.

Nad wnioskami i rysunkami podanemi j 
przez Chabrego wywiązał się spórpomię- j 
dzy przyrodnikami. Jedni, jak  Roux { 
i Weismann oświadczyli się za twierdze
niami Chabrego, inni, mianowicie O. Hert- 
wig i Driesch przeciw. Jednak  dopiero 
w r. 1895 Driesch ogłosił seryę własnych 
doświadczeń, czynionych nad osłonicą 
Pliallusia mamillata. W edług niego spo
tykam y u zarodków osłonie, powstałych 
np. z jednej z półkul dwukomórkowego 
okresu, brózdkowanie połowiczne, które 
rozwijając się dalej, tworzy bezładną gru
pę komórek, podobnie jak  u niektórych 
jeżowców, np. Sphaerechinusa. Z tej je 
dnak gromadki komórek przez procesy 
regulacyjne powstaje gastrula i larwa 
cała, lecz o połowę od normalnej mniej
sza. Naw et pojedyncze blastomerony, od
dzielone jeszcze w s tadyum  czterokoinór- 
kowem zarodka mogły rozwijać się w zu
pełną, chociaż zmniejszoną larwę. Cramp- 
ton wyciągnął zupełnie podobne wnioski 
ze swoich badań nad Molgula manhatten- 
sis. To też Driesch twierdzi stanowczo, 
że i larwy, których rysunki Chabry po
dał, są całe, nie połowiczne, wspomniane 
zaś wyżej ich braki uważa za naturalne 
zupełnie skutki anormalnego rozwoju za
rodków skaleczonych.

Przeciwko tym  twierdzeniom Driescha, 
a w obronie Chabrego wystąpił E. G. Con 
klin w rozprawie ogłoszonej w „Journal 
of Experimental Zoology” 1905 t. II. Treść 
tej obszernej, bo przeszło 80 stron liczą
cej rozprawy, a zarazem treść poglądów 
Conklina na tę kwestyę jes t  następująca:

Zarodek osłonicy jest najdoskonalszą 
mozaiką, a zróżnicowanie substancyi znaj
dujemy już w oocycie, w którym  rozróż
nić można trzy współśrodkowo ułożone 
warstwy, odrzynające się wyraźnie od 
siebie już zewnętrznym wyglądem: war
stwa zewnętrzna, żółto zabarwiona, t. j. I 
t. j. mezoplazma, dalej jasna, przejrzysta ' 
ektoplazma, wypełniająca część pęcherzy
ka zarodkowego, wreszcie endoplazma^ I

masa szara, zajmująca pozostałą, a prze
ważną część jaja. Mówiąc nawiasowo, 
przypomina to  wybitnie stosunki, jakie 
jeszcze blisko 30 lat temu prof. Rostafiń- 

! ski odkrył u Pucusa. Podczas dojrzewa
nia i zapładniania substancye te zmienia
ją  swe położenie. W arstwa żółta układa 
się natychm iast po wejściu plemnika na 
dole jaja, nad nią rozściela się warstwa 
przezroczysta, k tóra tymczasem opuściła 
już jądro, zaś substaneya szara zapełnia 
górną przestrzeń jaja. Budowa ja ja  teraz 
ze sferycznej przechodzi w promienisto- 
symelryczną, warstwy bowiem powyższe 
układają się prostopadle do osi jaja.

W  chwilę po wejściu nasienia następu- 
i je  znowu zmiana w rozłożeniu twórczych 

substancyj jaja i to tak  dalece, że budo
wa ja ja  staje się teraz dwuboczno-syme- 
tryczną, gdyż tylko jedna jest płaszczy
zna, k tóra  przedziela na równe części 
każdą z tych  substancyj. Przed pierw- 
szem brózdkowaniem rozpoznać można 
w ja jach  Cynthia (Styela) partita  p rzy 
najmniej 5 oddzielnych rodzajów plazmy, 
doskonale zróżnicowanych, będących za
wiązkami oddzielnych organów. Są one 
następujące: 1) ciemno żółta protoplazma, 
k tóra  później wchodzi do komórek mię
śniowych ogona larwy; 2) jasno-żółta, k tó 
ra staje się embryonalną tkanką łączną, 
czyli mezenchymą; 3) jasno-szara, tw o
rząca później strunę grzbietową i zawią
zek systemu nerwowego, czyli tak  zwa
ną płytkę rdzenną; 4) ciemno-szara, z niej 
pow staje  endoderma; • 5) jasna, przezro
czysta, k tóra  daje początek ogólnej ekto- 
dermie. Pierwsza płaszczyzna brózdko- 
wania, k tóra  idzie wzdłuż osi symetryi 
jaja, rozdziela każdą z tych  substancyj 
na dwie części równe, tak, że obie pół
kule zarodka są równie bogato uposażo
ne we wszystkie substancye twórcze jaja. 
Następnie jednak płaszczyzny podziału tę 
równowagę coraz bardziej mącą. Stąd 
dalsze blastomerony zawierają już tylko 
niektóre z tych substancyj. Wreszcie 
w stadyum 64 komórek blastomerony są 
już o tyle jednorodne, że każdy z nich 
ma w sobie tylko jednego rodzaju sub- 
stancyę twórczą.

Ażeby się przekonać dowodnie o roli
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i znaczeniu tych substancyj plazmy jajka, 
należało oczywiście robić doświadczenia 
z zaplodnionemi odłamkami jaj osłonie. 
Do badań tego rodzaju Conkłin zabierał 
się wielokrotnie, zawsze jednak bezsku
tecznie. Pokazało się, że odłamki jaj osło
nie, w jakikolwiekbądź sposób otrzym a
ne, nie mają zdolności do dalszego roz
mnażania się, lecz wszystkie giną. Trzeba 
więc było zacząć dochodzenia dopiero od 
stadyum dwu komórek.

Za inateryał doświadczalny tych  badań 
odbywanych przez Conklina w r. 1904 
w stacyi biologicznej w Woods Hole, 
służyły gatunki: Cynthia (Styela) partita  
i Molgula manhattensis. Do niszczenia 
poszczególnych blastomeronów posługiwał 
się zwykłemi metodami, mianowicie wstrzą
saniem, puszczaniem z p ipety  silnego 
strumienia, wreszcie przecinaniem zapo
mocą nożyka, utworzonego z cienkich 
igieł. Natomiast sposób Herbsta polega
jący na oddzielaniu od siebie blastome
ronów przez zanurzenie zarodków w wol
nej od wapna wodzie, nie dawał pomyśl
nych rezultatów; zapewne z powodu obec
ności chorionu i wynikłego stąd ściślej
szego związku pomiędzy komórkami jaja, 
blastomerony od siebie się nie oddzielają. 
Zauważyć jeszcze należy, że uszkodzone 
przez nakłucie lub w inny sposób poje- 
dyńcze komórki zarodka nie umierają, 
lecz żyją dalej przez dzień i dłużej, co 
można poznać po tem, że pozostają na
dal przezroczyste, gdy tymczasem ko
mórka m artwa zawsze mętnieje. Mimo to 
taka żywa, lecz uszkodzona komórka nie 
dzieli się dalej, a badania histologiczne na 
skrawkach dowiodły, że ich aparat jądro
wy wraz z chromozomem ulega de^orga- 
nizacyi.

Dalsze doświadczenia, których liczba 
dochodzi do kilkuset, Conklin opisuje sy
stematycznie grupami, ilustrując wywody 
swe bardzo jasnemi i przejrzystemi rysun
kami mikroskopowemi bądź żywych, bądź 
też utrwalonych preparatów. Tu oczy
wiście możemy wspomnieć tylko najwa
żniejsze.

I tak, jeżeli się zrani lewą lub prawą 
połowę zarodka aż do stadyum 8 komó
rek, druga część jego brózdkuje normal

nie, podobnie jakby brózdkowała w za
rodku nietkniętym. Zmienia się tylko 
nieco i to nie zawsze, kierunek brózdko- 
wania, jakoteż położenie i wielkość nie
których blastomeronów. Nie ma to jednak  
żadnego wpływu na rozmieszczenie sub- 
stancyj ooplazmatycznych, które rozdzie
lają się pomiędzy poszczególne blastome
rony pochodne zupełnie tak  samo, jakby 
to czyniły w prawej lub lewej stronie za
rodka, gdyby zarodek był normalny. Ko
mórki zaś nakłute nie dzielą się, lecz 
towarzyszą im dalej, przez co można każ
dej chwili rozeznać, z jak  uszkodzonym 
zarodkiem ma się do czynienia. W idać 
też tu  wyraźnie, że początkowo wielkość 
zarodka całego przez podział nie ulega 
zmianie a grupa kilku lub nawet kilku
nastu komórek jednej strony nie jest 
większa od jednego lub dwu niebrózdku- 
jących  blastomeronów strony uszkodzonej.

