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JĄ D R O W Y C H .

W  35 numerze „Wszechświata^ z 1906 
roku, podając czytelnikom tego pisma 
streszczenie pracy Mesnila, miałam spo
sobność przedstawić istotę pojęcia „chro- 
midium“ i przypisywane temu aparatowi 
znaczenie. Nim przejdę do własnej tre 
ści niniejszego referatu, pragnęłabym 
w kilku słowach, przypomnieć historyę 
tego interesującego utworu.

Nazwy „chromidium" użył poraź pier
wszy R. Hertwig na oznaczenie utwo
rów, leżących w protoplazmie poza ją 
drem, pozbawionych określonych granic, 
barwiących się jednak barwikami jądro- 
wemi, a więc wykazujących własności 
•chromatyny.

R. Hertwig, opisując chromidium na 
zasadzie swoich spostrzeżeń nad promie- 
nicami (Radiolaria), uważał, że powsta
wanie jego towarzyszy procesom rozpa
dowym i popiera teoryę istnienia' pewnej 
proporcyi między ilością plazmy a wiel
kością jądra.

Późniejsze badania Schaudinna, Gold- 
schmidta, Dofleina, Legera i innych, 
stwierdziły występowanie chromidium 
także i u innych pierwotniaków, a na
wet w komórkach tkankowców; jedno
cześnie jednak  przypisywać mu poczęły 
inne znaczenie w życiu komórki.

Wyżej wymienieni autorowie chcą bo
wiem widzieć w chromidium jądro ge- 
neratywne, którego rola rozpoczyna się 
dopiero z chwilą rozmnażania się płcio
wego.

W  dyskusyi tego przedmiotu R. Her
twig, w rozprawie, która ukazała się 
w 1907 r. *) zajmuje się dwoma zagad
nieniami: l-o w jakiej postaci i w jakich 
warunkach występuje chromidium; 2-0 
czy możemy, opierając się na występo
waniu chromidium obok jądra  właściwe
go i na jego udziale w funkcyach roz
rodczych, mówić o zasadniczym dualiz
mie substancyj jądrowych, którego wy
razem byłoby wyróżnicowanie dwojakie
go jądra: somatycznego i generatywnego 
u wymoczków.

!) R. H ertw ig : U ber den C hrom idialapparat
und den D ualism us der K ernsubslanzen .—Sit- 
zungsberichte der G esellschaft fiir M orphologie 
und Physiologie. M onachium , 1907.
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Już 30 la t temu R. Hertwig, badając 
promienice (Radiolaria), zauważył wśród 
tej grupy pierwotniaków formy jedno— 
i wielojądrowe.

Co więcej, spostrzegł, że forma jedno- 
jądrowa jest tylko formą przejściową, po 
której wcześniej czy później następuje 
stan wielojądrowy. Radiolarie mogą roz
mnażać się drogą podziału, lub też za
pomocą procesu, który każe przypusz
czać, że istnieje wśród nich rozród płcio
wy. Pierwszy sposób podziału możliwy 
je s t  dla formy jedno—i dla wielojądro- 
wej. O ile jądro je s t  tylko pojedyncze, 
to najpierw się ono dzieli, potem dokoła 
każdego jądra  zbiera się część plazmy 
i następuje podział na dwie komórki po
tomne. Podział jednak na dwie komórki 
je s t  według Brandta x) rzadki: daleko 
częściej jądro dzieli się na kilka części, 
kropla oleista, która leży wewnątrz ka 
psułki wewnętrznej, zawierającej właści
we ciało zwierzęcia rozpada się również 
na kilka części, i do koła każdej takiej 
kropelki układają się ją d ra  w rozetę. 
Jądra te otoczone są delikatną w arstew
ką ziarnistej plazmy. W  części, zwróco
nej ku zewnątrz, wytwarza się naprze
ciw każdego jądra  długa witka. W resz
cie cała zawartość kapsułki rozpada się 
na szereg ruchliwych komórek z witką, 
które Hertwig nazywa gametami, t. j. 
osobnikami płciowemi. Kwestyę rozmna
żania promienie drogą powstawania ga- 
metów zbadał dokładnie R. Hertwig 2). 
Zauważył mianowicie, że niekiedy, wśród 
gametów, które powstają podczas po
działu promienie, można rozróżnić ko
mórki mniejsze: mikrogamety, i większe, 
które nazwać można makrogametami. 
Różnica wielkości obu tych rodzajów ga
metów stosuje się tylko do mniejszej 
lub znaczniejszej obfitości plazmy, jądra  
bowiem w obudwu wypadkach zachowu
ją  tę samę Wielkość. Powstałe drogą 
rozpadu treści kapsułki gamety, łączą

*) E. B randt: R ad io larien—F auna 'u  F lora des 
Golfes v. Neapol.

5) R. H ertw ig : U ber die H isto log ie der R a 
diolarien Jen a , 1876.

się ze sobą porami w ten sposób, że ma- 
krogamet łączy się z mikrogametem i zle
wają się w jednę komórkę potomną, któ
ra zawiera tylko jedno jądro. Ten pro
ces rozmnażania gdzie można wyróżnić 
dwa różnej wielkości osobniki zlewające 
się w jednę całość, może być uważany, 
zdaniem Hertwiga, do którego przychyla 
się i Brandt, za proces rozmnażania się 
płciowego. Tak więc forma jednojądro- 
wa, byłaby wynikiem kopulacyi dwu ga
metów, pochodzących z komórki macie
rzystej. W dalszym jednak toku życia, 
forma jednojądrowa staje się wielojądro- 
wą. R. Hertwigowi rówrnież zawdzięczać 
możemy zbadanie drogi, jaką  postępuje 
podział pojedynczego jądra  pierwotnego 
promienie na  szereg jąder wtórnych. 
Grupą u której ten podział bliżej obser
wował były Acanthometra. Jądro Acan- 
thometrów posiada duże jąderko i oto
czone je s t  grubą jakby korą. W  stadyum, 
poprzedzającem tworzenie się jąder wtór
nych, kora ta  jeszcze grubieje, a w niej 
gdzieniegdzie zbierają się ziarnka bar
dziej zbite; wkrótce cała kora rozpada 
się na drobne ziarnka—jądra  wtórne. 
Ten proces tworzenia się kory dokoła j ą 
dra i rozpadania się jej na jądra  wtórne 
posuwa się coraz dalej, aż wreszcie z j ą 
dra pierwotnego pozostaje znikoma re
szta, która prawdopodobnie ulega zupeł
nej degeneracyi.

Badając w roku 1889 słodkowodne 
Ameby oskorupione (Monothalamia), Her
twig spostrzegł u nich struktury, które, 
nie leżąc w obrębie jądra, wskazywały 
jednak te same co jądro właściwości mi- 
krochemiczne. S truktury  te, które na
zwał chromidyami, przetykały plazmę 
pierwotniaka w postaci siatki lub też 
luźno rozproszonych ziarnek, gromadząc 
•się zwłaszcza dokoła ciał odżywczych.

Obserwując rozmnażanie się Arcelli, 
należącej do grupy Monothalamia, Her
twig zauważył, że młode Arcellae, wy
pełzające ze skorupki macierzystej, nie 
posiadają jeszcze doskonałego jądra, za
stępuje i je  siatka chromidyalna, która, 
zdaniem Hertwiga, je s t  częścią takiejże 
siatki zwierzęcia macierzystego. Jeżeli 
uprzytomnimy sobie, że sieć chromidyal-
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na u Arcelli otula ze wszystkich stron 
jądro, to wzrośnie jej podobieństwo do 
kory w jądrze Acanthometrów i proces 
tworzenia się jąder potomnych Arcelli 
nabierze cech podobieństwa do procesu 
powstawania jąder  wtórnych Acantho
metrów.

Badania Schaudinna, Prowazka i in
nych wykazały istnienie aparatu chromi- 
dyalnego u Otwornic (Poraminifera) i u 
wiciowców (Flagellata). Istnieje on tam, 
już to w postaci sieci, już też wolnych 
ziaren lub niteczek. Z pomiędzy słone, 
cznic (Heliozoa) Hertwig obserwował chro- 
midium u Actinosphaerium Eichhornii. 
Zauważył przytem, że ilość ziarnek chro- 
midyalnych zwiększa się w razie silnego 
odżywiania zwierzęcia; u zwierzęcia gło
dzonego, jądro zmniejsza swoję objętość, 
część substancyi chromatynowych nato
miast przechodzi do plazmy i tam two
rzy chromidium. Po silnem wygłodze
niu, nieraz całe jądro rozpadało się na 
delikatne ziarnka chromidium. Opiera
jąc  się na tych spostrzeżeniach, Hertwig 
sądzi, że aparat chromidyalny, ma rów
nież jak  i jądro, przypuszczalnie tylko 
w słabszym stopniu zdolność asymilowa- 
nia. Skoro komórka je s t  silnie odżywia
na, chromidium pomaga jakby  jądru w 
asymilacyi pobieranego pokarmu. W sku
tek jednak silnej asymilacyi, jądro na
gromadza nadmiar substancyi chromaty
nowych ulega, ja k  to określa Hertwig 
„hyperchromazyi“. Przez to zostaje na
ruszony stosunek jądra  do plazmy, aby 
stosunek ten  wyrównać, część jądra  zo
staje wydzielona do plazmy w postaci 
chromidium, i tu wreszcie ulega wchło
nięciu. Tem samem Hertwig tłumaczy 
powstawanie chromidium u zwierząt gło
dzonych, tu  również utrudniona asymi- 
lacya wytwarza niestosunek jądra  do 
plazmy, któremu zapobiega wydalenie 
części jądra  w postaci chromidium do 
plazmy.

Jak więc widzimy, chromidium wystę
puje, raz, jako organ pomocniczy w przy
padku asymilacyi obfitego pokarmu, dru
gim razem natomiast jako regulator za
pobiegający niestosunkowi jądra  do pla

zmy, przez usunięcie części substancyi 
jądrowych do plazmy.

