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U D Z IA Ł  W O D O R O S T Ó W  W  T W O 
R Z E N IU  SIĘ  P O K Ł A D Ó W  

W A P I E N N Y C H .

Pokłady kredy, zlepieńce muszlowe, 
wapniaki ko ra low e—są to pośrednie lub 
bezpośrednie w ytwory powolnej, lecz w y
trwałej pracy organizmów, pracy, która 
rozpoczęła się od niepamiętnych czasów 
istnienia ziemi i trw a do chwili obecnej. 
Dotychczas jednak  w tworzeniu się w a
pniaków prawie wyłączny udział przypi
sywano organizmom zwierzęcym, ty m 
czasem nowsze badania wykazały, że 
niektóre organizmy roślinne, mianowicie 
wodorosty wapienne, odgrywały i odgry
wają rolę, której nie należy bynajmniej 
lekceważyć. Halimeda np. i Lithotham- 
nium tworzą obecnie olbrzymie złoża, 
które w przyszłości przekształcą się 
w istotne pokłady wapienne.

W ubiegłych okresach geologicznych 
stwierdzono istnienie wapniaków, zawie
rających w wielkiej ilości wodorosty wa
pienne, należące bądź do zielenic (Chlo- 
rophyceae), bądź do krasnorostów (Flo- 
rideae). W apniaki takie powstały w ten

sam sposób, co i złoża współczesne, w sku 
tek gromadzenia się szczątków wodoro
stów wapiennych. Częstokroć wapniaki 
pochodzenia roślinnego zawierają w so
bie otwornice, jeżowce oraz korale. Nie
kiedy wreszcie spotykamy pokłady w a
pienne, pozbawione budowy organicznej 
i skamieniałości; W alther przypuszcza, 
że powstanie swoje zawdzięczają one wo
dorostom, k tórych budowa uległa znisz
czeniu wskutek krążenia wody.

Nazwa „wodorosty wapienne" je s t  
określeniem ogólnikowem, obejmującem 
wszystkie wodorosty o tkankach zwa- 
pniałych, lecz nieodpowiadającem j a 
kiejś jednej rodzinie; istotnie, zjawisko 
zwapnienia tkanek  występuje z jednej 
strony u krasnorostów w dwu grupach, 
u Cryptonemieae i u Nemalioneae, z dru
giej zaś strony u zielenic w grupie Si- 
phoneae.

W odorosty wapienne z grupy krasno
rostów obecnie rozpowszechnione są we 
wszystkich oceanach i we wszystkich 
szerokościach geograficznych.

W morzach arktycznych Lithotham- 
nieae tworzą wzdłuż wybrzeży Szpicber- 
gu, Islandyi i t. d. wspaniale rozwinięte
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ławice, prawie zawsze złożone z jednego 
tylko gatunku.

Na wybrzeżach F rancy i jedne  ga tunk i 
występują  w postaci skorupy, pokryw a
jącej powierzchnię skał, i pod względem 
geologicznym nie m ają  prawie żadnego 
znaczenia, inne zaś, przeciwnie spoczy
wają swobodnie na dnie morza, tworząc 
znaczne złoża, często naw et eksploato
wane pod nazwą „m aerl“.

W  morzu Śródziemnem niektóre  kra- 
snorosty tworzą na skałach pokrycia b a r
dziej rozwinięte, niż w oceanie A tlan tyc 
kim, znane pod nazwą „chodników". 
Prócz tego w zatoce Neapolitańskiej is t 
nieją ławice podwodne, utworzone przez 
rozmaite ga tunki L ithotham nieae, dające 
się w zupełności porównać z pokładami 
dawnych okresów.

W  krajach  zwrotnikowych L itho tham 
nieae mają czynny udział w budowie 
raf  koralowych i odgryw ają  poniekąd rolę 
cementu spajającego kolonie zwierzęce. 
W odorosty te rozw ijają  się nazew nątrz  
raf, w okolicy wystawionej na uderzenia 
fal, zabezpieczając w ten sposób delikat
ne korale od zbyt gw ałtow nego falowa
nia morza.

Niemniej rozpowszechnione są krasno- 
rosty  wapienne i w innych okolicach, 
a w niektórych morzach (Celebes), ja k  
świadczą spostrzeżenia ekspedycyi Sibo- 
ga, tworzą istne ławice. L ithotham nieae  
zamieszkują obecnie zarówno okolice 
arktyczne, an tark tyczne, jako  też i mię- 
dzyzwrotnikowe, na głębokości 0 - 8 0  m. 
W morzach ark tycznych  i malajskich, 
jak  się zdaje, złoża takie powstają na 
głębokości 0 — 30 m, w morzu zaś Ś ród
ziemnem, w okolicach Neapolu, na  głę
bokości 30 — 70 m. Najgłębsza granica 
dla tych wodorostów sięga 170— 200 m, 
lecz tu  nie m ają  żadnego znaczenia 
w sprawie tworzenia się pokładów w a
piennych.