Gdy embryon dochodzi do stadyum ga- 
struli, objawiają się często nienormalności 
w rozwoju, tworzą się mianowicie tak 
zwane gastrule fałszywe, u których ekto- 
derma jest na miejscu endodermy, nadto 
często spostrzedz można także egzoga- 
strule. Zjawisko to powstaje według Con
klina pod wpływem owych uszkodzonych, 
niebrózdkujących blastomeronów, towa
rzyszących cięgle komórkom zdrowym. 
Później jednak, niewiadomo w jaki spo
sób, z tych chorobliwych gastrul, powsta
ją  gastrule podobne zupełnie do swych 
zdrowych towarzyszek. Zaznaczyć trzeba, 
że gastrula, która powstała z połowy za
rodka, jest także połowiczna, a jej część 
otwarta zwrócona jest ku blastomeronom 
uszkodzonym. Zamknięcie tego otworu 
dokonywa się później przez nadmierny 
wzrost komórek ektodermy. Ilość komó
rek takiej gastruli, jakoteż rozłożenie 
substancyj twórczych ja ja  i samych ko
mórek, wskazuje, według Conklina, że 
mamy tu  ciągle do czynienia z ernbry- 
onami połowicznemi, a nie, jak  chce 
Driesch, całkowitemi. Narzuca się tu  jed
nak uwaga, którą zresztą czyni także 
później i Driesch, odpowiadając Conklino- 
wi na pracę niniejszą, że o tem, czy lar
wa jest całkowita, czy też nie, zupełnie 
nie stanowi ilość komórek larwy.
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Nadchodzi wreszcie chwila, kiedy z opi
sanej wyżej gastruli połowicznej tworzy 
się larwa. Jestto  oczywiście okres dla 
obecnego sporu najważniejszy, dlatego 
też larwie tej i jej powstawaniu trzeba 
się przyjrzeć ze szczególniejszą uwagą.

Feliks Hortyński.

(Dokończenie nastąpi).

O S U B S T A N C Y A C H
ORGANOTWÓRCZYCH I ICH ZNACZENIU 

DLA DZIEDZICZNOŚCI1).

Badania H ertw iga i Strasburgera nad 
istotą zapłodnienia sprawiły, że uwaga 
biologów została skierowana na jądro, ja 
ko na nosiciela cech dziedzicznych, wła
ściwie zaś, wyrażając się ściślej, na chro- 
matynę jądra  komórek rozrodczych, gdyż 
ta  tylko, podług Hertwiga, stanowi o dzie
dziczeniu cech. Dla zaznaczenia tej 
właściwości chromatyny nazwał on ją  
„masą dziedziczną”. Pogląd ten  datuje od 
roku 1844; z biegiem czasu zyskiwał so
bie wciąż nowych stronników i obecnie 
podzielany jes t  przez wszystkich prawie 
biologów. Sprawę dziedziczności przed 
Hertwigem jeszcze roztrząsał teoretycznie 
botanik Naegeli i doszedł do wniosku, że 
w komórkach rozrodczych odróżniać na
leży dwa rodzaje plazmy: odżywczą, oraz 
t. zw. idyoplazmę oraz, że ta  ostatnia ty l
ko ma znaczenie dla sprawy przenoszenia 
cech z rodziców na dzieci. Na miejsce 
idyoplazmy Naegelego W eism ann wprowa
dził do biologii pojęcie „plazmy zarodko
w ej”, którą umiejscowił, podobnie jak  to 
Hertwig uczynił z „masą dziedziczną”, 
w chromatynie jąder  komórek płciowych, 
właściwie zaś, określając rzecz bliżej, 
w cbromozomach. W  tych ostatnich więc, 
podług Weismanna, zawarte są zawiązki 
przyszłego organizmu; kompleks takich 
zawiązków, odpowiadający jednem u indy
widuum, stanowi „id”, czyli biologiczną

') P odJug  ro zp raw y  prof. Kabla: U eber
„o rg an b ild en d e  S u b s ta n z e n ” u n d  ih re  B e d e u tu n g  
fu r die Y e re rb u n g , v o n  Prof.D r. C arl R abl. L ipsk  
1906.

jednostkę, zawierającą wszystkie, do roz
woju jednego osobnika potrzebne, cechy, 
czyli, jak  je  Weismann nazywa, determi
nanty. Podczas rozwoju zarodka idy roz
padają się na determinanty, z których każ
da odpowiada określonej komórce, albo 
też określonemu rodzajowi komórek w ma
jącym  powstać organizmie; z tego zaś w y
nika, że chromozomy dzielą się na dwie 
nierówne części, z k tórych każda zawiera 
te  idy i te determinanty, jakie są potrze
bne do rozwoju nowej komórki.

Teorya Weismanna jest więc najzupeł
niej ewolucyonistyczna, gdyż uważa, że 
wszystkie części—inaczej— odpowiadające 
im zawiązki, przyszłego ustroju, zawarte 
są już  w jądrze komórki rozrodczej. Z dru
giej zaś strony przypisuje, jak  widzieliśmy, 
jedynie i wyłącznie chromatynie jądra zdol
ność przenoszenia cech dziedzicznych w sze
regu  pokoleń. J a k  wyżej wspomnieliśmy, 
znaczna większość biologów współcze
snych jest tego samego zdania co do 
udziału i znaczenia jądra  dla sprawy dzie
dziczności. Nie znaczy to jednak, by się 
zarazem godzili na „preformacyjne” sta
nowisko Weismanna. Np. epigenetyczna 
„teorya biogenezy” Hertw iga wychodzi 
z tego założenia, że arcyskomplikowany 
przebieg karyokinezy prowadzi bezwarun
kowo do najzupełniej jednakowego rozmie
szczenia substancyi chromatynowej jądra  
w obudwu z podziału powstałych komór
kach. Przypuszczenie, że substancya dzie
dziczna rozpada się podczas podziału j ą 
dra na dwie nierówne -masy, jest dla H ert
wiga nonsensem biologicznym. Co do 
udziału protoplazmy komórki w sprawie 
dziedziczności, to wogóle nie może być 
mowy o tem, ażeby poza jądrem pozo
stała część komórki jeszcze jakieś w tym  
względzie posiadała znaczenie, tembar- 
dziej, że Hert.wig, podobnie jak  i Pfliiger, 
uważają plazmę (materyę) za niezróżnico- 
waną i izotropiczną.

Wręcz odmienne stanowisko zajmuje 
w tej sprawie Loeb, który uważa, że do
tychczas nie posiadamy jeszcze zupełnie 
dowodów, rozstrzygających sprawy dzie
dziczności na korzyść jądra, a z zupeł- 
nem pominięciem protoplazmy.

W swych niedawno wydanych wykła



Ko 51 WSZECHŚWIAT 757

dach o dynamice zjawisk życiowych 
Loeb wypowiada pogląd, biegunowo da
leki od tego, któryśmy dotychczas roz
patrywali, jako zbiorowe wyznanie wia
ry biologii współczesnej. W edług Loeba 
bowiem nie w jądrze, lecz w plazmie 
komórki jajowej szukać należy prefor- 
macyi zarodka. Oo do plemnika, to funk- 
cya jego polega wyłącznie na udzielaniu 
podniety dla rozwoju jaja, jako taki więc 
nie posiada dla sprawy dziedziczności wo
góle żadnego znaczenia. W  swej roli „bodź
ca rozwojowego” może on być z powo
dzeniem zastąpiony przez pewne inne 
czynniki, np. przez określone ciało che
miczne, co istotnie, zostało potwierdzone 
przez Loeba na drodze eksperymentalnej. 
Na drodze doświadczalnej również Loeb, 
oraz inni biologowie, do tej samej szkoły 
należący, starają się dowieść udziału i w y
łącznego wpływu protoplazmy na sprawę 
przekazywania cech dziedzicznych. Isto
tnie zdołali oni już zgromadzić dość obfi
ty  materyał doświadczalny, przemawiają
cy na korzyść bronionego przez Loeba po
glądu. Niektóre z tych doświadczeń dały 
tak  niesłychane, zdumiewająco oryginalne 
rezultaty, że wydaje się, iż to wszystko, co 
biologia dotychczas w tej dziedzinie zdo
była, skazane jes t  na nieuchronną i rych
łą zagładę. Loeb zapładniał np. ja ja  jeża 
morskiego plemnikami rozgwiazdy i o trzy 
mywał larwy o cechach wyłącznie ma
cierzyńskich. Godlewski brał nawet ze 
strony macierzyńskiej tylko ułamki jaj, 
pozbawione jąder i otrzymywał ten sam 
rezultat. W tym  wypadku więc nie mogło 
być mowy o działaniu chromatyny jądra 
macierzyńskiego, a mimo to larwa nosiła 
niezaprzeczenie cechy matki. Wilson, Fi- 
schel i inni na innej drodze doszli do iden
tycznych rezultatów: uszkadzając albo usu
wając części żółtka jaja, wywoływali 
brak pewnych organów z zarodka, pomi
mo, że jądro, z zawartemi w niem deter
minantami tych organów, pozostawało nie
tknięte.

W chwili obecnej należy więc uważać 
teoryę Pflugera o izotropizmie plazmy 
w komórce jajowej za niedowiedzioną, 
a j>rzez badania doświadczalne doby osta
tniej nieodwołalnie obaloną.

Co zaś dotyczę udziału jądra  w zapło
dnieniu, oraz jego udziału w sprawie dzie
dziczności, kwestyi, jakkolwiek tak czę
sto badanej, jednak jeszcze niezbadanej, 
równie, jak i wielu zagadnień pobocznych, 
z tą kwestyą związanycli (np.: jak  w ytłu
maczyć sobie przekazywanie cech ojcow
skich na potomstwo. O ile nosicielką 
cech dziedzicznych jes t  plazma, należa
łoby chyba przypuścić, że w danych wy
padkach sprawia to ta  odrobina plazmy, 
która się dostaje do jaja  wraz z zapła- 
dniającem je jądrem plemnika), to dla lep
szego ich zrozumienia należy sobie uświa
domić przedewszystkiem, na czem polega 
wzajemny stosunek między plazmą a ją 
drem w komórce.