Czy w rzeczywistości są fakty, które- 
by popierały możliwość przyjmowania 
tej jego podwójnej roli?

W  istocie, chromidium, raz występuje 
w postaci siatki, przetykającej całą pla
zmę i gromadzącej się zwłaszcza w są
siedztwie ciał odżywczych, drugim ra 
zem tworzy luźne ziarnka lub niteczki 
rozproszone w protoplazmie. Według Her- 
twiga, siatka chromidyalna występowa
łaby wówczas, kiedy chromidium wspól
nie z jądrem asymiluje nadmiar pokar
mu, wolne ziarna natomiast to stadyum 
jego końcowe, znak, że niedługo ma ono 
uledz wchłonięciu przez plazmę.

Hypoteza Hertwiga, która widzi w chro
midium organ pomocniczy asymilacyi, 
znalazła uzasadnienie, zwłaszcza kiedy 
Goldschmidt, Benda i inni odkryli chro- 
midia w komórkach tkanek silnie funk- 
cyonujących. Sprawę całą dotychczas 
zaciemnia fakt, że utwory te różni auto- 
rowie rozmaicie nazywają (mitochondria, 
trophospongia).

Niektórzy autorowie jednak  odmawiają 
chromidium wszelkiego znaczenia w ży
ciu wegetatywnem komórki. Rola jego 
zaczyna się dopiero z chwilą rozpoczęcia 
się procesów rozmnażania. Tak Schau- 
dinn, a za nim Goldschmidt, uważają 
chromidium za równorzędne z micronu- 
cleus wymoczków i sądzą, że oba przez 
cały ciąg życia wegetatywnego pozostają 
nieczynne, aby dopiero podczas rozmna
żania się płciowego ujawnić swoję dzia
łalność.

Ten sposób przedstawiania kwestyi 
wprowadza do eytologii pojęcie dualizmu 
substancyj jądrowych, to znaczy, że w 
jądrze jednej komórki chce umiejscowić 
te dwojakie substancye, dla których 
Weismann przeznacza różne komórki.

Jak  wiemy, Weismann wyróżnia ko
mórki somatyczne od komórek genera- 
tywnych. Pierwsze mają zawierać so- 
matoplazmę, to je s t  plazmę, opatrzoną 
tylko pewnemi dla danej grupy komó
rek, np. dla danej tkanki, charakterysty- 
cznemi własnościami, tak, że komórka 
tkanki mięsnej, tylko nową komórkę
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mięśniową dać je s t  w stanie. Natomiast 
plazma komórek generatyw nych t. zw. 
idioplazma zachowała pełnę moc swoję, 
może produkować komórki, opatrzone ró- 
żnemi własnościami, może wytworzyć 
cały organizm.

Jak  Weismann rozróżnia podwójne ko
mórki, podobnie zwolennicy dualizmu 
substancyj jądrowych rozróżniają w j ą 
drze substancyę somatyczną, t. zw. so- 
matochromatynę, zdolną do wywoływa
nia i kontrolowania wszelkich funkcyj 
życia wegetatywnego, i idiochromatynę, 
która, nie będąc zdolną do żadnej czyn
ności w ciągu życia wegetatywnego, ma 
natomiast decydujące znaczenie w pro
cesach rozmnażania się płciowego. Chro
midium więc i micronucleus wymoczków 
zawierałyby, według tych autorów, i dio- 
chromatynę.

Wiemy, że teorya Weismanna znalazła 
licznych przeciwników. Między innymi
0. Hertwig zaprzecza jej stanowczo. Są
dzi on, że przeciwnie wszystkie komórki 
są opatrzone jednakowemi własnościami; 
ujawnienie zaś pewnych własności zale
ży zawsze tylko od otoczenia, w jakiem 
si$ komórka znajdzie. Jednakże, prze
niesiona w inne warunki otoczenia, ko
mórka może zawsze ujawnić i inne swe 
cechy, które stale są w niej in potentia 
ukryte.

R. Hertwig sprzeciwia się podobnemu 
wprowadzaniu pojęcia dualizmu substan
cyj jądrowych i stara się wytłumaczyć 
zachowanie się w procesach rozmnażania 
się płciowego chromidiów i micronucleu- 
sa u wymoczków drogą stopniowego przy
stosowania. Materyału, na którym opie
ra swoje dowodzenia, dostarczyły mu 
Actinosphaeria. U tej słonecznicy (He- 
liozoum) podczas podziału w egetatyw ne
go zachowują się wszystkie jądra. Po 
kilku generacyach powstałych drogą po
działu wprost, zwierzę przygotowuje się 
do rozmnażania płciowego i zamyka się 
przytem w cyście. W  cyście macierzys
tej tylko 5°/0 jąder pozostaje nienaruszo
nych, 95% natomiast ulega rozpadowi. 
R. Hertwig tłumaczy to odmienne zacho
wanie się jąder  w taki sposób, że w cza
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sie życia indywidualnego, jedne jądra  
pracują bardziej, drugie mniej intensyw
nie. Te jądra, które silniej przez ciąg 
życia osobnikowego zostały wyczerpane, 
ulegają zużyciu; gromadzi się w nich 
nadmiar substancyj chromatynowych — 
ulegają hyperchromazyi. Jądra takie, j a 
ko niezdolne do dalszych funkcyj asy- 
milacyjnych muszą uledz rozpadowi. Re
szta jąder, mniej zużytych, pizedstawia- 
jących normalny zapas substancyj chro
matynowych zachowuje się, i te jądra 
znajdujemy po podziale w komórkach 
potomnych. Tę teoryę popierają doświad
czenia ucznia R. Hertwiga, Smitha, k tó 
re wykazują, że u kultur hodowanych 
w wyższych temperaturach więcej jąder 
ulega rozpadowi; a jak  wiemy, wyższa 
tem peratura pobudza asymilacyę jądra, 
a więc wymaga silniejszej jego pracy, 
znowuż więc tutaj tylko mniej zużyte 
jądra  przechodzą na komórki potomne. 
Również jego teoryę popierać się zdaje 
fakt obserwowany przez Legera u Gre- 
gazyny Stylorynchus longicollis. Wia
domo, że gregaryny są jednojądrowe, 
wiadomo również, że ich rozmnażanie od
bywa się w ten sposób, iż dwa osobniki 
zlewają się ze sobą, encystują i w cyście 
rozpadają się na znaczną ilość gametów, 
które następnie parami łączą się ze so
bą, przyczem gamet jednej gregaryny, 
łączy się z gametem przeciwnej. Otóż 
rozpad na gamety poprzedza podział j ą 
der macierzystych i tu  Leger zauważył, 
że nie cała substancya jąder macierzys
tych wchodzi w skład jąder gametów. 
Część tej substancyi wraz z nieznaczną 
ilością plazmy, jako t. zw. „reszta jąd ro 
wa" ulega degeneracyi.

Leger, k tóry je s t  zwolennikiem teoryi 
dualizmu substancyj jądrowych, sądzi, 
że ta  właśnie reszta jądrowa zawiera 
substancyę somatyczną jądra, która, ist
niejąc stale w jądrze gregaryny, ujawniła 
się jednak dopiero w czasie rozmnażania 
się Je.j płciowego. Opisując podział na 
gamety, Leger podaje, że jądra genera- 
tywne układają się na powierzchni i dzie
lą się drogą typowej mitozy, jądra  so
matyczne natomiast leżą bardziej cen
tralnie i podziały ich wykazują wszelkie
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stadya pośrednie między mitozą a ami- 
tozą.

R. Hertwig zaprzecza, aby zjawiska 
zachodzące w czasie powstawania game- 
tów gregaryny miały być dowodem dua
lizmu substancyj jądrowych, przeciwnie 
sądzi, że zjawiska te można objaśnić ze 
stanowiska jego teoryi. Zdaniem jego, 
jądra, które wchodzą w skład reszty ją 
drowej, są to znowuż jądra  bardziej zu
żyte, które uległy hyperchromazyi, nie 
są więc zdolne do dalszej pracy; co wię
cej nadprodukcya substancyi chromaty- 
nowych nie pozwala na typowy przebieg 
karyokinezy i zmusza je do podziału bar
dziej uproszczonego. W takiem oświe
tleniu podział jąder u gregaryn odpowia
dałby zjawiskom, zachodzącym u Acti- 
nosphaerium. Tak więc wreszcie tam 
nawet, gdzie w procesach rozmnażania 
rolę jądra  obejmuje chromidium czy też 
micronucleus, nie zawierają one, zdaniem 
Hertwiga, żadnej substancyi odmiennej, 
żadnej idiochromatyny, lecz przedstawia
ją  tylko mniej zużyte substancye chro- 
matynowe, te same jakie zawiera i j ą 
dro.

Mówiąc o dualizmie substancyi jądro
wych, zwolennicy tej teoryi mają na my
śli jedynie substancye chromatynowe, 
nie uwzględniają natomiast zupełnie li- 
niny, soku jądrowego i t. d. Już samo 
to osłabia znaczenie ich teoryi, gdyż acz
kolwiek podział jądra  dowodzi wybitne
go znaczenia, jakie chromatyna posiada 
dla czynności jądra, nic jednak nie upra
wnia nas do zupełnego zapoznawania zna
czenia innych jego składników.

Jednakże jeszcze inne zarzuty uczynić 
można zwolennikom dualizmu substancyj 
jądrowych. Jeżeli przyjmiemy, że chro
midium ma znaczenie tylko dla czynno
ści rozrodczych komórki, że więc spełnia 
czynności idiochromatyny, to wr takim 
razie niezrozumiały wprost je s t  jego sil
ny rozwój i obecność przez cały ciąg 
życia komórki, gdyż rozwój płciowy np. 
u Monothalamiów zachodzi bardzo rzad
ko, tak  rzadko, że u niektórych form nie 
można było go wykazać. Również i pro- 
mienice rzadko tylko tworzą gamety, na j
częściej mnożą się przez podział wprost.