Na wybrzeżach Francyi L itho tham nie
ae, ja k  się zdaje, poszukują miejsc bar
dziej zacisznych, na archipelagu M alaj- 
skim, przeciwnie, przekładają miejsca 
o dość silnym prądzie, skutkiem  czego 
mogą rozrastać się tam, gdzie pow sta

wanie kolonij koralowych ze względu na 
zbyt gwałtowny ruch wody je s t  niemo
żliwe.

Niekiedy Lithotham nium  rośnie na 
dnie bagnisk, o ile nie je s t  całkowicie 
pogrążone w mule.

Obecnie w powstawaniu pewnych po
kładów wapiennych uczestniczą głównie 
gatunki, zwane przez dawniejszych auto
rów Nulliporae.

Z innych skałotwórczych wodorostów 
wapiennych zasługuje na uwagę Halime- 
da z grupy zielenic. Są one nader roz
powszechnione dokoła Funafuti, gdzie ich 
szczątki utworzyły pokłady piasku, po
krywającego dno laguny tego atolu na 
głębokości 50 m. W okresach względnie 
niedawnych w tych samych okolicach, 
zwłaszcza koło wysp Salomona, Nowych 
Hebrydów, ga tunk i Halimeda łącznie 
z Lithothamnieae dały początek wapnia
kom. Niemniej obfite są ga tunk i Bor- 
netella  koło Celebesu.

Zielenice wapienne obecnie są bardziej 
charak terystyczne  dla okolic gorących 
i um iarkowanych, zwłaszcza dla wysp 
Antylskich; północna granica ich rozpo
wszechnienia przechodzi przez wyspy Ka
naryjskie  i morze Śródziemne.

Z badań Champona i Mawsona w yni
ka, że Halimeda zamieszkuje miejsca za
ciszne, najczęściej laguny atolów, podo
bnie, ja k  Lithothamnieae, na głębokości 
0 — 80 m.

Chociaż pod względem organizacyi 
krasnorosty  stoją wyżej od zielenic, były 
już  jednak  w okresie sylurskim  rep re 
zentowane przez rodzaj Solenopora, k tó
ry, zgodnie z badaniami Browna, uw a
żają za przodka Lithothamnieae. Już 
w tym  okresie Solenopora uczestniczyła 
w budowie ra f  koralowych podobnie, jak  
w okresach późniejszych Lithothamnieae. 
Solenopora je s t  jedynym  rodzajem k ra
snorostów, znanym w pokładach pier- 
wszorzędowych, występującym  zresztą 
tylko w sylurze.

W  okresie kredowym zjawia się nagle 
bardzo ciekawy rodzaj, Archaeolitho- 
thamnium, k tóry  miał bardzo ważne zna
czenie w tworzeniu się pokładów wapien
nych. W eocenie, gdy Archaeolitho-
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tham nium  w dalszym ciągu rozwijało się, 
ukazały się dwa inne rodzaje, Lithotha- 
m nium i Lithophyllum. Wapniaki z Litho- 
tham nium  znane są w całem zagłębiu 
śródziemnomorskiem, w Algieryi, na 
Sardynii, w Alpach i t. d., gdzie odgry
wają główną rolę w tworzeniu się for- 
macyj wapiennych pochodzenia roślin
nego.

Skutkiem  obfitości tych wodorostów 
powstają w miocenie potężne pokłady, 
z k tórych  najbardziej znany je s t  wapniak 
litawski z okolic Wiednia, utworzony 
w znacznej części przez Lithothamnieae 
łącznie z jeżowcami i otwornicami.

W okresie pliocenicznym wśród Litho- 
tham aieae w ystępują  gatunki współcze
sne, zwłaszcza we Włoszech.

W  ubiegłych okresach geologicznych 
zielenice odznaczały się większą rozma
itością gatunków, niż obecnie, a tkanki 
gatunków kopalnych były bardziej zwa- 
pniałe.

Zielenice, podobnie jak  krasnorosty, 
ukazały się w okresie sylurskim, lecz 
ewolucya tych dwu grup kroczyła różne- 
mi drogami; znaczenie ich nie daje się 
porównać w skutek  tego, że w ciągu wie
ków zastępowały one siebie wzajemnie. 
Zielenice przeważały podczas okresu perm- 
sko-tryasowego, poczem od początku 
okresu ju ra jsk iego  znaczenie ich upada. 
Z nastan iem  okresu trzeciorzędowego, 
w eocenie zielenice ponownie występują 
w wielkiej ilości.