I na tę kwestyę zmieniły się wielokro
tnie poglądy uczonych: w połowie ubie
głego stulecia mianowicie była ogólnie 
uznawana teorya Jana  Goodsira, według 
której jądro posiada dominujące znacze
nie w komórce. Z biegiem czasu biologo
wie odrzucili ten pogląd i wpadli w dru
gą ostateczność, wrócili jednak  w dzie
wiątym dziesiątku zeszłego stulecia do 
pierwotnej teoryi, do czego się głównie 
przyczyniły badania Grubera i Nussbau- 
ma. Ci uczeni dowiedli na drodze do
świadczalnej, że części wymoczków, po
zbawione jąder, niechybnie po pewnym 
czasie zginąć muszą, i że odradzanie się 
i podział jes t  wyłącznie atrybutem części 
komórek z jądrami. W tym samym mniej 
więcej czasie badano proces zapłodnienia 
u roślin i zwierząt, przyczem widziano, 
jak wielki udział jądro ma w tej sprawie. 
Nic więc dziwnego, że powróciła faza je 
dnostronnego i krańcowego panowania j ą 
dra w biologii komórki.

Verwornowi mamy do zawdzięczenia, 
że doprowadził nasze poglądy na tę kwe
styę do stanu większej równowagi. Sfor
mułował on swe zarzuty krótko a wy
raźnie, żądając mianowicie dowodu, że 
jądro posiada zdolność samodzielnego ist
nienia, gdyż tylko w takim razie mogli
byśmy stwierdzić, że jemu, jako organowi, 
mogącemu z siebie plazmę wytwarzać, 
słusznie należy się pierwszeństwo w hie
rarchii komórkowej. Ani Verwornowi je 
dnak, ani innym, nie udało się tego do
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wieść. Przeciwnie, jąd ra  Thalassicolli, 
z którą Yerworn przeprowadzał doświad
czenia, ginęły, gdy je pozbawiono proto- 
plazmy, której więc nie potrafiły regene
rować. Ani jądro, ani plazma zatem nie 
stanowią jedynie o istnieniu komórki, lecz 
jedno i drugie jest dla jej procesów nie
zbędne i każde jednakowy bierze w nich 
udział. Dowodzą tego zarówno przykłady 
z biologii zwierzęcej, jak  roślinnej, gdyż 
wszędzie, gdzie tylko z jądrem i plazmą 
mamy do czynienia, widzimy, że zacho
dzi pomiędzy niemi blizki a konieczny sto
sunek nieustannej wym iany substancyi, 
że więc jedno bez drugiego zupełnie ist
nieć nie może. Co zaś dotyczę specyal- 
nych funkcyj każdego z tych składników 
komórki, to są one zgoła odmienne, cze
go zresztą można się z góry domyślać na 
zasadzie różnic anatomicznych, zachodzą
cych między budową jąd ra  a plazmy. Fi- 
zyologia plazmy polega na tem, że ona 
czerpie substancye z otoczenia, oddaje 
część ich jądru, a część przerabia na swo
je  ciało. Z drugiej strony, zabiera i od 
jądra  część jego substancyj i tworzy z nich 
inne ciała, od tam tych  zupełnie różne. 
W szystkie te procesy odbywają się w ści
śle określonych częściach komórki. W ie 
my np., że włókno mięśniowe lub nerwo
we nie zostaje wytworzone w jakiemkol- 
wiek miejscu myo lub neuroblastu, lecz 
że to zachodzi stale w tej samej części 
komórki, mianowicie od strony podstawy 
w pierwotnie nabłonkowych elementach. 
Z drugiej strony, tworzenie się ziarn 
barwnika następuje zawsze od strony od
wrotnej, t. j. zewnętrznej.

Podobnie ma się rzecz i z jądrem, k tó 
re również ulega ciągłej wymianie swej 
inateryi i ciągłym zmianom w swym skła
dzie i budowie, przyczem to samo, coś
my powiedzieli o lokalizacyi w plazmie 
procesów, w całości i do jądra  można za
stosować. Na dowód tego, że to, co w j ą 
drze zachodzi, związane je s t  z pewnemi 
określonemi częściami jego, mianowicie 
zaś, podobnie, jak  w plazmie, z obudwo- 
uia biegunami, możemy przytoczyć tak 
typowy przykład, jak  układ chromozomów 
podczas podziału jądra. O ile zaś stoimy 
na stanowisku teoryi ciągłości chromozo-

j mów, ogólnie prawie dziś uznawanej i przyj
mujemy, że chromozomy nie giną i w 
przerwie pomiędzy dwoma podziałami, 
to musimy przyznać, że wyżej wspomnia
ny stan biegunowego zróżnicowania od
nosi się również do jądra, będącego w sta
nie spokoju. Równolegle z takiem umiej
scowieniem chromozomów u biegunów ją 
dra, słowem, z anatomiczną jego budową,

I i funkcye fizyologiczne jądra  są zapewne 
| związane z określonemi i stałemi punkta

mi. Prawdopodobne jes t  również, a na
wet po części pewne, że chromozomy j e 
dnego i tego samego jądra  różnią się mię
dzy sobą jakościowo, t. j. pod względem 
swych własności: podczas zapłodnienia łą
czy się wszak połowa chromozomów oj
cowskiego—z drugą połową macierzyń
skiego pochodzenia, a nie mamy żadnej 
pewności, że chromozomy i w obrębie 
każdej z tych części są jakościowo iden- 

i tyczne. //. Rozentalówna.

(Dokończenie nastąpi).

P. SODDY.

E W O LU CY A  PIERW IA STK Ó W

(Dokończenie).
I
| W tej to również dziedzinie stają się 
| koniecznemi najbardziej rewolucyjne zmia- 
! ny w poglądach dawniejszych. Zmiany 
| w energii, towarzyszące wszelkiej posta- 
i ci ewolucyi materyalnej ciągłej, muszą 
j  być czynnikiem kontrolującym w każdym 
! schemacie kosmicznym, a nieuznawanie 
| tego tak  głęboko podważa wszelkie istnie- 
: jące  poglądy na ewolucyę kosmiczną oraz 

ziemską, że trudno doprawdy wiedzieć, 
co się ostanie, jeżeli rzecz zostanie spro
stowana. Atoli początek już uczyniono 

i i dyskusya, k tó rą  wszczęto w sekcyi na- 
j szej, musi w dalszym ciągu przynieść 

owoc obfity. Dość będzie, gdy powiem, że 
pragnąłbym, by cały przedmiot został roz
patrzony na nowo teraz, gdy stało się 
rzeczą jasną, że ciało odosobnione w prze
strzeni nie jes t  zmuszone koniecznie s ty 
gnąć, chociażby ustawicznie traciło ciepło.
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Nasuwa się tu  mała kwestya nomen
klatury: używanie wyrazu atom, dziś, 
gdy stwierdzono, że atomy są zmienne, 
może jednak wydawać się usprawiedli- 
wionem, jeśli rozważymy historyę tego 
wyrazu. Znaczenie, które nadawali mu 
Grecy, było czysto wyobraźniowe, ato
mem bowiem była dla nich faktycznie 
najmniejsza cząstka materyi, jaką  można 
sobie wyobrazić. Od czasów Daltona ato
mowi przypisano nowe znaczenie doświad
czalne, oznaczając tem  mianem najmniej
szą cząstkę pierwiastku,—t. j. tę jednost
kę, k tóra bierze udział w zmianie chemicz
nej, a ponieważ zmiany chemiczne były 
zmianami najbardziej podstawowemi z po
między tych, jakie znano podówczas, 
przeto wyraz atom oznaczał w znaczeniu 
pochodnem najmniejszą cząstkę, jaka mo
że istnieć. Dziś atom zatrzymał jeszcze 
dokładnie to samo znaczenie, jakie po
siadał przed stu laty  jako jednostka bio
rąca udział w zmianie chemicznej; atoli 
zmiana chemiczna nie jes t  już dzisiaj 
zmianą najbardziej podstawową ze zmian 
znanych. Zmiana radyoaktywna jest tak 
dalece odmienna, że nie możemy powie
dzieć, by znajdowała się ona w jakimkol
wiek stosunku do zmiany chemicznej.

Ktoś zwrócił mi uwagę na to, że, od 
kąd stwierdzono, że pierwiastki radyo- 
aktywne ulegają zmianom, mówienie w dal
szym ciągu o ich atomach nie ma już ra- 
cyi by tu  i że wyrazem właściwym byłby 
tu wyraz cząsteczka. Ale w takim razie 
trzebaby wyraz atom wyrzucić zupełnie 
z języka naukowego, albowiem żaden 
pierwiastek nie jes t  zabezpieczony przed 
fatum, k tóre dosięgło pierwiastków ra
dyoaktywnych. Z drugiej strony, gdy
byśmy chcieli używać wyrazu cząsteczka 
tam wszędzie, gdzie obecnie używamy 
wyrazu atom, i mówić o cząsteczce wo
doru, gdzie dziś mówimy o atomie, to 
musielibyśmy wskrzesić starą niezdarną 
nomenklaturę cząsteczek prostych, ozna
czających atomy, i cząsteczek złożonych, 
oznaczających cząsteczki właściwe.