Że jądro, a specyalnie chromatyna, ma 
niezmiernie ważne znaczenie w życiu ko
mórki, o tem przekonywają nas fakty 
zachodzące podczas zapłodnienia i po
działu, a także udział, jak i bierze w fun- 
kcyach jej wegetatywnych. Jeżeli ko
mórkę pozbawimy jądra, to może ona 
żyć jeszcze, ale tylko przez pewien ogra
niczony czas, nie może natomiast ani 
asymilować, ani odtwarzać organów usz
kodzonych- Odłamek wymoczka, pozba
wiony jądra, nie odtwarza ani połyku, 
ani odbytu. Stąd więc wynika, że zdol
ność asymilacyjna i odbudowująca przy
sługuje tylko jądru.

Jeżeli to znaczenie jąd ra  przeniesiemy 
na komórki tkanek, to tu jądro dostar
czając pożywienia komórce, pomagałoby 
do budowry substancyj specyficznych, jak  
włókienek nerwowych i mięsnych, sub
stancyi chrząstnej i kostnej, do wytwa
rzania soków trawiennych, jednem sło
wem spełniałoby funkcyę, którą dualiści 
przypisują somatochromatynie. Natomiast 
w podziale komórkowym, jądro przecho
dzące do obu komórek potomnych mu
siałoby się składać z idiochromatyny, 
a przecież te jądra w dalszych podzia
łach znajdą się w komórkach tkanek spe
cyficznych, gdzie będą uczestniczyły w 
tworzeniu elementów specyficznych, a 
więc będą spełniały funkcyę somato- 
chromatyny, aż wreszcie utracą zupełnie 
zdolność dzielenia się. To zachowanie 
się jąder  świadczy nie o zasadniczej ró
żnicy dwu substancyj, lecz raczej o ich 
jedności. Somatochromatyna je s t  idio- 
chromatyną, która uzewnętrzniła tylko 
pewne swe własności. Idiochromatyna 
ujawnia je wszystkie.

Za tą jednolitością przemawia również 
fakt, obserwowany przez Hertwiga u Acti- 
nosphaerium. Jak  wiemy, podczas po^ 
działu na gamety, tylko pewien procent 
jąder się zachowuje, inne natomiast ule
gają rozpadowi. Jądra zachowane dzielą 
się dalej, powstają gamety, które łączą 
się parami i obłoniają. Tak powstają 
t. zw. cysty konjugacyjne. Gdyby is t
niała zasadnicza różnica między obiema 
substancyami jądrowymi, w takim razie, 
ilość jąder ocalałych, a z nią i ilość cyst
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konjugacyjnych byłaby stałą. Tak j e 
dnak nie je s t  i u Actinosphaerium, znaj
dujących się dłuższy czas w kulturze, 
a więc bardziej wyczerpanych, ilość j ą 
der, dających gamety, je s t  znacznie 
mniejsza, co więc potwierdza teoryę Her- 
twiga.

Zwolennicy dualizmu substancyj j ą 
drowych dopatrywali się potwierdzenia 
swych zapatrywań, w faktach obserwo
wanych podczas podziału jaja. Tak Jor
dan w jądrze ja ja  dojrzałego płazów wi
dzi idiochromatynę, w siatkach zaś k ie
runkowych dopatruje się usuniętej so- 
matochromatyny.

I tę jednak kwestyę Hertwig oświetla 
ze stanowiska swej teoryi. Porównywa 
on mianowicie ja ja  do komórek olbrzy
mich.

Co to są komórki olbrzymie? Aby 
zrozumieć ich powstanie, musimy uprzy
tomnić sobie, co wywołuje podział ko
mórki. Podczas asymilacyi, plazma asy- 
miluje szybciej, niż jądro, szybciej więc 
wzrasta jej objętość, przez co zostaje 
naruszony stosunek, istniejący między 
plazmą a jądrem. Wówczas to następuje 
wzrost jądra  kosztem plazmy, który koń
czy się podziałem ją d ra  i plazmy,—a więc 
prowadzi do powstania dwu komórek 
potomnych. Czasem jednak podziałowi 
jąd ra  nie towarzyszy podział plazmy; 
wtedy otrzymujemy komórkę z nadm ier
nie wielkiem jądrem. Kilkakrotny po
dział jądra  bez podziału plazmy, dopro
wadzi nas wreszcie do komórki olbrzy
miej. W raz jednak ze wzrostem jądra, 
ulega ona według Hertwiga hyperchro- 
mazyi, t. zn. gromadzi się w niem nad
miar substancyi chromatynowej, która 
uniemożebnia podział jądra. Jądro ja ja  
w okresie wzrostu, sądzi Hertwig, rów 
nież ulega hyperchromazyi, aby było 
zdolne do podziału komórki, ta  część 
substancyi chromatynowej, k tóra je s t  
zużyta musi zostać wydalona. To więc 
powoduje powstawanie ciałek k ierunko
wych.

J . Młodowska.

G E H R C K E  i R E 1C H E N H E 1M .

P R O M IE N IE  A N O D A L N E  Ł).

Wobec tak  wielkiej rozmaitości „pro- 
mieni“, które dziś w fizyce rozróżniamy, 
nie od rzeczy będzie przypomnieć, co 
wogóle rozumieć należy pod nazwą „pro- 
mienia“. Promień z geometryi oznacza 
linię prostą i w tem to znaczeniu prze
niesiono to pojęcie do fizyki a): wszelkie 
zjawiska, odbywające się ciągle po liniach 
prostych określamy jako promienie; na
leży jednak  rozróżnić dwie wielkie gru
py promieni: 1 ) promienie nie korpusku- 
larne, polegające tylko na rozchodzeniu 
się pewnego stanu ośrodka po liniach 
prostych ja k  np. promienie świetlne i 
wogóle promienie fal elektromagnetycz
nych, i 2) promienie korpuskularne, w 
których się poruszają bądź to ciałka ma- 
teryalne elektrycznie obojętne, np. pro
mień wytryskującej wody, bądź to ciał
ka, obładowane elektrycznością; t. j. jo
ny w ogólniejszem tego słowa znaczeniu 
(obejmującem także elektrony); o te osta
tnie nam tutaj chodzi.—W yobraźmy so
bie zamkniętą rurkę zakrzywioną—przy
puśćm y— w kształcie podkowy; w jeden 
jej koniec niechaj będzie wtopiona ano
da, w drugi katoda; gdy elektrody połą
czymy z biegunami źródła elektryczno
ści, to między anodą a katodą przebie
gać Dędą linie siły elektrycznej; w rurce 
linie te będą zakrzywione. Dopóki roz
rzedzenie gazu w rurce je s t  tylko słabe, 
dopóty przenoszenie elektryczności bę
dzie się odbywało wzdłuż linii siły; wsku
tek  ustawicznego zderzania się bowiem 
z blisko obok siebie leżącemi cząstecz-

') E . G ehrcke u  O. R eichenheim  Anoden- 
strah len  1, 2, 3, 4, uud 5-e M itteilung  w  „Berich- 
te  der deu tschen  physikalischen G esellschaft“ 
roczniki 1906, 1907 i 1908.

2) Z innego punk tu  w idzenia m ożna odw rot
nie tw ierdzić, że prom ień fizyczny dał początek 
lin ii p rostej w  geom etry i, i tak  np., geom etryę 
p ro jek ty w n ą  H. P o incare  tra fn ie  nazyw a „geo
m e try  ą, św ia tła11.
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kami gazu, jony, dokonywające owego 
przenoszenia, będą mogły tylko tam się 
poruszać, gdzie na nie siła elektryczna 
działać będzie, poruszać się bębą zatem 
w kierunku siły; jeśli jednak ciśnienie 
gazu będzie małe, tak, że cząstki gazu 
będą znacznie od siebie oddalone i wsku
tek tego, wolna droga jonu (t. j. znajdu
jąca się pomiędzy dwoma zderzeniami 
z cząsteczkami) wielka, to będzie możli- 
wem, że w pewnem miejscu pola elek
trycznego, jon wskutek działania siły 
elektrycznej, któraby w tem miejscu 
dzięki szczególnym warunkom posiadała 
znaczną wartość w porównaniu z resztą 
pola, nabędzie tak  znacznej szybkości, 
iż poleci mocą bezwładności po linii pro
stej i nie będzie dbał o krzywizny linii 
siły pola: jony takie poruszające się po 
liniach prostych bez względu na kształt 
linii pola nazywamy promieniami. Głó- 
wnemi warunkami ich powstania są—jak 
widzieliśmy—dostateczne rozrzedzenie w 
rurce i dość wielka siła elektryczna, któ
raby nadała jonom potrzebną szybkość; 
miejsca, gdzie taka siła istnieje, są pun
ktami wyjścia promieni; taką silę mamy 
np. u katody w rurkach mocno wypróż
nionych, dlatego katoda je s t  w nich pun
ktem wyjścia promieni t. zw. katodal
nych. Unoszą one ze sobą—jak  wiado
mo—elektryczność odjemną i składają 
się z ciałek o masie wynoszącej około 
1/2000 atomu chemicznego, t. j. elektro
nów. Oddawna zwracała na się uwagę 
asymetrya między elektrycznością doda
tnią a odjemną. I tak  dla promieni ka
todalnych długo nie można było znaleść 
analogii w elektryczności dodatniej. Pe
wnego rodzaju analogię przedstawiały, 
co prawda, dodatnie promienie kanałowe 
t. zw. dlatego, że otrzymuje się je naj
łatwiej gdy się w katodzie porobi otwor
ki, kanały, przez które jony dodatnie 
przebiegają ze znaczną szybkością, two
rząc w ten sposób promienie; jednako
woż punktem wyjścia tych promieni do
datnich jest nie anoda, jakby tego ana
logia z promieniami katodalnemi wyma
gała, ale warstwa gazu leżąca przed ka
todą. Promienie elektryczności dodat- 
niej, wychodzące z anody udało się wy

tworzyć w wyraźnej formie dopiero w r. 
1906 Gehrckemu i Reichenheimowi. Rzu
cają one nowe światło na podobieństwa 
i różnice między elektrycznością dodat
nią a odjemną i dlatego są godne uwagi; 
nadto pozwalają—jak  się zdaje—na bez
pośredni prawie pomiar ciężaru atomo
wego metali, co je s t  ze względów teore
tycznych bardzo ciekawe.