Złoża krasnorostów na większą uwagę 
zasługują, poczynając od okresu dolno- 
kredowego, a w okresie trzeciorzędowym 
zajm ują miejsce naczelne.

W  okresach pierwszorzędowych k ra 
snorosty z rodziny Dasycladiaceae utwo
rzyły wapniaki sylurskie w okolicach 
morza Bałtyckiego, w okresach drugo- 
rzędowych powstały olbrzymie pokłady 
wapniaków z udziałem rozmaitych g a 
tunków w Alpach zachodnich i wschod
nich (wapniaki W etters te inu  i Tyrolu 
południowego).

Niektóre z tych wapniaków przekształ
ciły się później w gipsy i dolomity. Stąd 
powstaje przypuszczenie, że pokłady wa

pienne, uięposiadające żadnych śladów 
budowy organicznej, są pochodzenia ro 
ślinnego.

W alther, istotnie, zauważył w Syraku- 
zach wszystkie stopniowe przejścia m ię
dzy wapniakami trzeciorzędowemi, utwo- 
rzonemi przez wodorosty, a wapniakami, 
nieposiadającemi budowy organicznej. Po 
okresie niezwykłego wprost rozwoju Da
sycladiaceae w tryasie, rozpoczyna się 
nagle ich upadek w okresie ju ra jsk im  
i kredowym, zjawia się wprawdzie kilka 
nowych rodzajów, lecz nie mają one wię
kszego znaczenia w powstawaniu wa
pniaków.

W  okresie trzeciorzędowym pomimo 
wielkiej rozmaitości gatunków Codiaceae 
i Dasycladiaceae znaczenie tych  rodzin 
je s t  znacznie mniejsze, niż w okresie 
tryasowym.

Z końca trzeciorzędu znane są, zwłasz
cza z Nowych Hebrydów, wapniaki z Ha
limeda, wyróżniające się kruchością i po
rowatością. Badanie mikroskopowe wy
kazało w nich także obecność Lithotha- 
mnium i otwornic.

Dotychczas mówiliśmy o wapniakach 
utworzonych przez nagromadzenie się 
szczątków wodorostów. Lecz oprócz roli 
mechanicznej wodorosty mogły odgry
wać jeszcze inną, jeżeli chodzi o pokła
dy słodkowodne, znane pod nazwą tufów 
i trawertynów. Obecnie podobne skały 
tworzą się w wodach obfitujących w w a
pno ze współudziałem sinic i zielenic: 
Phormidium, Rivularia, Dichothrix. W o
dorosty te rozkładają węglan kwaśny 
wapnia i pochłaniając z niego dwutlenek 
węgla, zamieniają go na węglan obojęt
ny nierozpuszczalny w wodzie, który się 
osadza. Z drugiej znów strony wspo
mniane wodorosty sadowią się pomiędzy 
cząstkami wapiennemi i mogą być uwa
żane, jako wodorosty dziurawiące. Gdy 
wodorosty zostaną całkowicie pokryte 
wapniakiem, tracą życie, a wszelki ślad 
ich istnienia, j a k  to wykazał Langeron, 
znika. Dlatego też nie zdołano wykryć 
tych wodorostów w niektórych t raw er
tynach. Na podstawie jednak  analogii 
można przypuszczać, że wapniaki takie
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powstały w tych  sam ych w arunkach , co 
i w okresie współczesnym.

Należy wreszcie poświęcić słów kilka 
hypotezom, k tóre s ta ra ły  się wyjaśnić 
tworzenie się t. z w. oolitów, zaokrąg lo
nych ziarn, złożonych ze spółśrodkowych 
w arstw  w apiennych dokoła obcego j a 
kiegoś jądra .

Odkrycie w wapiennych w arstw ach  
oolitów obecności licznych włókien m i
kroskopowych wodorostów nasunęło roz
maitym badaczom, Nichołsonowi, Ethe- 
ridgeowi, a następnie W etheredow i p rzy 
puszczenie, że oolity powstają  w skutek  
nagromadzenia się licznych kawałków 
wodorostu Girvanella, inkrustow anych  
wapnem, dokoła jak iegoś jąd ra ,  s łużące
go za podstawę. Można tu  jednak  zadać 
pytanie, dlaczego gromadzenie się tych 
włókien prowadzi do powstania oolitu 
zawsze w postaci kulistej.