Ograniczenie metod obecnych. Nasza wie
dza o ewolucyi materyalnej powstała pra
wie całkow.cie na konto energii, wydzie
lanej w danych procesach, przyczem do

wód materyalny, jak  np. w wypadku two
rzenia się helu z radu, z konieczności nie 
wychodzi poza obręb niewielkiej liczby 
wypadków. W arunek ogólny określający, 
czy jakibądź proces ewolucyi samorzutnej 

j mieści się w naszych metodach doświad- 
! czalnych, zasadza się poprostu na tem, 
j  żeby energia wydzielana była w dosta

tecznej ilości i w rodzaju odpowiednim, 
j  Nie ulega wątpliwości, że w obecnym wy- 
| padku pierwiastków radyoaktywnych wa

runki są wyjątkowo sprzyjające. P raw do
podobnie w żadnej innej gałęzi fizyki nie 

( możnaby wykryć i zmierzyć dokładnie 
tak drobnej ewolucyi energii, jak  w dzie
dzinie radyoaktywności. Elektroskop jest 

i  najstarszym i najprostszym przyrządem 
elektrycznym a zarazem i najczulszym, 
i w ręku kom petentnych może służyć do 
dokonywania pomiarów z dokładnością 
wcale nie do pogardzenia. Domaganie się 
metod tak  delikatnych wydać się może 
pewną sprzecznością z tem, co powie
dziane było wyżej o olbrzymich ilościach 
energii, wyzwalanej podczas procesów 
radyoaktywnych. ale przyczyna leży tu 
w tem, że faktyczna ilość materyi, ule
gającej zmianie, jest zawsze nieskończenie 
mała, nawet w warunkach najpomyślniej
szych.

Odkąd wysunięto teoryę dezintegra- 
cyi atomowej, stawało się rzeczą coraz 
to bardziej zrozumiałą, że taka  dezinte- 
gracya  może zachodzić i zachodzi w rze
czy samej bez udziału radyoaktywności. 
Obecnie uważać możemy radyoakty wność 
jakgdyby za rodzaj szpary, przez którą 
podpatrywać możemy tajemnice przyrody, 
których poznać w przeciwnym razie wca- 
lebyśmy nie mogli, szpary, łaskawie nam 
przez przyrodę udzielonej — mam ochotę 
powiedzieć — pozostawionej przez roztar
gnienie. Albowiem ten sam typ ewolucyi 
mógłby się był dokonać z tym  samym 
wynikiem i mógłby się odbywać obecnie, 
a my moglibyśmy nie posiadać żadnych 
środków do wykrycia go i zbadania.

Trzy oddzielne grupy dowodów, które 
ostatnio wyszły na jaw, wykazują to 
w sposób nadzwyczaj jasny. Po pierwsze 
Rutherford dowiódł istnienia takich zmian 
w szeregach dezintegracyjnych radu, toru
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i aktynu, w których w yrzucane promie
niowanie nie mogło być wykryte. P rzy 
puśćmy, że A  zamienia się na B, a B  na C, 
a znów C na D. Zamiana środkowa B  na 
C może być zmianą, „bezpromienną”, ale 
pomimo to zawsze będzie można ją  wy
kryć, dopóki dające się w ykryć  promie
niowanie wyrzucane będzie z A  i C. Na 
ten sam punkt rzuca także światło od
mienny nieco wypadek, wzięty z poszu
kiwań, prowadzonych cztery lata temu 
nad szeregami, w których niektóre ze 
zmian wysyłają tylko promienie a, inne 
zaś zarazem promienie a i promienie (3. 
Jeżeli pewną ilość emanacyi radu, k tóra 
wysyła promienie a lecz nie w ysyła  pro
mieni [3, umieścimy w naczyniu o cien
kich ściankach, które pochłaniają w zu 
pełności promieniowanie [3, to z początku 
nie zdołamy wykryć promieniowania ze
wnętrznego z naczynia. Powoli, w miarę 
tego jak  emanacya zaczyna się zmieniać, 
zjawia się promieniowanie zewnętrzne, 
które wzmaga się stopniowo. Jeżeli teraz 
wydmuchniemy emanacyę z naczynia, to 
produkty jej zmiany, które są ciałami 
stałemi, pozostają w naczyniu, osiadając 
na ściankach wewnętrznych. Promienio
wanie zewnętrzne nie cierpi na tem 
wcale, ale, w miarę jak  czas upływa, 
stopniowo zanika. Doświadczenie powyż
sze dałoby ściśle ten sam wynik, gdyby 
emanacya nie wydawała promieni. O is t
nieniu jej możnaby było wnosić z tego, 
że wytwarza ona ciało, k tóre wydaje pro
mienie, a nadto możnaby oznaczyć tempo 
przemiany jej w owo ciało. W  ten  spo- j  

sób Rutherford ustalił fakt, że zmiany za- j  
chodzą bez emisyi zasobu energii, dają
cego się wykryć, lecz że pomimo to mo
żna wykazać te zmiany, ponieważ poprze
dzają je  i następują po nich inne zmiany, 
w których  wydziela się energia, dająca 
się wykryć.

Następnie praca dwu lat ostatnich nad 
zbadaniem istoty promieni a. wykazała 
jasno, że energia ta  daje się wykryć  
jedynie wewnątrz pewnych wązkich g ra
nic prędkości. Jeżeli prędkość najszyb
ciej poruszającej się cząstki a wyrzuconej 
z radu, oznaczymy liczbą 100, to, jak  j  

stwierdzono niezbicie, cząstka poruszają- 1

ca się z prędkością 60 nie może już być 
w ykry ta  żadną z metod naszych, ani ele
ktryczną, ani fotograficzną, ani zapomo
cą fosforescencyi. Taka cząstka a, k tó
rą znamy z doświadczeń nad radyokty- 
wnością, mogłaby być wyrzucona z pręd
kością, dochodzącą do 10 000 mil ang. na 
sekundę, a mimo to nie wiedzielibyśmy 
nic o niej i nie zdołalibyśmy jej wykryć 
na podstawie jej energii.

Wreszcie pozostaje do rozważenia mo
żliwość, że taką  cząstkę możnaby wykryć 
na podstawie jej ładunku. By wskazać 
metodę możliwą, dość będzie wspomnieć 
o dowcipnym pomyśle Strutta, znanym pod 
nazwą zegara radowego; przyrząd ten w y 
kryw a utra tę  przez rad elektryczności od- 
jemnej, k tórą unoszą odjernnie naładowa
ne cząstki p. W . te n  sam sposób można 
sobie pomyśleć, że promieniowanie a, nie 
dające się wykryć inaczej, dałoby się 
wykryć przez utra tę  elektryczności doda
tniej. Atoli nadzieja ta  okazuje się złudną. 
Istnieją względy'teoretyczne, które dopro
wadziły mnie do przypuszczenia, że ładu
nek dodatni, unoszony przez cząstkę a, 
jes t  wynikiem warunków, w których 
cząstkę tę  badano i że cząstka a nie jest  
naładowana, gdy początkowo wybiega 
z atomu. Obecnie dowiodłem, że tak  jest 
w istocie, tak  iż możemy utrzymywać, 
że, gdyby energia cząstki znajdowała się 
w poziomie niższym od tego, na jakim 
może być wykryta, to cząstka a nie na
byłaby nigdy żadnego ładunku.

T ak  więc, o ile nie zdołamy odkryć 
całkiem nowych metod badania, skazani 
jesteśm y znowu, w pogoni za dowodem 
bezpośrednim innych procesów ewolucyi, 
na posługiwanie się metodami czysto ma- 
teryalnemi, takiemi jak  metoda spektro
skopowa. Potrzeba do tego dużych iloś
ci materyałów, a roateryały te im łatwiej 
ulegają zmianom tem są rzadsze, skutkiem 
czego poszukiwania te są bardzo kosz
towne, a przytem niema .żadnej pewności, 
że strawienie życia całego na tych  bada
niach jest wystarczającą rękojmią otrzy
mania wyniku dodatniego.

Jedną  z prac możliwych w kierunku 
tych  linij wytycznych, są poszukiwania 
k tó re  rozpocząłem przed rokiem, lecz k tó 
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rych nie zdołałem jeszcze posunąć zbyt 
daleko z braku czasu i materyału, a mia
nowicie badanie starych pieczęci i orna
mentów niewątpliwej starożytności celem 
wykrycia u nich okludowanego helu lub 
innych gazów podobnych. Wiek lub da
ta  wyrobu takich przedmiotów często mo
gą być oznaczone dokładnie przez eksper
ta, przyczem można mieć względną pe
wność, że metal był stopiony podczas fa- 
brykacyi i że dotąd nie ulegał ogrzewa
niu. Zdawało się, że gdyby się znalazło 
hel lub inny gaz, to tem  samem doszło
by się do pewnego określonego pojęcia
0 wielkości tempa zmiany, pojęcia, które- 
by dało nam dyrektywę przedwstępną do 
doświadczeń. Atoli potrzeba do tego 
znacznej ilości materyału, który nieko
niecznie musi mieć wysoką wartość 
starożytniczą, wystarcza bowiem, jeśli 
starożytność jego nie ulega wątpliwości. 
Usiłowanie uzyskania poparcia od Muzeum 
Brytańskiego nie zostało uwieńczone po
wodzeniem, aczkolwiek oddzielni funkcyo- 
naryusze tej inątytucyi przyszli mi wspa
niałomyślnie z pomocą, oddając do mego 
rozporządzenia własne swoje zbiory.