Do wytworzenia owych promieni wy
mienieni badacze użyli początkowo bla
chy platynowej, na której można było 
umieszczać sole metali; gdy taką anodę 
z solą sodu ogrzano, wychodziły z niej 
silnie świecące żółte pochodnie, mające 
kształt bądź to kuli, bądź to podłużny, 
widmo okazywało linie D, linie metalu 
zawartego w soli; jako soli anodowych 
użyli też soli litu, potasu, rubidu, stron
tu i  innych, i w każdym wypadku otrzy
mywali widma metali w owych solach 
zawartych. Gdy promienie anodalne t r a 
fiały na płytę mikową, to i ta zaczynała 
świecić, choćby pierwotnie nie była po
kryta solą metalu; widocznie więc pro
mienie anodalne unosiły z sobą substan 
cyę i osadzały ją  na płycie. Że cząstki 
stanowiące promienie anodalne są obła
dowane elektrycznością dodatnią, świad
czy następujące doświadczenie: w rurce 
umieszczono Paradayowskie naczynie po
łączone z galwanometrem; gdy promie
nie uderzały w naczynie, przyrząd oka
zywał ładunek dodatni. Promienie -ano
dalne powstają nawet w najsilniejszej 
próżni, w takiej, w której gazy już nie 
świecą; wtedy promienie anodalne wido
cznie same dokonywują przenoszenia 
elektryczności; jest to analogia ze zja
wiskiem w rurce Rontgenowskiej (wyso
ka próżnia), gdzie gazy już nie świecą, 
a promienie katodalne same przenoszą 
elektryczność. Promienie anodalne wy
chodzą w ogólności prostopadle do po
wierzchni anody, tak, jak  katodalne pro
stopadle do katody. Gdy przepuścimy 
promienie anodalne pomiędzy dwiema 
płytami, z których jedna je s t  dodatnio, 
druga odjemnie naładowana, to promie
nie anodalne odchylają się, pole magne
tyczne wywołuje również ich odchylenie, 
podobnie ja k  się rzecz ma z promieniami
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katodalnemi, tylko kierunek odchylenia 
promieni anodalnych je s t  przeciwny kie
runkowi odchylenia promieni katodal
nych, bo i ładunek promieni anodalnych 
je s t  przeciwnego znaku niż promieni ka
todalnych.

Promienie anodalne podobnie jak  i ka
todalne wzbudzają fluorescencyę, rzucają 
cienie przedmiotów stojących im w dro
dze, i dla tych wszystkich cech promie
nie anodalne można uważać do pewnego 
stopnia za odwrócenie zjawiska promieni 
katodalnych. Za tą  analogią przemawia 
jeszcze istnienie tak  zwanych przez 
Gehrkego i Reichenheima „strykcyjnych 
promieni anodalnych11. Zjawisko stryk- 
cyjnych promieni katodalnych było już 
pierwej znane. Promienie katodalne mo
gą mieć punkt wyjścia nie tylko u k a 
tody; wszak widzieliśmy wyżej, że w ru r
ce dostatecznie opróżnionej wszystkie 
miejsca, odznaczające się wielką siłą elek
tryczną (wielkim spadkiem potencyału), 
stają się punktami wyjścia promieni; 
zwykle katoda je s t  takiem miejscem, j e 
śli jednak rurka ma odpowiedni kształt 
(jak np. na rycinie), to i w innem miej-

i*
oc .

N a te j rycin ie A oznacza anodę, K  katodę, 
a, prom ienie anodalne, a2 s try k cy jn e  prom ie
nie anodalne, K stry k cy jn e  prom ienie Łato- 
dalne — F  i - J - F  p lam y fluorescency i w y w o 
łane przez s try k cy jn e  prom ienie katodalne 

lub anodalne.

scu mogą powstać promienie katodalne; 
rycina okazuje duże kule połączone ze 
sobą rurką; po odpowiedniem wypróżnie
niu okazują się w rurce łączącej kule, 
promienie odjemne, zwane promieniami 
strykcyjnemi, katodalnemi; odpowied
nich promieni dodatnich nie można było 
dotychczas wytworzyć; dopiero Gehrcke

i Reichenheim otrzymali je  w taki spo
sób, że w rurce umieścili odrobinę jodu 
i następnie, wypróżniwszy odpowiednio 
rurkę, puścili przez nią prąd maszyny 
influencyjnej. Dalszą analogią je s t  roz
pylenie anodalne; wiadomo, że katoda 
w rurkach próżnych rozpyla się wsku 
tek  przechodzenia prądu; tak samo i 
anody będące punktem wyjścia promieni 
anodalnych rozpylają się; było to szcze
gólnie w następującym wypadku widocz
ne: anodę stanowiła sztaba węglowa, oto
czona dokoła rurką szklaną, promienie 
anodalne wychodziły wtedy także i z po
wierzchni szkła, świeciły żółto, a gdzie 
trafiały na ścianę, tam powstawało me
talicznie świecące zwierciadło, które zni
kało natychmiast, gdy wpuszczano do 
rurki nieosuszone powietrze; widocznem 
jes t  tedy, że owe zwierciadło tworzył 
sód metaliczny.

Promienie anodalne świecą tak  jasno, 
że możem je  nieraz widzieć w biały dzień; 
że cząstki promieni anodalnych same 
świecą, świadczy zjawisko Dopplera dla 
nich stwierdzone 1). Jest to widok oso
bliwy dla fizyka—powiadają nasi autoro
wie-—widzieć obok dobrze znanych linij 
D, system 2 przesuniętych linij D. Z 
owego przesunięcia obliczono też szyb
kość cząsteczek promieni anodalnych na 
1,4.107— 1.107 cm  na sekundę.

Zmierzono także i spadek potencyału 
przy anodzie, z czego zdołano obliczyć 
stosunek ładunku e cząsteczki promienia 
anodalnego do jego masy [i, ów stosunek 
obliczano także z odchylenia w polu ma- 
gnetycznem; dla sodu otrzymano w ten

sposób =  0,45.103 jedności absolut

nych, a że dla wodoru stosunek ten wy-
r in *  • j  m asa sodunosi =  9,5.103 więc wypada --------- 3—

V.L m asa w odoru
czyli ciężar cząsteczki promienia anodal
nego w porównaniu z ciężarem atomu 
wodoru =  2 1 ; w rzeczywistości ciężar 
atomowy sodu wynosi 23,05; dla litu

J) Co do zjaw iska D opplera dla prom ieni 
dodatnich, odsyłam  do a rty k u łu  w  „W szech świe- 
c ie“ p. r. „Św iecenie e lek tryczne gazów  i teo ry a  
zo rzy  północnej".
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otrzymano z promieni anodalnych ciężar 
atomowy, równy około 8,6 podczas gdy 
w rzeczywistości wynosi 7,03, dla stron
tu znaleziono 90 zamiast 87,6; zboczenia 
te nie są zbyt wielkie; żeby ich nie mo
żna policzyć na karb niedokładności me
tody; w każdym razie owa choć tylko 
przybliżona zgodność budzi wielkie zain
teresowanie; promienie anodalne przed
stawiałyby wprost lecące atomy.

Podał J. L. S.

O  D Z I A Ł A N I U  G Ł O D U  I S K U T 

K A C H  U S U N I Ę C I A  W A P N I A  U  G Ą 

B E K  I I N N Y C H  O R G A N I Z M Ó W ,  

W A P Ń  W Y D Z I E L A J Ą C Y C H  :).

Badania nad wpływem wyłączenia w a
pnia z liczby składników otaczającego 
środowiska prowadzone były zarówno 
nad organizmami gąbek w okresach roz
woju embryonalnego, jako też na osob 
nikach dojrzałych. Rezultatem tych ba
dań prowadzonych przez kilku autorów, 
między innemi przez Maasa, było wyka
zanie, że w obudwu przypadkach usu
nięcie wapnia w zasadzie wywołuje ten 
sam skutek, co i głodzenie. Zaznacza 
się ono jednak silniej u osobników do
rosłych i przytem w sposób inny, niż 
u embryonów: podczas gdy u larw Sy
cona i u młodocianych gąbek zmiany 
pod wpływem braku wapnia zachodzą 
głównie w szkielecie, w miękkich zaś 
częściach ciała objawy patologiczne wy
stępują bardzo powoli,—u gąbek doros
łych przeciwnie, zjawiska inwolucyjne 
przedewszystkiem występują w miękkich 
częściach ciała, szkielet zaś pozostaje 
nietkniętym, ja k  to już Driesch zaobser
wował dla osłonie, R. Hertwig i E. Schultz 
dla stułbi. Stopniowe i zupełne usunię-

‘) O tto Maas: „U eber die W irkung  des H un- 
gers und  der K alken tz iehung  bei K aikschw am - 
men und  anderen  K alkausscheidenden  Organis- 
men. S itzungsberu  h te  der G esellschaft fur 
M or^hologie und  P łiysiologie in  Miincłien.

cie wapnia ze środowiska gąbek doros
łych mogło wywołać pewien rodzaj sztu
cznej gemulacyi, polegającej na tem, że 
ciało gąbki znacznie wyciągnięte roz
dzielało się na szereg oddzielnych ka
wałków. Każdy z takich kawałków oka
zywał zdolności wykonywania ruchów 
pełzakowych i mógł w dalszem życiu 
rozwinąć się w małą gąbkę.