Powyższa hypoteza została całkowicie 
obalona przez Cayeuxa na podstawie ba
dań. Zauważył on, że obecność Girva- 
nelli w oolitach nie j e s t  bynajm niej tak 
częsta, jak  przypuszczano, następnie, że 
charak te rys tyczna  dla oolitów budowa 
spółśrodkowa nie daje się prawie pogo
dzić z obecnością wodorostu; wreszcie, 
włókna są liczniejsze w części obwodo
wej oolitu lub, przeciwnie, skupione 
w środku. Cayeux doszedł do wniosku, 
że oolity powstały bynajm niej nie przez 
gromadzenie się Girvanelli; wodorosty te 
według niego należałoby raczej uważać 
za dziurawiące i jako takie, p rzedosta ją 
ce się do oolitu już po jego  utworzeniu.

Wobec tego słusznem wydaje się py
tanie, czy oolity pod względem pow sta
wania nie są zbliżone do traw ertynów . 
Przyjm ując to osta tn ie  przypuszczenie, 
należałoby uważać Girvanellę za wodo
rost dziurawiący, k tó ry  obecnością swoją 
ułatwia osadzanie się w apniaka  dokoła 
istniejącego jądra . Różnica w porów na
niu z wodorostami tworzącem i t ra w e r ty 
ny  polegałaby na tern, że Girvanella za
chowała się w stanie  kopalnym.

Z tego krótkiego szkicu widzimy, j a k  
ważną rolę odgrywały wodorosty we 
wszystkich okresach geologicznych, jako 
organizmy skałotwórcze. Jedne z nich

przez zwykłe gromadzenie się dały po
czątek nadbrzeżnym  wapniakom mor
skim, inne zaś obecnością swoją przy
czyniły się do osadzenia się olbrzy
mich mas wapniaków jeziornych lub 
morskich.

Cz. Statkieiuicz.
(Rev. gen.).

Z N OW SZYCH BADAŃ NAD 
BUDOWĄ KOMÓRKI.

(Dokończenie).

7. Chromatoplazma komórek nerwowych.

Każdą komórkę nerwową charak te ry 
zuje obecność w plazmie włókienek ba rw 
n y c h —neuroflbryli. Prócz tego w wielu, 
zwłaszcza w komórkach zwojowych, zna
leziono chrom atoplasty o typie siatecz- 
kowatym, opisywane jako siatki Golgie- 
go, trofospongia Holmgrena i kuliste lub 
bezkształtne nagromadzenia chromato- 
plazmy, zwanej tu substancyą Nissla.

Neurofibryle już przez dawniejszych 
badaczów były uważane za utwory n ie 
zależne od zrębu morfoplazmatycznego. 
Dogiel, barwiąc za życia błękitem me
tylowym, wykazuje w komórkach zwo
jow ych i komórkach siatkówki kręgow
ców silne włókna krzyżujące się w m iej
scach przechodzenia z jednego dendry tu  
do drugiego. Obok włókien-jednolitych 
widzi inne, będące tylko szeregami ziarn, 
zabarwionych również błękitem metylo
wym. Pierwszym i najwybitniejszym  
rzecznikiem teoryi indywidualności włó
kienek nerwowych był Apathy. Jego 
zdaniem przeprowadzanie podrażnień jest 
związane ściśle ze stanem włóknistym 
substancyi przewodzącej, podobnie ja k  
kurczliwość w mięśniach ze stanem  włó
knistym  substancyi kurczliwej. Neuro- 
ftbryle mają się rozwijać z popodziało- 
wych połączeń międzykomórkowych.

Przeciwko indywidualności włókienek 
odzywały się liczne głosy. Dla Flem- 
m inga i zwolenników jego budowy włó
knistej neurofibryle będą grupam i włó-
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kienek cy toplazmatycznych, stanowiących 
tu ja k  i w każdej innej komórce całą 
treść plazmy. Szczawińska, Held, Ramon 
y Cajal wreszcie przyjmują, że neurofi
bryle nie istnieją  wogóle jako odrębne 
s truktury . Obrazy ich powstają przez 
wyciągnięcie w kierunku długości ko
mórki ścianek siatki cytoplazmatycznej, 
oraz silniejsze barwienie się tych wła
śnie znajdujących się w stanie napięcia 
części. Nowsze jednak  od wzmiankowa
nych poprzednio badania Mevesa nad 
procesami histogenetycznemi u zarodków 
kurczęcia przemawiają znów dobitnie za 
indywidualnością neurofibryli. Mają one 
podobnie jak  myofibryle powstawać 
z drobnych ziarnek mitochondryalnych, 
ukazujących się w najwcześniejszych sta- 
dyach rozwoju neuroblastu i doskonale 
od początku zindywidualizowanych.