Perspektywa tej pracy z pewnością jest 
dość obiecująca, by zachęcić clo prób, 
gdyby można liczyć na potrzebną ilość 
materyału. W  trakcie tego zająłem się 
oznaczeniem minimalnej ilości helu i ar- ! 
gonu, jaką  może wykryć spektroskop,
1 zapomocą pewnych nowych metod 
stwierdziłem, że mogę być pewny jednej i  
dwutysiącznej części milimetra sześcien
nego. J e s t  to ilość znacznie mniejsza od 
najmniejszej ilości jakiegobądź pierwiast
ku, wykrytej z pewnością zapomocą spek
troskopu.

Czyniąc przegląd rozmaitych metod 
możliwych w porządku ich bezpośred
niości i pewności, napotykam y naprzód 
metodę, k tóra już dostarczyła dowodu na 
to, że rad wytwarza się z uranu. Jeżeli 
można wykazać, że dwa pierwiastki wy
stępują w przyrodzie we wszystkich przy
padkach razem w ilościach, będących ze 
sobą w stosunku stałym, to stanowi to 
samo przeż się najsilniejszy dowód po
średni, że jeden z nich jes t  rodzicem dru
giego. Ilości względne wszystkich człon

ków zstępnych szeregu dezintegracyjne- 
go, obecnych wraz z pierwiastkiem ro
dzicielskim, osiągają z biegiem czasu stan 
równowagi stałej, gdy tyle każdego z nich 
powstaje w każdej jednostce czasu, ile go 
znika. Jeżeli pierwiastek rodzicielski jest  
najdłużej żyjącym członkiem szeregu, to 
względna ilość każdego członka szeregu, 
po osiągnięciu stanu równowagi, jes t  od
wrotnie proporcyonalna do względnego 
tem pa zmiany, albo wprost proporcyo
nalna do średniej długości życia każdego. 
Tak  np. poszukiwania S trutta  i Boltwo- 
da dowiodły, że ilość radu we wszystkich 
naturalnych minerałach uranu jest propor
cyonalna do ilości uranu. Stosunek ten 
w liczbie okrągłej równa się milionowi 
i przedstawia stosunek długości życia ra
du do długości życia uranu.

Ważność tego wyniku polega na tem, 
że stosuje się on nie tylko do zmian ra- 
dyoaktywnych. Je s t  to prosta dedukcya, 
która znajduje zastosowanie w jakimbądź 
szeregu zmian, w którym  pierwsza zmia
na jest najpowolniejsza a każdy członek 
szeregu zamienia się na swego następcę 
w tempie, proporcyonalnem do swej ilości. 
Jeżeli tempo zmian jakiegobądź członka 
szeregu jes t  szybkie, to ilość, odpowiada
jąca  stanowi równowagi, mogąca nagro
madzić się, jest  mała; jeżeli tempo zmia
ny jest powolne, ilość ta  będzie du
ża. Tak  np. polonu, który utworzył się 
z radu, nie otrzymano nigdy w ilościach, 
większych od ułamka miligrama, pomimo 
zużycia na ten cel wielu tonn blendy 
smolistej. Połowa jego ulega przemianie 
w ciągu dni 143, t. j. przeszło tysiąc razy 
prędzej od radu. Dlatego też aktywność 
wyraża się liczbą rzędu tysiąc razy wyż
szego ale w stosunku do ilości, zawartej 
w blendzie, jest  rzędu tysiąc razy niższe
go aniżeli w wypadku radu.

Dotąd, oprócz wyżej wymienionego 
wypadku dwu pierwiastków, zawsze w y
stępujących w przyrodzie razem w sto
sunku stałym, nie zdołano stwierdzić ża
dnych innych faktów tego rodzaju; stwier
dzenie takie, możnaby uważać za dowód 
prawie wystarczający, że pierwiastek 
rzadszy powstał z tego, który występuje 
w większej obfitości, i że w dalszej ko
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lei sam zamienia się na inny jakiś skład
nik minerału naturalnego.

Pozostaje jeszcze wyznaczyć ogranicze
nia, dotyczące tego argumentu. Żaden 
stan równowagi nie może być osiągnięty, 
jeżeli pierwiastek rodzic nie jest  pier
wiastkiem najstalszym w szeregu. Tak 
np., gdyby tor był wytworzony z uranu, 
to  niemogłoby by*; stosunku stałego po
między ilościami uranu a toru, ponieważ 
tempo zmiany toru jest pięć razy powol
niejsze od tempa zmiany uranu, wedle 
ścisłego oznaczenia, dokonanego ostatnie- 
mi czasy przez Bragga. Ograniczenie to 
służy do wykazania, że rzadkość jest ce 
chą prawdopodobną, jeżeli niestałość pier 
wiastków radyoaktywnych jest, jak  się 
przypuszcza powszechnie, związana z ich 
wysokim ciężarem atomowym.

W ten sposób dochodzimy do oddzie
lenia sprawy stałości kojarzenia się w p rzy
rodzie od kwestyi stałości stosunku ilo
ściowego; a to, jak przypominamy, sobie, 
było nicią przewodnią, k tó ra  doprowadzi
ła do uznania helu za w ytw ór dezinte- 
gracyi radu.

W ypadki takie są dość powszechne 
w chemii, ale teraz niewiele można wy
prowadzić z wiedzy dzisiejszej. Tantal 
i niob są nieodstępnymi towarzyszami 
w przyrodzie, (świeżo Donald Murray 
zwrócił uwagę na to, że towarzyszami 
takimi są srebro i ołów, a przykładów 
tego rodzaju możnaby znaleźć więcej. 
Dotąd pozostajemy w niewiadomości, czy 
mamy tu do czynienia z jakąś  sprawą, 
dopełniającą do dezintegracyi, sprawą 
która jednocześnie buduje pierwiastki 
o wyższym ciężarze^ atomowym i u trzy
muje ich ilość, a takie stałe kojarzenie 
się w przyrodzie mogłoby równie dobrze 
być wynikiem jednoczesnego powstania 
obu pierwiastków, jak  i przemiany jedne
go w drugi. W  braku innego dowodu 
niepodobna w przedmiocie tym wycią
gnąć wniosku pewnego.

Nieco odmienną fazę tej samej kwestyi 
widzimy w pierwiastku, którego stopień 
rzadkości w przyrodzie utrzymuje się 
w przybliżeniu na poziomie stałym, bez 
względu na długie i wytrwałe poszukiwa
nia. Zwróciłem uwagę na fakt, że metale,

i służące do wyrobu monety, zwłaszcza 
zaś złoto, srebro i platyna, z konieczności 
odpowiadają temu warunkowi w sposób 
mniej lub więcej zupełny, wskazując przy- 
tem, że metale te mogą być przedmiotem 
poszukiwań bezpośrednich. Dotknąłem już 
dziedziny monet, w której badanie bezpo
średnie da prawdopodobnie wyniki donio
ślejsze niż w jakiejkolwiek innej.

J a k  daleko sięga dowód ekonomiczny, 
rzadkość złota dotyczę tylko stanu kon- 
centracyi, podobnie jak  i rzadkość ra- 

j  du, ponieważ w małych ilościach złoto, 
podobnie jak  i rad, jest  bardzo rozpo- 

j  wszechnione. W obec tego, że w roku ubie- 
I głym wydobyto 500 tonn złota, trudno 

uważać je  za pierwiastek rzadki w innem 
znaczeniu tego wyrazu. Złoto posiada 
tę godną uwagi własność, że znajdują je 

I wtedy właśnie gdy zapotrzebowanie wzra- 
I sta, a opatrznościowy charakter takiego 
| zachowania się naprowadza mnie na myśl, 

że wchodzi tu w grę prawo, podobne do 
tego, które reguluje stopień rzadkości ra- 

j du. Jeżeli przypuszczenie to okaże się 
; słusznem, to teor\ra obiegu pieniężnego 
| stanie się gałęzią fizyki. W  związku z tem 

możemy przewidywać wynalezienie sy
stemu pieniężnego bardziej naukowego 
niż system obecny, który w roku 1904 
kosztował ludzkość od 50 do 103 milio
nów funtów sterlingów, wyrzuconych nie- 

! produkcyjnie na utrzymanie obiegu złota 
i srebra.

! Dotąd rozpatrzone zostało jedynie to, co 
możnaby nazwać liniami badania bierne- 
mi w dziedzinie, gdzie wedle przypusz
czenia zachodzą procesy ewolucyi samo
rzutnej; niema żadnego dowodu na to, 
że na którykolwiek ze znanych procesów 
można wpłynąć w jakikolwiek sposób 
sztuczny. Gdyby to było możliwe, było
by to równoważne ze sztuczną transmu- 
tacyą. Ale przynajmniej znamy dziś linie 
wytyczne, wzdłuż których  nawet taka zu
chwała próba mogłaby mieć szansę po
wodzenia. Materya, o k tórą chodzi, po- 
winnaby być w ilości możliwie małej, 
a energia na nią działająca—mieć natę
żenie możliwie wielkie. W arunkom tym 
odpowiada resztka gazu pozostająca w rur
ce do promieni X, przez którą pizepusz-
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cza się znaczne ilości energii elektrycznej 
o wielkiein natężeniu. Przez długi czas 
utrzymywał się pogląd, że w rurkach ta 
kich znikanie gazu w miarę ich używa
nia, objawiające się zwiększeniem dosko
nałości próżni, dobrze znanem osobom, 
które mają do czynienia z promieniami 
X, może być wynikiem transmutacyi lub 
rozpadu gazu pod wpływem silnego dzia
łania, na jakie  go wystawiamy. Jednakże,
0 ile mi wiadomo, dotąd nie ogłoszono 
żadnych doświadczeń w tym  przedmiocie,
1 cała sprawa nie wyszła jeszcze poza 
obręb spekulacyi teoretycznej.