W skutek podobieństwa między zjawis
kami, w^wołanemi przez głodzenie, a wy
nikiem usunięcia wapnia z otoczenia na
leżało bliżej zanalizować całość tego zja
wiska. Ponieważ nie zawsze możliwem 
jest usunąć wapń, nie wywołując głodu, 
trzeba więc było przedewszystkiem pod
dać materyał służący do doświadczeń 
głodzeniu, ażeby należycie stwierdzić je 
go skutki. Maas umieszczał zatem zdro
we zupełnie osobniki z gatunku Ascan- 
dra Liberkiihnii w kilkakrotnie przedes
tylowanej wodzie.

Wkrótce bardzo wybitnie występowały 
zmiany w miękkich częściach ciała, po
przedzane często oddzieleniem się od ca
łości organizmu znaczniejszych części, 
niezdolnych już do życia, skutkiem cze
go przedewszystkiem dochodziła do sku t
ku redukeya głodzonego osobnika. Żad
nych jednak zmian w obrębie szkieletu 
nie można było zauważyć. Podobnie za
chowywała się wobec takiego głodzenia 
i gąbka z gatunku Sycon raphanus, a 
nawet redukeya u tego zwierzęcia wy
stępowała jeszcze wyraźniej niż u As- 
candry: po odrzuceniu otworu wyrzuto
wego następowało oddzielenie znaczniej
szej części ciała, wreszcie na zreduko
wanym w ten sposób osobniku wytwa
rzał się nowy otwór wyrzutowy o szcze
gólnie znacznej długości. Proces w tej 
chwili opisany mógł się kilkakrotnie na
wet powtarzać i wówczas oczywiście re
dukeya była zupełniejsza. Pozostały, 
znacznie zmniejszony osobnik funkeyo- 
nował zupełnie normalnie, nie w ykazu
jąc żadnych zmian w części szkieleto
wej, jak  to widzieliśmy już i u Ascan- 
dry.

Lecz w odmienny sposób zaznaczały 
się skutki głodzenia, jeżeli ze środowis
ka, w którem gąbka żyła, został usu-
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nięty wapń: wówczas przez czas pewien 
otwór wyrzutowy funkcyonuje na równi 
z komórkami biczykowatemi i zanik ich 
funkcyj odbywa się stopniowo. Wcześ
nie zato występują zmiany w obrębie 
szkieletu, których ostatecznym rezulta
tem je s t  zanik istniejących igieł szkie
letowych. Jeżeli poddane takiemu gło
dzeniu gąbki przeniesiono do wody nor
malnej, wówczas miękkie części ciała 
u trzymywały się w stanie normalnym 
przez czas dłuższy, lecz nowy szkielet 
nie wytwarzał się na miejsce zmarniałe
go. Charakterystyczne spostrzeżenie uczy
nił Maas i w tym względzie, że osobniki 
z kultury, czysto głodowej, przeniesione 
do środowiska pozbawionego wapnia, za
tracały swój szkielet w tych tylko czę
ściach ciała, które pozostawały przy ży
ciu; części obumarłe utrzymywały go w 
najzupełniejszej całości.

Z tego wynika, że sprawa zaniku lub 
wytwarzania szkieletu nie je s t  bynaj
mniej procesem anorganicznym, który 
mógłby się odbywać kosztem otaczają
cego środowiska, lecz że organizm gąbki 
ma tutaj udział bezpośredni.

Zanik wytworzonego już szkieletu w 
tych warunkach, kiedy wapń usunięto 
ze środowiska, daje się spostrzegać u 
wielu innych gatunków organizmów, wy
dzielających substancye wapniowe.

Szczególniej ciekawe je s t  to zjawisko 
wśród otwornic, gdzie w jednej i tej sa
mej komórce muszą się rozgrywać pro
cesy zarówno wydalania substancyj wa
pniowych ja k  i przekształceń materyj, 
powodujących ich zanik. Co dotyczę gą
bek, to one do takiej funkcyi mają hi
stologicznie zróżnicowane elementy, ana
logiczne z osteoblastami i osteoklastami 
zwierząt kręgowych. Gdybyśmy chcieli 
wniknąć w istotę tych  przemian, k tó
rych rezultatem je s t  tworzenie się igieł 
lub ich zanik w środowiskach pozbawio
nych wapnia, musielibyśmy przedewszy
stkiem poznać stronę chemiczną wydala
nych substancyj, a w tym względzie 
niestety nie mamy prawie żadnych da
nych ścisłych.
s Przez analogię jedynie ze zwierzętami 
wyższemi możemy sobie ten  proces fi-
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zyologiczny wyobrazić w następujący 
sposób:

W  pewnych komórkach organizmu od
bywają się przemiany, wywołujące nie
jako głód wapniowy. Ten brak wapnia 
zostaje zzewnątrz uzupełniony i jeżeli 
proces trwa dalej, następuje przesycenie 
komórki tym  pierwiastkiem, wskutek 
czego zostaje on wydalony jako węglan, 
najprawdopodobniej w połączeniu z za
wiłym związkiem białkowym. W przy
padku anormalnym, kiedy w otoczeniu 
wapnia niema, następuje obniżenie się 
koncentracyi, i wapń już wytworzony zo
staje rozpuszczony przez kwas węglowy 
w normalnym przebiegu oddychania. 
Dzieje się to oczywiście nie na drodze 
czysto fizyko-chemicznej, lecz za pośred
nictwem wspomnianych już komórek, po
siadających tę zdolność przetwarzania 
substancyj wapniowych.

Pak t taki miałby wielkie znaczenie i 
dla biologii eksperymentalnej, której w y 
niki często zdają się przemawiać za po
glądami neo-witalistycznemi. W  zjawis
ku rozpuszczania wytworzonych już sub
stancyj wapniowych zapomocą komórek 
specyalnych widzielibyśmy raczej prze
wagę poszczególnych składników orga
nizmu nad jego całością, niż zależność 
tych części od całości, ja k  tego chce ne- 
owitalizm.

Według Ottona Maasa
Podał T. Kurkiewicz.

f\l<ademia Umiejętności.
III. Wydział matematyczno-przyrodniczy.

Posiedzenie dnia 6 lipca 1908 r.
Przewodniczący: D yrektor E . J a n c z e w s k i•

(Dokończenie).

Czl. M archlewski przedstaw ia rozprawę 
pp. St. Bądzyńskiego i W . Hum nickiego 
p. t.: „Badania ilościowe nad zachowaniem 
się w ustro ju  salolu oraz glicerydu dwu- 
stearylosalicylowego.

P rzy pomocy um yślnie do tego celu za
stosowanej i wypróbowanej m etody ozna
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czania ilościowego kwasu salicylowego, wzglę
dnie kwasu salicylowego i fenolu w moczu 
i w kale, pp. St. Bądzyński i W. Huinnic- 
ki porównywali zachowanie się salolu w 
ustro ju  z zachowaniem się kwasu salicylo
wego, śledząc przebieg wydzielania kwasu 
salicylowego, względnie produktów  rozkładu 
salolu. W ydzielanie kwasu salicylowego po 
zażyciu salolu jes t znacznie powolniejsze niż 
po zażyciu kwasu salicylowego w postaci 
salicylanu sodowego. Tlomaczy się to  tem, 
iż salol dopiero w kiszkach ulega wessaniu 
i to po uprzednim rozkładzie i że wsysanie 
to odbywa się stopniowo i na pewnej do
syć znacznej powierzchni kiszek, po części 
zaś także okolicznością, iż kwas salicylowy 
przenika wszystkie tkank i i wszystkie soki 
ustro ju  i krąży w nich długo, zanim zostaje 
wydzielony. Przyczyną, iż można wprowa
dzić do ustro ju  bez szkody dlań fenol w po
staci salolu w daw kach takich, k tóre przy 
podaży tego związku w stanie wolnym by
łyby dlań zabójcze jes t tak  powyższe za
chowanie się salolu jako też w szczególno
ści okoliczność, iż układ krwionośny pozby
wa się fenolu nadzwyczaj szybko, w czem 
fenol różni się znacznie w zachowaniu od 
kwasu salicylowego.

Pp. St. B. i W. H. badali oprócz tego za
chowanie się w ustro ju  glicerydu dwustea- 
rylosalicylowego, związku, k tóry  dotychczas 
nie był znany i k tó ry  w tym  celu o trzy
mali przez działanie stearynianu srebrowego 
na salioylan dw uchlorhydryny. Pytanie jak  
zachowa się ten związek w ustro ju  nasunęły 
mianowicie wyniki badań Bądzyńskiego 
(1897) nad zachowaniem się w organizmie 
estrów kw asu salicylowogo z alkoholami je 
dno, dwu i trójatom owym i o jednym , dwóch 
i trzech wodnikach salicylowych. W  prze
ciwieństwie do trójsalicyny, k tó ra nie ule
gała prawie wcale wessaniu w kanale po
karmowym i do salicy latu  etylinu, który 
także w znacznej części przechodził przez 
kiszki w stanie niezmienionym, wymienionym 
mieszany gliceryd, k tó ry  zawierał tylko 
kwas salicylowy, k tó ry  topił się w temp. 
46—49° C. i k tóry  tak  we własnościach fi
zycznych jak  w zachowaniu się chemicznem 
okazywał zupełne podobieństwo do tłuszczu, 
po podaniu w ilości 5'5 g r , ulegał w kisz
kach całkowicie wessaniu. Wydzielanie kwa
su salicylowego po zażyciu tego związku 
było znacznie powolniejsze, niż po zażyciu 
salicylatu sodowego. W szakże całą ilość 
kw asu salicylowego zażytą w postaci tego 
związku można było odnaleść w moczu.

Czł. M. Siedlecki nadsyła rozprawę włas
ną p. t.: „O budowie, sposobie życia i roz
woju jawańskiej żaby latającej (Rhacopho- 
rus reinw ardtii Boie), [Doniesienie tym cza
sowe].