Siatki Golgiego według jego obserwa
c j i  nad komórkami nerwowemi u sowy 
płomykówki — to siatka srebrzących się 
metodą Golgiego nitek, leżąca w we
wnętrznej, okołojądrowej części komórki, 
ale niebędąca w bezpośredniej styczności 
ani z jądrem, ani z obwodową warstwą 
cytoplazmy. W  komórkach wziętych ze 
zwierząt młodych sieć jest stosunkowo 
prosta, z wiekiem rozgałęzia się coraz 
silniej.

W  biegu dalszych badań Golgi i jego 
uczniowie znajdują  podobne zjawiska 
u licznych innych kręgowców, ustala  się 
mniemanie, że sia tk i Golgiego są stałym 
składnikiem komórki zwojowej. Retzius, 
badając liczne bezkręgowce i kręgowe, 
spotyka wszędzie, u ssaków zwłaszcza 
rozpowszechnione siatki, barwiące się 
m etodą Golgiego, jednak  sięgające swe- 
mi rozgałęzieniami obwodu komórki. Bę
dzie to raczej może ten typ siatek barw 
nych, które Holmgren nieco później okre
ślił jako trofospongia.

Holmgren opisuje naprzód w komór
kach zwojowych Lophiusa system kana
lików, k tóre uważał wówczas za wlosko- 
wate rozgałęzienia wnikających tu na
czyń krwionośnych. Zbadawszy j e d n o 
znaczne obrazy u wyższych kręgowców, 
odstępuje od tego tłumaczenia. Zauwa
ża, że te łączące się w sia tkę kanaliki

zdają się nie posiadać własnych ścia
nek. Sieć tych cewek otacza jądro, jak  
w obrazach Golgiego, w przeciwieństwie 
jednak  do s tru k tu r  przez Golgiego opi
sywanych, przechodzi również w obwo
dową część komórki, niektóre cewki prze
chodzą bezpośrednio w szpary między
komórkowe. W dalszym ciągu Holmgren 
kilkakrotnie jeszcze zmienia sposób u j
mowania tych zjawisk. Badając utwory 
siateczkowate komórek nerwowych żab 
i królików, znajduje, że cewki tworzące 
sieć mają owszem własne ścianki i wła
śnie skutkiem tego można wyraźnie śle
dzić przechodzenie ich poza obręb ko
mórki. Nasuwa mu to przypuszczenie, 
że siateczkę całą tworzą elementy wła
ściwie samej komórce zupełnie obce, wy
pustki sąsiednich komórek łącznotkanko- 
wycli. Utwierdza go w tem przypusz
czeniu zbadanie odpowiednich stosunków 
u winniczka, gdzie całe pęczki włókien 
tkanki łącznej (właściwie parenehymy) 
wraz z jądram i wnikają do wnętrza ol
brzymich komórek zwojowych. Przez 
powstawanie szpar w tych wypustkach 
zmieniają się one w kanaliki, te anasto- 
mozują ze sobą, tworząc sieci. W owej 
epoce badań kanaliki przedstawiają się 
Holtngrenowi jako drenaż komórki. Dal
sze jego badania przynoszą szczegóły, 
dotyczące zmian, którym  trolospongia 
ulegają. Po zwakuolizowaniu tworzących 
je  wypustek następuje  znów nagrom a
dzenie się w wytworzonem przez to świe
tle substancyi barwnej, która stopniowo 
zdaje się być zużywana przez otaczającą 
plazmę. Rozpuszczeniu mogą ulegać na
wet ścianki kanalików. Jeszcze więc raz 
Holmgren zmienia pogląd na naturę  tro- 
fospongiów: nie jes tto  drenaż, ale miej
sce nagromadzania dostarczanych przez 
komórki sąsiednie substancyj odżyw
czych. Cała l i te ra tu ra  dotycząca tych 
zjawisk przechodziła rozwój wykreślony 
przez te przeobrażenia poglądów Holm- 
grenowskich. Dziś trofospongia są prze
ważnie przedstawiane właśnie jako na
gromadzenia substancyi odżywczej. O tem, 
że nie są to jednak  poprostu złogi sub 
stancyi już martwej, ale tak, czy inaczej 
ukształtowane piasty, w których się ona
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dopiero odkłada, świadczy obserwowany 
przez Holragrena fak t n ieustannej ich 
regeneracyi. W  miarę ja k  części trofo- 
spongium zostają  zużyte, ze ścianek po
zostałych jego kanalików przez pączko
wanie tworzą się nowe odgałęzienia.