Pozostaje mi jeszcze rozpatrzeć, czy 
linie wytyczne badania, tutaj naszkicowa
ne, mogą przynieść owoce. Z zagadnie
niem o sztucznej transmutacyi wiąże się 
zagadnienie o ostatecznem zużytkowaniu 
wewnętrznej energii materyi, t. j. zaga
dnienie, którego rozwiązanie zmieniłoby 
losy nasze. Niepodobna więc kwestyono- 
wać ważności tego problematu. Ale wiel
kość jego odbija się w trudnościach, ja- 
kiemi najeżone są poszukiwania i bardzo 
być może, że życie pojedyńczego bada
cza i ograniczone jego środki, wypadnie 
zastąpić zorganizowanym atakiem, w yko
nanym przez insty tucye w tym  celu utwo
rzone, które będą mogły zapewnić pracy 
większą ciągłość i poprowadzić operacye 
na szerszą skalę.

tłum. 8. B.

ZNA OZENIE ZA BARW IENIA 

W ŻYCIU ZW IERZĄT.

(D okończenie)

A. B a r w a  o c h r a n i a  z w i e r z ę t a .

1) Barwa ochronna niezmienna. a) Za
jąc ma barwę pola, co go bardzo chroni 
przed wzrokiem nieprzyjaciela. Gdy za
jąc odpoczywa, wprawny nawet myśliwy 
go -niedostrzeże. Myszy polne, jeże, sarny, 
kuropatwy, skowronki, przepiórki, żaby, 
opuchy, mają również barwę ziemi.

Żabka drzewna i konik polny mają 
rbarwę zieloną; żabę wodną trudno odróż-

i nić od roślin wodnych, wśród których się 
i  kryje. Jaszczurki przypominają też bar

wą swoje otoczenie; ptaki, trzymające się 
kwiatów, mają upierzenie jaskrawe. Tak 
samo mnóstwo owadów ma barwy ochron
ne, a w morzu galaretowate meduzy ma
ło się odróżniają od wody- morskiej.

Zwierzęta nocne, jak  kot dziki, nieto
perz, sowa, kozodój, szczur, mysz domo
wa, są z małemi wyjątkami ciemno za
barwione, podobnie jak  ćmy nocne.

Samice ptaków w czasie wysiadywania 
wystawione są na napaści wrogów; m ają  
też barwy bardziej ochronne niż samce 
i mają upierzenie przypominające barwą 
otoczenie gniazda, w którem przebywają. 
1 większość jaj ptasich ma barwę ochron
ną, która tem jes t  wybitniejsza, im mniej 
ukryte jes t  gniazdo. W yjątkiem  są białe 
ja ja  tych ptaków, które się gnieżdżą 
w miejscach ukrytych i ciemnych.

Ryby, zamieszkujące wody otwarte, ma
ją  srebrno białe zabarwienie (śledź, ło
soś), ryby trzymające się mulistego dna 
wód, są ciemne (lin, węgorz, sum). Inna 
grupa ryb, do której należą zbóje, czatu
jący wśród traw wodnych na zdobycz 
(szczupak, okuń) są zielonawe, w centki 
i plamy.

b). W ilk i niedźwiedź są koloru ziemi, 
mieszkańcy stepów i pustyń (lew, an ty 
lopa, gazela) mają barwę ziemi stepu, al
bo piasku pustyni, zwierzęta dalekiej pół
nocy są białe, jak  śnieg. Krajobrazy p o 
larne mają dwie barwy: ciemną, prawie 
czarną morza i białą śniegu i lodu, to 
też północne zwierzęta lodowe^są białe, 
a morskie ciemno zabarwione.

Ubóstwo barw fauny polarnej odpowia
da _ bogactwu barw zwierząt podzwrotni
kowych, które znowu odpowiada zabar- 

: wieniu ich otoczenia.
Tygrys przebywający w dżunglach czy

li w zaroślach trzcinowych w bagnach 
! Indyj Wschodnich jest, jak_wiadomo, ca- 
I ły pręgowany i z tego powody nader 

trudny do dostrzeżenia, o ozem opowiadają 
myśliwi i podróżnicy w Indyach; czarne 
jego pręgi odpowiadają cieniom rzucanym 
przez trzciny.

Zielona papuga (Chrisostis amazonica) 
znika zupełnie w gęstej koronie wiecznie



764 WSZECHŚWIAT ,\e  51

zielonych drzew podzwrotnikowych. Inne 
harwy papug odpowiadają barwom kwia
tów tychże drzew i niczem papug nie 
narażają.

Kolibry odznaczają się ogroinnem bo
gactwem barw w upierzeniu, życie ich 
zależy od kwiatów różnobarwnych, k tó 
rych nektarem  się karmią i od których 
trudno je nawet odróżnić.

2.) Barwy ochronne zmienne. Harwy 
zmieniają się nieraz stosownie do pór ro
ku: gronostaj jes t  latem mniej więcej bar
wy ziemi, zimą biały. Są dwie odmiany za
jąca  białego: zając polarny jes t  zawsze bia
ły alpejski tylko w zimie. Pardwa ma tak 
że zabarwienie zmienne, które tak  na pół
nocy, jak  w Alpach, stosuje się do pór 
roku.

W  tych  praw ach są jednak  wyjątki: 
i tak sobol i w zimie jest brunatny, ęo się 
tłumaczy jego trybem życia. W zimie 
żywi się zapasami zebranemi latem, a po 
drzewach tak zręcznie łazi, że małe ptaki 
łowić może, nie bardzo mu więc potrze
bne zabarwienie ochronne.

Gady mają też barwy zmienne, ale zmia
ny stosują się do otoczenia, a nie do 
pór roku, gdyż w zimie te stworzenia 
odbywają sen zimowy. I tak, żmija jest 
w lasach brunatna jak  zeschłe liście, na 
łąkach szaro-zielona, w miejscach bagnis
tych  prawie czarna i t. d.

Bardzo ciekawe są zmiany zabarwienia, 
które źóraw sam sobie robi. Ojczyzną j e 
go jes t  Skandynawia, Rossya, Syberya, 
a czasami się znajduje w Niemczech pół
nocnych i wschodnich. Jego  upierzenie 
jes t  popielate. Żeby samica siedząca na 
jajach, nie różniła się od otaczającego ją  
bagna, oblepia sobie grzbiet szlamem i sztu
czną tworzy harmonię między sobą a oto
czeniem.

Specyalną formą zabarwień ochronnych 
jest:

3.) Czynność chromatyczna, t. j. zdol
ność, którą ma zwierzę do zmieniania 
barwy w każdej porze, żeby się w pew 
nym stopniu do otoczenia zastosować. Tę 
zdolność mają: żabka drzewna, kam e
leon, ropucha, dużo ryb, głowonogie. 
Żabka drzewna jest zielona, gdy siedzi 
wśród liści, a w otoczeniu brunatnem ro

bi się brunatną. Plondra ma górnę. stronę 
brunatną; przeniesiona do akwaryum, na 
którego dnie jest biały piasek robi się bia
ławą. Dolna jej strona jest zawsze biała. 
Okuń rzeczny zmienia zabarwienie, jeże
li z naczynia jasnego zostanie do ciemne
go przeniesiony.

Ja k  te zmiany wytłumaczyć? W  komór
kach skóry tych  zwierząt są ziarna barwni
ka, pod wpływem podrażnień świetlnych 
zmieniające nietylko kształty  ale i barwy. 
To są chromatofory. W  stanie spoczynku 
są one gwiazdowate i wyglądają ciemno. 
Podrażnienie świetlne sprawia, że się 
ściągają, robią kuliste, barwnik zajmuje 
środek komórki, k tóra staje się jaśniejszą. 
W skórze znajdują się różne barwniki: 
w górnych warstwach komórek są żółte, 
niżej czerwone, brunatne, a najgłębiej 
czarne. W edług tego, jakiej barwy komór
ki są podrażnione, zmienia się barwa 
zwierzęcia.

Czynność tę regulują nerwy zapomocą 
oczu: ślepe flondry i żaby nie reagują na 
wrażenia świetlne. Wrażenie, którego oko 
doznaje, wskutek zmiany światła zapomo
cą nerwów przechodzi do chromatoforów. 
To się robi mimowoli, podobnie, jak  na
sze lica pod wpływem wrażeń mimowoli 
się rumienią lub bledną.

Zmiana zabarwienia u kameleona wy
wołana jest przez inne przyczyny, o k tó 
rych nie mamy zamiaru tu mówić. To 
samo można powiedzieć o sepiach, k tó 
rych zmienność barw badał prof. Phisa- 
lix z Paryża.