P. M. Siedlecki streszcza pokrótce rezul
ta ty  badań, wykonanych w pracowni zoolo
gicznej w Buitenzorgu na Jaw ie. Podawszy 
najważniejsze różnice anatomiczne w budo
wie samców i samic Rhac. reinw ardtii Boie, 
p. M. S. zaznacza, iż zielona barwa ciała, 
w ystępująca u  obu płci, zmienia się bardzo, 
zależnie od warunków życia. W położeniu 
spoczynkowem zwierzęta przyczepione do 
liści lub gałęzi zawsze się tak  układają, iż 
wszystkie zielona części ciała są zwrócone 
na zewnątrz, a białe lub żółte schowane 
pod spodem ciała. Zwierzę zsuwa przytem  
odnóża tak, iż kon tury  jego ciała stanowią 
jednę, nieprzerwaną linię i przylepia się do 
podłoża za pomocą przylg na palcach oraz 
całej brzusznej strony ciała. Przylgi nie 
działają jako smoczki lecz jako  narządy bar
dzo lepkie; ich czynność zależy od położe
nia kości palca oraz od stopnia wypełnienia 
się limfą przestrzeni w przylgach zawartych. 
Podczas skoku R. reinw ardtii rozpina sze
roko ogromne błony między palcami odnóży 
i posługuje się niemi jakby spadochronem.

Zespolenie się obu płci, właściwa kopula- 
cya i znoszenie jaj odbywa się na gałęziach 
drzew lub krzewów. Samica, niosąc znacz
nie od niej mniejszego samca na grzbiecie, 
przyczepia się do liści i składa jaja  otoczo
ne śluzem; w skutek ruchu  zwierząt kopu- 
lujących, przebierających tylnem i odnóżami 
w chwili znoszenia jaj, śluz zostaje ubity  
na pianę, k tó ra grubą warstwą otacza jaja. 
Ta piana wraz z jajam i zostaje przyczepio
na do liści krzewów; cały rozwój zwierzęcia 
wewnątrz niej się odbywa aż do stadyum  
kijanek, k tóre dopiero opadają z li:c i zmyte 
strum ieniam i deszczu. P. M. S. opisuje na
stępnie budowę jaja i plemnika, który  od
znacza się tem , że w wodzie trac i możność 
wykonywania ruchów. Następnie podaje 
p. M. S. najważniejsze daty  z bruzdkowania 
i dalszego rozwoju jaja aż do kijanki, k tóra 
się wytwarza już w 4 dni po zapłodnieniu. 
Bruzdkowanie jes t całkowite i nierówno
mierne, a w pierwszych okresach zupełnie 
podobne do powierzchownego. Je s t ono od- 
m enne od zwykłego ty p u  bruzdkowania 
płazów kusych, a bardzo się zbliża do ty p u  
w ystępującego u  ryb kostołuskich i dwu- 
dysznych. W reszcie au tor zaznacza, że 
Rhac. reinw ardtii w ciągu całego życia jes t 
wybornie przystosowany do pobytu  na drze
wach.

Czł. Janczew ski zdaje sprawę z rozprawy 
p. K. R oupperta p. t.: „Nowe tarczak i“ .

P. K. Rouppert podaje opis k ilku g a tu n 
ków grzybów do gr. D iscomycetes należą
cych. 1. Sphaerosoma Janczewskianum  n. 
sp., o żółto-Drunatnych kuliśtawo-miseczko- 
watych owocniach 2 —5 mm. śr., obrzeżo
nych wieńcem b runatnych  obstawek (pe-
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riphyses) ku warście nachylonych; ta  o sta t
nia składa się z cylindrycznych, 8-zarodni- 
kowych worków 220 — 270 {Ju, 18 — 20 |J. i 
wstawek 300—320 ;j . 4 |j., u  szczytu 6 — 8 jj,. 
Zarodniki kulistaw e, cokolwiek eliptyczne, 
kolczaste, bezbarwne, 20— 22 jj., 18— 20 [J. 
dług. Różni się od 4 opisanych już g a tu n 
ków kształtem , owocni, obstawkam i, w orka
mi i zarodnikam i. 2. Lachnea Chełchow- 
skiana n. sp., o ciemno - żółtych owocniach 
5 —6 mm. śr., towarzysko, czasem param i 
siedzących, o sfałdowanej powierzchni, b rze
gi tarczki owłosione, włoski tępaw e, człono
wane, żółte, jaśnieją k u  szczytowi 240 [J. 
4 — 6 [J.. W arsta  składa się z cy lindrycz
n ych  worków 8-zarodnikowych, nie niebie- 
szczejących od 1, 130 — 160 {>. 12 -  14 [i, 
i n itkow atych  wstawek 2—-3 jJ- gr. Zarod
niki eliptyczne, bezbarwne, 1 6 —18 {jl 8 — 12 
|x. Najbliżej stoi do Lachnea cinerella Rehm., 
od k tórej różni się nasz g a tunek  większą 
owocnią, jej zabarwieniem , mniejszymi w or
kami i dłuższymi a cieńszymi włoskami. Ga
tu n k i te  p. K R. zebrał pod Raciążkiem, 
w pobliżu Ciechocinka nad W isłą, na K u ja
w ach (Kr. Polskie). Pierwszy z nich wy
stąp ił na w ilgotnym  piasku śród kępek traw  
i m chu koło źródliska, drugi na zaschłej 
glinie w wyrwie wzgórza. P ierw szy g a tu 
nek  p. K. R. poświęca prof. Edwardow i J a n 
czewskiemu, drugi zaś pamięci Stanisław a 
Chełchowskiego. 3. Oubonia Niepołomicen- 
sis n. sp., o drobnych 0’5 - 1 mm. śr., sre- 
brno-białych owocniach, siedzących na pow. 
psiej mierzwy. W orki cylindryczne, 8-za- 
rodnikowe, 140 —  180 (J. 24 jx, wstawki d łuż
sze, nitkow ate, 1 [± g r , zarodniki doskonale 
kuliste, 12 — 15 jJ. śr., bezbarwne, z czasem 
lekko lila, drobno brodawkowate. W yhodo
wane pod kloszem na psiej mierzwie, zebra
nej w lu tym  1908 roku w lasach Niepoło- 
m ickich pod Krakowem. Różni się od 3 zna
nych dotychczas gatunków  owocnią, kszta ł
tem  i rozmiarami worków, charak terem  za
rodników.

Czł. F r. Kamieński przedstaw ia rozprawę 
własną p. t. „Nowe ułatw ienie w badaniach 
m ikroskopowych i mikrofotografii stereosko
powej “ (stolik wahający się).

W ychodząc z założenia, że sposób obser- 
wacyi mikroskopowej znacznie różni =ię od 
sposobu obserwacyi makroskopowej danego 
przedm iotu, p. Kamieński proponuje pewne 
ułatw ienie badań m ikroskopowych przez za
stosowanie niektórych sposobów obserwacyi 
rnokroskopowej. Podczas gdy pod m ikros
kopem badamy nieruchom y przedm iot za 
pomocą tylko jednego oka i widzimy tylko 
jedno, względnie szereg rów noległych o p ty 
cznych przecięć prepara tu  (przy użyciu mi
krom etry  cznej śruby), przy zwykłej obser- 
waęyi za pomocą pary oczu, k tóre możemy

; odpowiednio akomodować, mamy możność 
widzenia i bocznych powierzchni przedmio
tu , otrzym ując tym  sposobem wrażenie w y
pukłości. Aby upodobnić mikroskopowe ba
danie do zwykłej obserwacyi m akroskopo
wej i mieć możność oglądania pod m ikros
kopem przedm iotu i z boków, p. K. propo
nuje urządzenie ruchomego, wahającego się 
stolika m ikroskopu z osią wahania przecho
dzącą przez środek pola widzenia i przeci
nającą się prostopadle z osią optyczną rury  
m ikroskopu. Podobne urządzenie było zna
ne i dawniej i używane, zresztą bardzo rzad
ko, wyłącznie tylko dla mikrofotografii przy 
użyciu słabych powiększeń, do obserwacyi 
zaś przy silnych powiększeniach z powodu 
złego urządzenia stoliki wahające nie nada
wały się.

P. Kamieński proponuje urządzenie waha
jącego się okrągłego stolika w samym s ta 
tyw ie mikroskopu, co przy dokładności urzą
dzenia usuwa wszelkie poprawki. Oś stolika 
powinna przechodzić na 1 mm. ponad po
wierzchnię stolika w tym  celu, aby prepa
ra t obserwowany i umieszczony na szkiełku 
przedmiotowem stałej grubości, równej 1 wim., 
znajdował się na osi wahania się stolika. 
Samo zaś wahanie, nie przechodzące, według 
obliczenia, po 9° w obie strony, odbywać 
się powinno za pomocą barwnej m ikrom e
try  cznej śruby.

Przy takiem  urządzeniu sta tyw u z waha
jącym  się stolikiem otrzym uje się możność 
zbadania brylowatości przedm iotu pod mi
kroskopem, wzajemnego ułożenia składowych 
części i wogóle takich szczegółów, których 
zbadanie pod zwykłym mikroskopem byłoby 
prawie niemożliwe. Użycie najsilniejszych 
naw et powiększeń im m ersyjnych daje dobre 
rezultaty .

Użycie wahającego się stolika do m ikro
fotografii daje moź ość otrzym ania praw dzi
wych stereoskopowych obrazów, naw et przy 
silnych powiększeniach.

Robiąc dwa zdjęcia mikrofotograficzne z 
tego samego preparatu , przy dwóch nachy
leniach stolika raz w jednę drugi raz w dru
gą stronę i naklejając oba te  zdjęcia w zwy
kły sposób na kartonie, otrzym uje się, pa
trząc  przez stereoskop, zupełne wrażenie 
w ypukłości badanego przedm iotu.

Czł. W ierzejski przedstawia rozprawę p. 
d-ra H. W ielowieyskiego p. t.: „Dalsze ba
dania nad histologią i historyą rozwoju ja j
ników u owadów1*. Część III Coleoptera.