Stosunek apara tu  Golgiego do trofo- 
spongium przedstawiano rozmaicie. Stu- 
dnicka i Bethe przyjm ują zasadniczą od
mienność tych dwu typów utworów 
barw nych, opierając się na tem, że były 
one spotykane jednocześnie w tych  s a 
mych komórkach. K ilkakrotnie obok g ru 
bych kanalików, posiadających własne 
ścianki i mogących komunikować z prze
stw oram i międzykomórkowemi, obserwo
wano dokołajądrową sia teczkę znacznie 
delikatniejszą, zbliżoną do obrazów Gol
giego. Sjorall, k tóry  badał komórki zwo
jowe jeża, zauważa, że w m ałych komór
kach występują s tru k tu ry  odpowiadające 
siatkom Golgiego, w większych — s ta r 
szych raczej trofospongiom Holmgrena. 
Równoczesnego występowania tych ty 
pów w jednej komórce nie obserwował 
nigdy i je s t  zdania, że p rzedstaw iają  one 
tylko różne fazy rozwojowe jednego  i te 
go samego utworu. I sieci Golgiego 
i trofospongia wykrywano zwykle, s to
sując metody neurologiczne specyalne. 
Utrudnia  to porównanie tych utworów 
z ciałami barwnemi w plazmie innych 
komórek. W iemy o nich w każdym  ra 
zie, że w razie użycia hem atoksyliny 
zwykłej pochłaniają ją  chciwiej niż o ta 
czająca plazma i że w części p rzy n a j
mniej czernią się hem atoksyliną  żelazną. 
Smirnow, k tóry  badał utwrory te w ko 
mórkach zwojowych i rdzeniowych czte
romiesięcznego płodu ludzkiego, tam za
tem, gdzie był w okresie różnicowania 
się, znajduje, że siateczka trofospongiów 
przechodzi bezpośrednio w jądrow ą. Ob- 
serw acya ta przemawia za możliwością 
bezpośredniego udziału jąd ra  w tw orze
niu cial Golgiego i Holmgrena.

Ftirs t  wreszcie próbuje je  wciągnąć do ż 
kategoryi utworów mitochondryalnych. 
Opisane przez niego w komórkach ne r
wowych u zarodków łososi chromatopla- 
s ty  różnią się wprawdzie znacznie od 
wyżej opisanych. Są to rozrzucone w pla

zmie dość duże pierścienie, czerniące się 
hem atoksyliną żelazną. Miejscami pier
ścienie, szeregując się, tworzą sztabki 
lub włókienka. W komórkach nerw o
wych starszych, obok luźnych pierścieni, 
w ystępują  jednolite włókna, prawdopo
dobnie przez szeregowanie się pierścieni 
powstałe. Zdaniem Fiirsta  pierścienie— 
u tw ory  elem entarne—odpowiadałyby mi- 
tochondryom, włókna — chondryosomom 
lub pseudochromosomom Heidenhaina, 
kłębki lub pasma, w które włókna mogą 
się uk ładać—przyjądrom, centroformiom 
i t d. Z drugiej strony Fiirst uważa 
(nieuzasadniając tego zresztą dostatecz
nie) opisywane zjawiska za równoznacz
ne z aparatem  Golgiego i trofospongia- 
mi, rozciągając w ten  sposób na w szyst
kie te utwory pojęcie mitochondryów.

Mitochondrya występujące w kom ór
kach nerw owych—niezależnie jednak  od 
ciał Golgiego i Holmgrena — opisywał 
w ostatnich czasach Nageotte. Rozróżnia 
on dwojakiego rodzaju chrom atoplasty 
ziarniste w komórkach nerwowych i mi
tochondrya typowe i większe, słabo się 
barwiące ziarna, które on nazywa 
„grains spum eux“. Jedne i drugie leżą 
pomiędzy ciałami Nissla. Nageotte uważa, 
że s ia tk i Golgiego i Holmgrena są raczej 
homologiczne z ciałami Nissla.

Nissl, barwiąc komórki nerwrowe błę
kitem metylowym, zauważył, że wszę
dzie prawie w słabo barwiącej się osno
wie plazmatycznej leżą ciała silniej, ale 
bardzo niejednostajnie zabarwione, kuli
ste, włókniste, ziarniste. W ystępowanie 
tych utworów właściwie pierwszy podał 
Flemming, Nissl tylko pierwszy badał je 
dokładniej. Zdaniem jego budowa ziar
n is ta  nie stanowi tu wcale reguły. Sub- 
s tancya barwna może tworzyć jednolite 
duże masy, wstęgi, pasma, niewykazując 
ani śladu budowy ziarnistej. Chcąc un ik
nąć zbyt śpiesznego homologizowania tw o
rzącej je  substancyi z chromatyną, Nissl 

< oznacza j ą  tylko jako  „chromophil". Za
uważoną przez Nissla niejednostajność 
barwienia się tych ciał stwierdza Rosin. 
Jedne z nich, lub nawet części jednych  
barw ią się bazi-, inne oksychroinatyno- 
wo. Większość badaczów przypisuje cia-
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łom Nissla znaczenie odżywcze (van Ge- 
huchten, Benda, Cajal). To, że leżą one 
w ściankach nie w oczkach sieci plazma- 
tycznej i że zdają się przebywać pewien 
rozwój, pozwala zaliczyć je  do chroma- 
toplastów. C harakterystyczne je s t  też 
dla nich według nowszych badań bar
wienie się pośrednie między plazmą 
a chrom atyną właściwą: w razie użycia 
metody Biondego i Ehrlicha barwią się 
one błękitno, gdy tymczasem chromaty- 
na właściwa zatrzymuje wyłącznie zieleń 
metylową.