4). Odmienne zabarwienie grzbietu a brzucha 
zwierząt. Brzuch zwierząt bywa zwyle j a 

śniejszy od grzbietu, często zupełnie bia
ły; u nielicznych tylko zwierząt stosunek 
j st odwrotny.

a) Ryby mają nieprzyjaciół nad sobą 
i pod sobą. Gdy kto na rybę z góry spoj
rzy, ciemna barwa grzbietu zlewa się 
z barwą dna; gdy nieprzyjaciel patrzy na 
rybę z dołu, barwa jej brzucha jes t  taką  
jak  powierzchnia wód lub jasne niebo.

Różne inne zwierzęta morskie mają 
brzuch jasny, a grzbiet ciemniejszy. Wy- 
ją tk iem  jes t  tu  Glaux, ślimak z mórz 
podzwrotnikowych, który ma brzuch nie
bieski a grzbiet jasny , ale tu  wyjątek
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potwierdza regułę, bo ślimak pływa brzu
chem do góry i tem się chroni od napaś
ci ptaków morskich.

b) Położenie skrzydeł u motyli jes t  rze
czą wielkiej wagi. Motyle dzienne, gdy 
spoczywają, trzymają skrzydła złożone 
prostopadłe, tak  że ich jaskrawa górna 
powierzchnia jest  zakryta, a widoczna 
tylko dolna, która do złudzenia bywa po
dobna do kory drzewnej, kamieni, poro
stów zielonych, lub zwiędłych liści. Mo
tyle nocne w spoczynku trzymają skrzy
dła płasko, lub w kształcie daszku; tylko 
druga para  skrzydeł jes t  u  motyli noc
nych jaskrawo zabarwiona lecz zwykle 
zakryta przez pierwszą parę.

c.) Pardwa w szacie letniej ma grzbiet 
brunatno, a brzuch srebrno biały, boki 
zaś stanowią przejście między te mi dwie
ma barwami, a cieniowanie jest takie, że 
niezbyt nawet oddalone ptaki trudno do- 
strzedz.

5). Mimetyzm czyli ochrona przez barwy 
i  kształty. Dotąd mówiliśmy o przystoso
waniu barw do ochrony zwierząt; łączy 
się z niem często przystosowanie kształ
tów. Kwestye, te bardzo dokładnie badał 
przyrodnik angielski Bates, i to przysto
sowanie nazwał mimetyzmem, inaczej na
śladownictwem. Widzimy u zwierząt nie- 
tylko naśladownictwo innych zwierząt, ale 
i roślin i nawet przedmiotów nieożywio
nych.

1. Naśladoionictico części roślinnych i przed
miotów nieożywionych.

a) W szyscy znają dudka: gdy mu gro
zi jakie niebezpieczeństwo, rzuca się na 
ziemię, rozkłada skrzydła, rozpuszcza ogon, 
podnosi dziób w górę, tak  że podobniej- 
szy jes t  do różnobarwnej szmaty, niż do 
p taka  i leży tak, aż minie niebezpieczeń
stwo.

P ta k  zwany bąkiem (Botaurus stellaris) 
puszcza się też na podobne sztuki. Upie
rzenie jego jes t  takie, że trudno go rozróż
nić od trzciny, w której siedzi, ale wobec 
grożącego niebezpieczeństwa siada na 
ziemi, wyciąga szyję i dziób w górę, 
ściska pióra, aby wyglądać jak  najcień
szym i robi się do złudzenia podobnym 
do kołka albo do pęku suchej trzciny.

Nurek (Podiceps cristatus) też podo

bnym sposobem broni swego gniazda, k tó 
re, przymocowane do trzciny, p ływ a po 
wodzie. Gdy ptak opuszcza gniazdo, 
w którem leżą białe, barwy ochronnej 
pozbawione jaja, nakrywa je w ten  spo
sób, że całość wydaje się podobna do kupy 
pływających roślin wodnych i wcale 
w oko nie wpada

b). Owady naśladują mnóstwo przed
miotów, trzeba tylko objawów tego na
śladownictwa szukać na tle przyrodzone
go ich otoczenia, wtedy się bowiem wi
dzi podobieństwo między owadem a przed
miotami, które owad naśladuje. Gąsieni
ce Gastropacha ąuercina bywają podo
bne do nabrzmienia gałęzi, inne (Cato- 
cale paranympha) do kolców, inne jesz
cze do gałązek i suchych ogonków liścio
wych, ta  do zeschłych liści, tam te do 
kawałeczków drzewa lub do kału ptaków, 
gąsienic, lub owiec.

c). Pewien ślimak morski ma odrostki 
przy skrzelach i centki tak podobne do 
delikatnych listków wrodorostów czerwo
nych, w których żyje, że trudno jednego 
od drugich odróżnić. Tak samo konik 
morski jest podobny do wodorostów.

d). Jeszcze ciekawszemi są naślado
wnictwa szarańczy i motyli podzwrotni
kowych. Wal lace widział na Sumatrze 
motyla, k tóry  w locie świeci barwą pur
purową i pomarańczową. Gdy motyl sią
dzie, trudno go dostrzedz, tak  jes t  podo
bny do suchego liścia wiszącego na ga
łązce.

Dolna strona skrzydeł tego m otyla jest 
popielata z cieniami, liść suchy przypo
minającemu przednia para  skrzydeł ma 
kształt, przypominający kształt niektórych 
liści, ty lna zaś para  przedłuża się w o- 
gonki, przypominające ogonek liścia, cie
mna linia naśladuje nerw główny liścia, 
od niej rozchodzą się ukośne promienie, 
w łudzący sposób drugorzędne nerwy liś- 
ścia naśladujące. Ale trzeba widzieć mo
tyla w otoczeniu przyrody, żeby się 
o tem naśladownictwie przekonać.

Rzadszem jest naśladownictwo u zwie
rząt wyższych. Znaleziono je  jednak w o- 
statnich czasach u małp. Małpa zwana 
Guereza, rozpowszechniona w Abisynii, 
ma tułów i członki pokryte lśniąco czar
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nym włosem; twarz jest białym włosem 
otoczona, a z grzbietu zwieszają się, jak 
by płaszcz, długie, białe jedwabiste włosy; 
prawie do nóg sięgające. Koniec ogona 
ma takąż kiść włosów.

Małpa Guereza mieszka na szczytach 
drzew (sykomorów, dzikich fig; abisyń- 
skich jałowców), k tórych czarne pnie po- ; 
kryte są zwieszającemi się frendzlami j  

szaro-białych porostów. Gdy wśród tych 
porostów usadowią się m ałpy Guereza, j 
ich płaszcz z włosów, mających brunatne j 

pręgi i srebrno szary połysk, dziwnie jes t  
podobny do tych porostów, a czarne ich 
ciało niczem się na pozór nie różni od ; 
ciemnej kory pni i gałęzi, k tóre są ich 
miejscem pobytu.

2). Naśladownictwo postać,i zwierząt.
a). Znane jest wzajemne podobieństwo 

kukawki i jastrzębia. K ukaw ka jest sła
ba i bezbronna, naśladuje więc jastrzębia, 
k tóry  do pewnego stopnia j ą  oszczędza. 
W Brazylii są dwa sokoły: jeden żywi 
się owadami, drugi ptakami; ostatni jes t  
naśladowcą. W  tych  okolicach Brazylii, 
w których sokoła owadożernego niema, 
ten, k tóry  się żywi ptakami, nie jes t  do 
niego podobny.

b). Owady, których bronią żądła, wydzie- } 
liny z gruczołów, woń albo smak, są naśla- i 
dowane przez owady, nie mające podob- j  

nych środków ochronnych. Motyl Trochi- | 
lium apiforme jest łudząco podobny do ! 
osy, pszczoły i trzmiela i tylko macki 
zdradzają ród motyli.

Motyle te szata ratuje, bo ich wro- | 
gowie biorą je  za osy i trzmiele, i bojąc 
się żądła, nie łowią ich.

Dużo m uch jes t  bardzo podobnych do 
os, pszczół i trzmieli i zwierzęta owado- j 

żerne zostawiają je w spokoju, bojąc się i 

ich żądła. Takie m uchy mogą niedostrze- i 
żone wlecieć do gniazda osy lub trzmiela, 
złożyć tam  jaja, i skutek je s t  ten, że ich 
larwy mogą się żywić larwami właści
cieli gniazda. Dla much jest to korzyść 
z podobieństwa ochronnego.

1. Barwy odstraszające.

Znana je s t  salamandra ognista, zamiesz
kująca lasy wilgotne. Zabarwienie je j  czar
ne w żółte plamy nie może nie zwrócić ,

uwagi jej wrogów, przyczem jest zupełnie 
bezbronna, żadne jednak zwierzę jej nie 
zaczepia. Dlaczego? W  skórze jej są 
gruczoły zawierające sok gryzący, który 
parzy, na wiele zwierząt działa nawet 
śmiertelnie. Jaskraw e zabarwienie, tak  
łatwe do dostrzeżenia, łączy się w pojęciu 
zwierzęcia z działaniem jadu  i działa od
straszająco.

Pewien gatunek  ropuchy ma zabarwie
nie brunatne, podobne do barwy szlamu, 
w którym  ona żyje, brzuch jej czarno- 
niebieski jes t  upstrzony czerwonemi pla
mami, które jej służą za obronę, gdy 
wróg ją  na ziemi prześladuje i gdy ona 
nie zdoła uciec do wody. W tedy  rzuca 
się na grzbiet i wroga odstrasza plamami 
brzucha. Ropucha tak  leży, póki niebez
pieczeństwo nie minie.