Dr. W ielowieyski, nawiązując do swoich 
daw niejszych badań i dokonawszy analizy 
szeregu prac późniejszych, w których znaj
duje jeszcze wiele stron niedostatecznie wy
jaśnionych, przedstawia tu  swoje najnowsze, 
na podstawie iidoskonalonych m etod tech -
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nicznych wykonane badania, k tórych rezul
ta ty  są następujące:

1. Powstawanie oocytów odbywa się po
dług dwojakiego typu.

W jednym  powstają oocyty w ten  spo
sób, iż p rodukta ostatniego podziału oogonij 
różnicują się odraźu na oocyty i trofocyty, 
k tó reto  ostatnie ulegają silnem u powiększe
niu  (Hydrophilus, Cocciuella, Telephorus, 
Neerophorus) i rozpadają się dopiero po zu- 
pełnem  ukończeniu swej funkcyi.

W  drugim  typie powstają oocyty z dzie
lących się oogonij sukcessywnie, t. j. albo 
przez różniczkowy podział (divisiono diffe- 
rentiale Giardina u  pływaka) albo przez wy
tworzenie wielojądrowych kom órek oogo- 
nialnych (pasma wielojądrowe, p łaty  wielo- 
jądrow e u  Geotrupes, Orietes, Tenebrio, Me- 
loiontha etc.) w których  jedno, zrazu z tam- 
temi identyczne jądro staje się „pęcherzy
kiem zarodkowym" ześrodkowującym około 
siebie większą ilość protoplazmy przy ró 
wnoczesnym zaniku reszty jąder oraz przy
należnej protoplazm y oogonialnej.

2. Odżywianie m łodych oocytów odpo
wiada ściśle procesom ich powstawania. W 
typie pierwszym  ostatn i u  dołu produk t po
działu oogonii, zamieniając się w oocytę, 
pozostaje czas jakiś w związku z górnemi 
w trofocyty  przechodzącemi komórkami, w y
dłużając czasem plazm atyczną szyjkę łączą
cą ją  z trofocytam i w typow ą w ypustkę 
(przewód żółtkowy) homologiczną w ypust
kom u hem ipterów. W typie drugim  oocy- 
ta, pozostając czas dłuższy w ścisłym związ
ku  z troficznsm i deryw atam i oogonii, scho
dzi wraz z niemi do jajowodu wytw arzając 
oyarium politrophum  (dytiscus) lub też jesz
cze w dolnej części komory wierzchołkowej 
konsum uje jąd ra i plazmę wielojądrowca (cz. 
wielojądrowej troficznej części oogonii), w y
tw arzając przy tym  procesie w ypustki, łą 
czące oocyty z ową resztą wielojądrowego 
u tw oru  tak  długo, aż w ypustka (funkcyo- 
nująca po części także jako przewód żółtko
wy) zostanie także zaabsorbowana.

3. Tak przedstawiony proces komórkowy 
różni się tem od dotychczasowego pojm o
wania morfologii i fizyologii jajn ika owadów, 
iż wyklucza istnienie „próżni plazinatycz- 
ny ch “ w komorze wierzchołkowej koleopte- 
rów, k tóre uważano za źródło odżywiania 
oocytów; lecz homologizuje te zjawiska z po- 
dobnemi procesami u  hem ipterów , podając 
dowód, że i tu ta j „przewody żółtkow e11, o 
ile są potrzebne, są produktem  pierw otnego 
m ateryalnego zw iązku istniejącego jeszcze 
w em bryonalnych i wczesnych postembryo- 
nalnych stadyach pomiędzy derywatam i po
działu karyokinetycznego oogonii.

4. W wywodach tych  powstaje zarazem 
jednolity morfologiczny schemat, dający wy

obrażenie o genetycznym  i system atycznym  
stosunku tych  kilku tak  odrębnych form 
jajników owadów.

Czł. Marchlewski przedstawia rozprawę 
p. A. Korczyńskiego p. t.: „O solach anor
m alnych". . ;

Liczbę dotychczas poznanych soli anor
malnych amoniaku powiększa praca niniej
sza o kilkanaście soli tego typu , w ytw orzo
nych przez fenole i pierścienne kwasy kar- 
bonowe P. A. Korczyński opiera się przy 
wytłomaczeniu ich budowy na teoryi w ar
tościowości pobocznych W ernera, wskazując 
jednak, że na czynność tych  wartościowości- 
pobocznych wodoru kwasowego wywiera 
wpływ obecność pew nych atomów i grup 
w cząsteczce, jakoteż rodzaj miejsca, które* 
one zajmują, nie zaś np. siła kwasu. Obsa
dzenie obu pozycyj orto u fenolu grupą n i
trow ą ma większy wpływ na wspomnianą 
czynność wartościowości pobocznych,. niż 
obsadzenie obu pozycyj m eta, lub pozycyi 
m eta-para.

Trójnitrobenzol, trójnitrotoluol i kwas 
trójnitrobenzoćtow y, tworzące z zasadami 
barwne związki o niezbadanej dotychczas 
budowie chemicznej, dają i z gazowym su 
chym amoniakiem ciała, o określonym skła
dzie, nie dające się jednak zaliczyć do sze
regu soli anormalnych.

Czł. Godlewski przedstaw ia rozprawę p.
S. Krzemieniewskiego p. t.: „S tadya nad
azotobacter chroococcum.

P. S. Krzernieniewski omawia szczegóło
wo doświadczenia, k tórych  w yniki ogólne 
były już podane w notatce tymczasowej 
(Bulletin In tern , de 1‘Acad. des Sc. de Cra- 
coyie Ju ille t 1907); następnie przytacza no
we spostrzeżenia co do znaczenia próchnicy 
dla rozwoju azotobaktera. W yniki tych  ba
dań można streścić w sposób następujący:

1. Próchnica różnego pochodzenia w y
wiera niejednakowy wpływ na azotobaktera.

2. Próchnica wywiera wpływ znacznie 
mniejszy, jeżeli była poddana działaniu kwa
su solnego.

3. Pod działaniem kwasu solnego z pró
chnicy przechodzą do roztw oru znaczne, a 
dla różnych próchnic różne ilości azotu.

4. Ilości azotu oddawanego przez próch
nicę do kwasu solnego pozostają w pew 
nym prostym  stosunku do wiązanego przez' 
azotobaktera azotu w obecności tej próch
nicy.

5. Próchnica jednak zdaje się nie być; 
źródłem azotu dla azotobaktera, jak  nie jest 
źródłem węgla dla niego.

6. W obecności n iek tórych  próchnic azo- 
tobak ter może związać 17-mg azotu przy 
zużyciu t g. cukru.

7. W najlepszym razie na wytworzenie
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1 g. swej masy suchej, zawierającej 8’9°/0 
azotu, azofcobakter zużywa 6 g. glukozy.

8. Na rozwój azotobaktera i na w yzys
kanie przezeń źródeł węgla do wiązania azo
tu  w ybitny wpływ ma wysokość tem pera
tu ry , której optim um  leży około 30° 0.

9. Z porównania źródeł węgla okazuje 
się najodpowiedniejszą glukoza. W  pożywce 
z glukozą najw ydatniejsze wiązanie azotu 
następuje wtenczas, gdy zawartość jej w po
żywce wynosi do 1.5°/0, a próchniaków od 
0.25 do 0.5 g. na 200 cm  pożywki.

10. W iek azotobaktera (w okresie 1 ro 
ku) na wiązanie azotu wpływu nie ma.

11. Obecność w pożywce innych orga
nizmów wiązania azotu przez azotobaktera 
nie wzmaga.

P racę uzupełniają obserwacye nad morfo
logią azotobaktera, ilustrow ane zdjęciami fo- 
tograficznem i i rysunkam i.

Czł. M archlewski przedstaw ia rozprawę 
pp. J .  Buraczewskiego i T. Koźniewskiego 
p. t.: „O jodowych pochodnych strychn iny
i b ru cy n y “.

Przez działanie jodem  na alkoholowe ros- 
tw ory  wolnych alkaloidów strychninow ych 
w tem p. 60° otrzym ano: dw ujodostrychninę 
i dw ujodobrucynę.

Są to ciała krystaliczne, odporne na czyn
niki chemiczne i term iczne. Dopiero pod 
działaniem NaOH alcoholicum odszczepiają 
całkowicie jod, regeneru jąc wolne alkaloidy.

W ychodząc z owych dwujodowych po
chodnych, pp. B. i K. otrzym ali produkty  
bogatsze w jod, tró jjodostrychninę i trójjo- 
dobrucynę w postaci kryształów  rubinowo- 
fioletowe koloru  o rozdz. p. topi. 253°— 
254°.

Czł. Raciborski przedstaw ia rozprawę p. 
P . W iśniewskiego p. t.: „W pływ  w arunków  
zew nętrznych na sposób owocowania u  Zy- 
gorhynchus Moelleri V uill“ .

Zygorhynchus Moelleri, towarzyszy p ra
wie na każdej pożywce obficie zygospory, 
był badany przez P. W iśniewskiego w celu 
poznania warunków, sprzyjających pow sta
waniu zarodni, jakoteż i zygospor, oraz ha
m ujących je.'

P. W iśniew ski otrzym yw ał zarodnie, w y
łącznie lub w sto sunku  do zygospor w prze
ważającej liczbie:

1) w miejscu gęstego wysiania zarodni
ków na pożywce agarowej, do k tórej nie 
dodano połączeń węgla i azotu;

2) w niskiej tem peraturze (około 5° C) 
na pożywce agarowej a) bez połączeń węgla 
i azotu  i b) z l° /0 glukozy i l° /0 peptonu;

3) na pożyw kach. o wysokiej koncent ra- 
eyi cząsteczkowej ( l° /0 glukozy, l° /0 pep to 
nu  +  6°/0 N a Cl.);

4) na świetle słonecznem pożywka agaro
wa bez połączeń węgla i azotu. 1

N atom iast zygospory powstają w przewa
żającej liczbie:

1) w m iejscu gęstego wysiania zarodni
ków na agarowej pożywce z dodatkiem  1%  
glukozy, l° /0 peptonu i

2) na niezbyt starych  kulturach  w ciem
ności w tem peratu rach  21°— 23° C. n a  po
żyw kach zwykłej koncentracyi.