8. Chromatoplazma w komórkach tkanki 
łącznej.

W komórkach łącznotkankowych, spe- 
cyalnie w tkance łącznej włóknistej, 
w komórkach chrząstek i kości opisywa
no chrom atoplasty  ziarniste i włókien- 
kowate. Przedewszystkiem  należą tu dro
bne jednolite  włókienka w plazmie ko
mórek tkanki łącznej włóknistej, p raw do
podobnie będące młodocianemi postacia
mi definitywnych włókien łącznotkanko
wych, leżących zwykle już  poza obrę
bem komórek. Z dawniejszych badaczów 
opisywali je  Reinke i Plemming. Obok 
włókienek Plemming, później Arnold 
znajdują w tychże komórkach liczne ziar
na, czerniące się podobnie ja k  i włókien
ka za użyciem hematoksyliny żelaznej.

Arnold, Nowikoff, Smirnow i Loewen- 
thal też same dwie formy chromatopla- 
stów odnajdują  w komórkach chrząstko
wych. Loewenthal wyraża wątpliwości 
cc do tego, czy splątane, bezładnie na
gromadzone dokoła jąd ra  komórkowego 
włókna komórek chrząstkowych są j e 
dnoznaczne z obserwowanemi przez Flem- 
minga włókienkami. Nowikoff podaje nie- ! 
co bliższe wiadomości o znajdowanych 
przez siebie w komórkach chrząstek pod- 
języczkowych u Haliotis chromatopla- 
stach ziarnistych (uważanych przez nie
go za jednoznaczne z chromidyami). Znaj
duje mianowicie na podstawie podobień
stw a w ich sposobie barwienia się do 
jąderek  i obserwowanego przez siebie 
wywędrowywania jąderek  do plazmy, J

że ziarnka te są utworzone przez sub- 
stancyę pochodzenia jądrowego.

Van der S trich t i Disse wreszcie wspo
minają o utworach ziarnistych barwnych 
w plazmie osteoblastów.

Są to jednak  przeważnie tylko wzmian
ki. Chromatoplasty łącznotkankowe znaj
dują  bliższe uwzględnienie dopiero w ba
daniach Duesberga i Mevesa. Rozprawę 
Mevesa o powstawaniu włókien łączno
tkankowych, późniejszą co do daty  od 
spostrzeżeń Duesberga, S. Powierza refe
rował obszernie w M  32 Wszechświata, 
odsyłam zatem po bliższe wiadomości do 
tego referatu, notując tu  tylko, że Meves 
przyjmuje dla tych włókien powstawanie 
jednoznaczne z tem, jak ie  znalazł dla 
myo- i neurofibryli — z chondryosomów, 
włókienek barwnych, rozpadających się 
z kolei na barwne ziarna—mitochondrya.

9. Pochodzenie i losy utworów chrornato- 
plazmatycznych, ich klasyfikącya.

Chromatoplasty różnej formy mogliby
śmy odnaleść w bardzo wielu, może we 
wszystkich komórkach zwierzęcych. Ba
dania Mevesa i Duesberga nad mito- 
chondryami zarodków stw ierdzają w ystę
powanie włókienek barwnych we w szyst
kich komórkach embryonalnych, od pier
wszych blastomeronów począwszy, bez 
względu na ich prospektywne znaczenie. 
W organizmach dojrzałych odnajdowano 
chromatoplasty na niezmiernie różnym 
materyale histologicznym—w komórkach 
narządów zmysłowych (Eisen w komór
kach słuchowych u Pouloscolex), w leu
kocytach wielokrotnie, w komórkach ol
brzymich lub t. zw. komórkach Hamman- 
Spenglowskich u obleńców (Nassonow), 
w komórkach tchawek (Prćnant u larw 
owadów dwuskrzydłych). Ciekawą jes t  
rzeczą, że spotykano je  występujące na
wet niezależnie od organizacyi kom ór
kowej—mianowicie w potężnej warstwie 
syncytyalnej, k tóra leży pod oskórkiem 
u kolcogłowów. W łókienka amfichroma- 
tyczne, które się tu  zwykle układają 
w skupienia promieniste, ze względu na 
ich sposób barwienia się i kształt Prś-
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nan t uważa za jednoznaczne z włóknami 
podstawowemi komórek gruczołowych.