2. Barwy i postaci odstraszające.

Gąsienice wielu motyli przybierają róż
ne pozy, które nieraz wrogów ich odstra
szają, zwłaszcza jeżeli zabarwienie gąsie
nicy w pomoc przyjdzie: podnoszą połowę 
ciała pod kątem prostym, a u  niektórych 
jaskrawe plamy robią wrażenie dużych 
oczu. Nawet kury  boją się takiej gąsie
nicy.

W idzimy więc ze wszystkiego, cośmy 
powiedzieli, że i barwy zwierząt przyczy
niają się do utrzymania życia organizmów. 
P rzekonyw a to nas też o istnieniu nie
zliczonych łączników między zwierzęciem 
a rośliną i między zwierzęciem a zwie
rzęciem.

podała, M. Twardowska.

KRONIKA NAUKOWA.

—  P r z e w o d n i c t w o  e l e k t r y c z n e  s e l e n u
Wiadomo, że selen krystaliczny, poddany 
działaniu światła, staje się lepszym prze
wodnikiem elektryczności niż w warunkach 
zwykłych, i to w stopniu tem wyższym, 
im natężenie światła użytego jest silniejsze. 
W podobny sposób działa i podniesienie 
temperatury selenu.

P. M. Ooste wykonał cały szereg do
świadczeń (około 2 000 pomiarów), badając 
prędkość, z jaką odbywa się owo wzrasta-
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nie przewodnictwa selenu oraz zjawisko od- I 
wrotne, t. j. powrót do stanu normalnego, ( 
zarówno pod wpływem światła, jak ciepła. 
Wyniki tych doświadczeń, przedstawione 
w jednym z ostatnich numerów Comptes j 
Rendus, dają się streścić w sposób nastę
pujący :

Wzrost przewodnictwa pod wpływem 
światła jest zjawiskiem prawie natychmia- 
stowem; tak np. płytka selenowa, której 
opór początkowy był 750 000 ohmów, po 
5 sekundach działania światła przedstawia
ła już tylko 425 000 ohmów, po minucie 
opór zmniejszył się do połowy oporu po
czątkowego, dalsze działanie światła było 
już prawie bez wpływu. Inaczej rzecz się 
ma z powrotem do stanu początkowego: 
tu  zmiana zachodzi bardzo powoli; w po
wyższym przykładzie po poddaniu selenu 
działaniu światła w ciągu 5 sek., powrót 
do oporu początkowego wymagał 20 u.inut; 
po minucie działania światła, powrót do j  
stanu normalnego nastąpił dopiero po 3 | 
godzinach 30 min.

Podobnież dzieje się, jeżeli selen poddamy 
ogrzewaniu: wprost przewodnictwa z pod
niesieniem temperatury jest niezmiernie 
szybki, i to tem szybszy, im temperatura 
wyższa (do 174°: powyżej tej temperatury 
przewodnictwo selenu słabnie); podczas 
oziębiania selenu następuje powrót do sta
nu początkowego, ale zmiana ta odbywa 
się jeszcze powolniej, niż w przypadku 
światła.

Tak np. selen, ogrzany do 132°, a na- I 
stępnie oziębiony do 71°, dopiero po upły
wie 14 godzin powracał do tego stopnia 
przewodnictwa, jaki posiadał poprzednio 
w tej ostatniej temperaturze.

A zatem, zarówno w wypadku działania 
światła, jak ciepła, selen posiada t. zw. 
przewodnictwo pozostające.

W dodatku, p. Cv.ste stwierdził, że jeżeli 
próbka, poddana doświadczeniu, posiada 
znaczne przewodnictwo pozostające, wtedy 
nie poddaje się ona działaniu światła. Po
dobnież próbka, której przewodnictwo wzro
sło było pod działaniem danego źródła 
światła o 70°/0, nie podlegała zmianie w tem
peraturze 100°. JP. li.

T e l e g r a f  bez  d r u t u  s y s t e m u  P o u l s e n a .
Metoda Poulsena pozwala nastroić z do
kładnością niesłychaną „10 11” odbieracza na 
ton wysyłacza. Każdy wysyłacz może tu  
wydawać dowolną liczbę drgań elektrycz
nych, aż do pół miliona na sekundę. Te
legramy, wybiegające z takiego wysyłacza, 
mogą być przejmowane jedynie przez od- , 
bieracz, nastrojony ściśle unisono z pierw
szym. Do uregulowania przyrządu telegra
fiście wystarcza zajrzeć do listy, wskazują
cej liczbę drgań odpowiadającą tej stacyi,

dla której dana depesza jest przeznaczona. 
W czasopiśmie „Elektroteknisk Tidsskrift” 
świeżo przedstawione zostały zasady nowe
go systemu oraz podany opis odpowiednich 
doświadczeń. Ze stacyi, zalożunej w okoli
cy Kopenhagi,' Poulsen wysłał szereg tele
gramów do stacyi Esbjerg w Jutlandyi, od
ległej o 38 mil, i natychmiast otrzymał od 
niej zaświadczenie o odbiorze tych depesz.

W budowie swego przyrządu Poulsen 
oparł się na dobrze znanem zjawisku luku 
muzykalnego (lampa śpiewająca), odkrytem 
przez Duddella. Ilekroć kondensator, po
łączony w szereg z cewką, umieścimy 
w charakterze „shuntu” względem łukn 
elektrycznego, przyc/.em obwód djnamo- 
maszyny zawiera samoindukcyę — w obwo
dzie, utworzonym przez luk i shunt, po
wstają drgania elektryczne. Duddell uży
wał obwodu, zawierającego kondensator 
oraz samoindukcyę o stałym oporze. W u- 
kładzie tym łuk elektryczny, nie działając 
na zewnątrz, wydaje ton bardzo odrębny 
i niezmiernie jasny, którego wysokość za
leży od pojemności i samoindukcyi obwo
du. Zresztą dźwięk podobny powstaje i w ob- 

1 wodzie, zawierającym tylko pojemność, 
włączoną w shunt, albowiem połączenia 
kondensatora zawierają zawsze pewną sa
moindukcyę.

W luku muzykalnym wytwarza się prą
dy o 30 000 do 40 000 okresów na sekun
dę. Zazwyczaj używa się w tym celu prą
dów słabych o natężeniu 1 do 5 amperów, 
saiżących do zasilania łuku woltaicznego. 
Poulsen w przyrządzie swoim stosuje luki 
woltaiczne w atmosferze wodoru do wy
twarzania w obwodzie kondensatora prądów 
naprzemiaiinych o natężeniu bardzo znacz- 

| nem. Posługując się samoindukcyą tego 
| obwodu jako jednym z obwodów cewki in- 
j  dukcyjnej, można przenieść prąd naprze- 

mianny na obwód telegraficzny i zaprządz 
go do pracy w tyra ostatnim. Elektrodami 

; są tu odpowiednio miedź i węgiel drzewny; 
i wodorek ulega wsysaniu poprzez ścianę 

węgla do łuku woltaicznego, gdzie zamie
nia się na parę.

Impuls, wytwarzający drgania, powstaje 
ze zmian w napięciu łuku, który jest zaw- 

j sze mniej lub więcej niestały. Zjawiska te,
| jak stwierdził Poulsen, wzmagają się, jeżeli 

zapomocą elektromagnesu zaczniemy dmu
chać na łuk, który wydłuża się wtedy 
i skutkiem tego przedstawia opór większy.

Tą drogą Poulsen, obrawszy za punkt 
wyjścia prądy ciągłe, zdołał wytworzyć sil
ne drgania elektryczne o amplitudzie sta
łej, gdy tymczasem drgania, któremi po
sługuje się zwykła telegrafia bez drutu ma
ją wprawdzie amplitudę początkową znacz
ną, lecz amplituda ta słabnie stopniowo.
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Doświadczenia, wykonane pomiędzy wy
żej wymienionemi staoyami, dały wyniki 
bardzo zadawalające; wynalasca ma nadzie
ję, że nowy ten. system pozwoli przebyć 
ocean Atlantycki. S. B.

R. g. d. Sc.

ROZMAITOŚCI.

—  P r o d u k c y a  p o w s z e c h n a  z ł o t a  w lipcu
r. 1906 była większa aniżeli w czerwcu. 
W czerwcu bowiem wyprodukowano złota 
za 2021 813, a w lipcu za 2089 004 funtów 
sterlingów, co czyni 475 975 uncyj w czerw
cu i 491 793 uncyj w lipcu. Takie powięk-

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

za czas od d. 1 do d. 10 grudnia 1906 r.
(Ze spostrzeżeń  na  s ta c y i m eteorologicznej p rzy  Muzeum Przem ysłu  i R olnictw a w W arszaw ie)
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I szenie produkcyi objaśnia się tem, że w lip 
J  cu było o 1 dzień roboczy więcej.

SPROSTOWANIE.

„Wszechświat11 .Ne 48 i 49 r. b. str. 733. 
Łam 1, wiersz 9 i 10 od dołu:

zamiast: wzniesione, naprzeciwległe 
powinno być: wzniesione; wyższe naprze

ciwległe.
I Łam 2. wiersz 12 od dołu: 

zamiast: odcienie, 
powinno być: odcienie),
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