T ranspiracya nie wywiera decydującego 
wpływ u na sposób owocowania.

Na pożyw kach z l ° /0 glukozy, 1 °/0 siar- 
kanu  amonowego, na k tórych  po upływ ie 
paru  dni od zaszczepienia następuje zaha
mowanie w zrostu ruchowego na brzegu ko
lonii pow stają w znacznej ilości zygospory, 
tworzące dookoła kolonii czarne linie. P o 
dobne linie, powstałe w skutek nagrom adze
nia się znacznej ilości zygospor, otrzym ywał 
p. W. w m iejscu spotkania się rosnących 
ku  sobie odrębnych kolonii.

Czł. Radziszewski nadsyła rozprawę p. K. 
Klinga p. t.: „O alkoholach tolylo-etylo-
w ych“.

Przez energiczną redukcyę elek tro litycz
ną trzech  izomerycznych kwasów tolyloocto- 
wych otrzym ano trzy  odpowiednie alkohole 
tolyloetylowe i oznaczono ich stałe fizyczne 
jak  punkt: wrzenia, gęstość, refrakcyę, roz
puszczalność etc.

Sekretarz zawiadamia, że posiedzenie K o
misyi antropologicznej odbyło się w dniu 
30 czerwca 1908 r.

Odczytano i przyjęto  protokół z poprzed
niego posiedzenia.

Dr. Dem etrykiew icz złożył sprawozdanie 
o odkryciu  siedziby człowieka epoki paleo
litycznej podczas robót fortyfikacyjnych w 
końcu kw ietnia b. r. na północno - wschod
nim stoku wzgórza św. Bronisławy na Zwie
rzyńcu  pod Krakowem. Badania dokonane 
przez d-ra Dem etrykiewicza i geologa d-ra 
W. K uźniara wykazały, że w głębokości 
około 2 m etrów  znajdowała się tam , mię
dzy dwoma pokładami gliny diluwialnej, 
w arstw a k u ltu rn a  złożona z popiołu, węgli 
kostnych i kości zwierząt diluwialnej fauny, 
zwłaszcza m am utów (elefas prim igenius i 
elefas an tiąuus) także rodzaju konia i wołu, 
k tó re były w szystkie sztucznie połupane i 
pocięte narzędziami krzemiennemi, oraz nad
palone. Oprócz tego, w owej warstwie zna
leziono wiele okrzesków i całych narzędzi 
krzem iennych. P relegent ilustrow ał spraw o
zdanie oryginalnym i zabytkam i i zaznaczył, 
że co się dało zdobyć dla zbiorów nauko
wych, jes t tylko drobną cząstką tego, co 
faktycznie dochowało się w ziemi, ale nie
s te ty  w przeważnej części zniszczone zostało 
przez robotników, zanim badacze naukowi 
otrzym ali wiadomość o tem  odkryciu. Są
dząc z tych znalezionych narzędzi krzem ien
nych  oraz okazów fauny diluwialnej, k tó ra
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służyła za pożywienie myśliwcom odkrytej 
osady diluwialnej, trzeba ją  odnieść do śre
dniego okresu paleolitu, t. j. okresu t. zw. 
solutreńskiego.

Na podstawie referatu  d-ra Demetrykie- 
wicza przyjęto do d ruku  w wydawnictwach 
Komisyi następujące prace archeologiczne:
S. J . Czarnowskiego: „Jaskinie i schroniska 
w Kopcowej Górze na lewym brzegu Prąd- 
n ik a“. M aryana W awrzenieckiego „Mate- 
ryały do mapy archeologicznej Polski41. Bo
lesława Czapkiewicza z Tarnowa „M ateryały 
archeologiczne z okolic Skawiny i Zakrzowa 
koło Podłęża“.

Pp. Kostanecki, Hoyer i Bochenek przed
stawili pracę antropologiczną d-ra Edw arda 
L otha, asysten ta in s ty tu tu  anatomicznego 
w Bonn p. t. „Przyczynek do Kraniologii 
polskiej", k tó rą w zasadzie uchwalono ogło
sić w wydawnictwach Komisyi.

Dr. Demetryrkiewicz przedstawił darowane 
do Muzeum archeologicznego Akademii z 
Rożnowa nad Dunajcem  dwie bransolety i 
siekierki bronzowe. Uchwalono wyrazić po
dziękowanie ofiarodawcy.

K RO N IK A  NAUKOWA.

Przyczyna sezonowej zmiany upierzenia 
U ptaków. N iektóre p taki, powiada p. C. 
W . Beebe, przybierają na początku pory 
lęgowej specyalne upierzenie godowe. W y 
stępuje to  szczególnie w yraźnie u  samców; 
w jesieni jednak tracą  tę  szatę i stają się 
bardziej podobne do samiczek. Tak się dzie
je  z rodzajem P iranga i Dolichonyx. Jak ie 
są przyczyny tej zmiany? Można wynaleźć 
ich wiele: w arunki ogólne, pożywienie, ci
śnienie krw i, stan  organów płciowych, tem 
peratu ra , stan  wilgotności i t. p. Możnaby 
robić doświadczenia nad wpływem tych  róż
nych  czynników. P. Beebe jednak wziął 
pod uwagę tylko jeden z nich, mianowicie 
stan ogólny ciała, t. j. stopień otyłości 
ptaka.

P tak  je s t przeważnie chudy po przejściu 
pory lęgowej, dopiero w jesieni zaczyna na
bierać uiała. P . Beebe robił doświadczenia 
z dwoma ptakam i: umieścił je  pod koniec 
lata w miejscu słabo oświetlonem i karmił 
obficie; p tak i u ty ły ; na jesieni, gdy przy
szedł czas pierzenia się nie strac iły  ani je 
dnego pióra. Pierzenie się nie odbyło, p ta 
ki były zdrowe, lecz ociężałe. Dość było 
jednak  zmiany tem peratu ry  na to, aby prze
stały  jeść, przychudły i zmieniły upierzenie. 
Zdaje się więc, że zmiana szat nie je s t zja
wiskiem, zależącem od przyczyn dziedzicz

ności, lecz skutkiem  reakcyi organizm u na 
zmiany cielesne, określone wpływem czyn 
ników fizycznych.

M.
(Rev. scient.)

Rozm aitości.

Eukaliptus. E ukalip tus, którego wyso
kość— olbrzymia nieraz, obwód pnia i szyb
kość rośnięcia oddawna już zadziwiały po
dróżników, oglądających go w Australii, 
gdzie rośnie dziko, mógłby być uży ty  z 
wielką korzyścią do zadrzewiania pustych 
przestrzeni. Próby, robione w tym  kierun
ku  w Egipcie, Algerze, Tunisie i na K orsy
ce dały jaknajlepsze rezu ltaty . Gazeta prze
mysłowa tu re tań sk a  podają kilka in teresu
jących szczegółów o tem  pożytecznem drze
wie.

Z pomiędzy licznych odmian eukaliptusa 
najciekawsze są cztery: E . globulus, E . ros- 
tra ta , E . gigantea, E . amygdalina, z powo
du swych wymiarów i szybkości z jaką ro
sną; ta  szybkość w niek tórych  porach roku 
dosięga przeszło m etra na miesiąc; wyso
kość dochodzi od 40 do 80 m etrów, średni
ca w podstawie 3—4 m. Najlepiej się udaje 
i najbardziej jest pożyteczny E ucalyp tus 
globulus. Jego  drzewo, bardzo tw arde, ła
twe do obrabiania, bez sęków, dobrze się 
konserwuje, naw et w wodzie słodkiej czy 
słonej; za młodu jest ogromnie giętkie, t ru 
dne do złamania. Jego  zdolność obfitego 
pochłaniania wody czyni go bardzo cennym 
w okolicach wilgotnych i niezdrowych, k tó 
re zamienia na zdrowotne. Dość przypom
nieć zastosowanie lekarskie liści eukaliptusa, 
z których się robi ziółka i cygaretki do 
uśm ierzania kaszlu. E ukalip tus szczególnie 
się nadaje do budowli wodnych i statków 
żeglarskich, nie mówiąc już o jego zastoso
waniu w budownictwie, stolarstwie, koło- 
dziejstwie i t. d.

M.
(Rev. scient.)

Eksploatacya rud niklowych w Nowej 
Kaledonii. E ksploatacya ta  przedstawia wiele 
trudności.

Pokłady niklu znajdują się na wysokości 
500 do 1000 metrów, na spadkach gór za
okrąglonych i łagodnie opadających, ale do
liny, schodzące ku morzu są bardzo strome, 
tak , że o zbudowaniu tam  kolei żelaznych 
nie można myśleć. P rzytem , pokłady te  są 
rozrzucone na znacznej przestrzeni, niekiedy 
tworzą gniazda, mające powierzchnię zaled
wie kilku metrów.
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Dlatego przyjęto sposób transportow ania 
ich zapomocą lin. Ładowanie minerałów 
przedstawiało również wielkie trudności; po
nieważ okręty mogą się zbliżyć najwyżej na 
1 hm  do brzegu, trzeba było przewozić ru 
dy niklowe na tratw ach , co je s t czynnością, 
długą, kosztowną i niebezpieczną.

Zbudowano więc w morzu, na 1 km  od 
brzegu, przystań  do ładowania, długości 100 
metrów, opierającą się na trzech olbrzym ich 
kolum nach m urowanych, wysokości 18 m e

trów . Połączono tę  przystań z brzegiem 
za pomocą napowietrznej liny, k tó ra  służy 
do transportow ania . osób i towarów.

Ten sposób postępowania ma jeszcze tę  
wielką dogodność, że liny napowietrzne mo
gą być przedłużone aż do przystani ładun
kowej, co pozwoli uniknąć przeładowywania 
towarów pomiędzy kopalnią a okrętem .

M.
(Rev. scient.)

Buletyn meteorologiczny
za miesiąc lipiec 1908 r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi M eteorologicznej Centralnej p rzy  M uzeum  Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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