Uwzględniałam w niniejszem zesta 
wieniu tylko chromatoplazmę tych kilku 
typów komórkowych, z którem i histolo- 
gia najczęściej ma do czynienia. W su 
mie będą to następu jące  utwory: 

u pierwotniaków: centronukleolus, chro- 
midya, ziarna welu tyny  i plastyny;

u bakteryj rozproszony apara t  j ą 
drowy;

w komórkach nabłonkowych: włókna 
korzeniowe i z iarna podstawowe rzęs;

w komórkach płciowrych męskich: idyo- 
somy, reszty wrzecion, p rzy jąd ra  i tw o
rzące je  mitochondrya w różnych for
mach;

w żeńskich: ciała Balbianiego lub j ą 
dra żółtkowe, masy ziarniste, włókna er- 
gastoplazmatyczne, m itochondrya w ró
żnych formach;

w komórkach gruczołowych: włókna 
podstawowe, lub t. zw. włókna ergasto- 
plazmatyczne, kłębki i pasma ergasto- 
plazmatyczne (parasomy), m itochondrya 
w różnych formach, chromidya, z iarna 
pierwotne — w kom. nefrydyalnych spe- 
cyalnie barwne części apara tu  rzęsko
wego;

w komórkach mięśniowych: m itochon
drya  (jako chondryosomy) i ich pochod
ne myoflbrylle, chromidya, włókna szkie
letowe;

w komórkach nerwowych: neurofi
bryle (prawdopodobnie mitochondryal- i 
nej natury), siatki Golgiego, truiospon- ! 
gia Holmgrena, ciała Nissla.

Pomiędzy temi ciałami dla niektó- | 
ry ch —tak np. dla chromidyów i centro- 
nukleusów pierwotniaków, dla części ciał j  

barw nych komórek gruczołowych i m as | 
z iarnistych w plazmie dojrzewających 
komórek płciowych, je s t  pewne pocho
dzenie jądrowe. W tworzeniu chroma- j  

toplastów uczestniczą oba rodzaje sk u 
pionej na terytoryuin jądrow em  chroma- 1 
tyny. Badanie Ogaty zapoznało nas z ró- 
wnoczesnem wywędrowywaniem  z obwo
du jądrowego na cytoplazm atyczny ciał 
chrom atynow ych dwojakiego rodzaju — 
bazi- i amfi, a nawet oksychromatyno- 
wych. Hertwigowskie chromidya s tano

wią przykład chromatoplastów wyłącznie 
bazichromatynowego pochodzenia. Obok 
chromatoplastów o bezsprzecznie jąd ro 
wem pochodzeniu istnieją takie, dla k tó
rych  stwierdzone je s t  powstawanie w pla
zmie i na tu ra  analogiczna — nie homolo
giczna z chromatyną. Są to mianowicie 
różne formy utworów mitochondryalnych. 
Benda i Meves nie dają wprawdzie obra
zów różnicowania się ich w plazmie, na 
podstawie jednak  tego, że w biegu bar
dzo szczegółowych badań nie napotkali 
n igdy obrazów pozwalających przyjąć 
powstawanie jądrowe pierwotnej formy 
m itochondryalnej, t. j. chondryosomów, 
oraz tego, że już  ta pierwotna forma po
siada typowe, odmienne od obu chroma- 
tyn barwienie się, przyjmują powstawa
nie z cytoplazmy za jedynie  możliwe. 
Raz powstałe m itochondrya mają zresztą 
rozmnażać się przez podział — każda ko
mórka potomna otrzymuje z podziału pe
wien zapas utworów mitochondryalnych. 
Powstawanie chromatoplastów je s t  dziś 
zresztą w wielu, — w przeważającej licz
bie przypadków niedokładnie znane i by 
wa przedstawiane rozmaicie. Wrócę jesz
cze do sprawy panującej tu różnicy p o 
jęć  z okazyi próby zastosowania istn ie
jącej nom enklatury do zjawisk opisywa
nych.

Co do znaczenia chromatoplazmy, mó
wiłam o niem, wyliczając jej poszczegól
ne formy. Streszczając to, co wiemy 
o znaczeniu różnych chromatoplastów, 
dojdziemy do przekonania, że wogóle wy
stępu ją  one w związku z żywą czynno
ścią śródkomórkową. Tam, gdzie pewna 
czynność jes t  stale związana z pewną 
komórką, substaneya barwna, zapewne 
właśnie podłoże owej czynności s tano
wiąca, kształtu je  się w stałe składniki 
komórki. Ten przypadek zachodzi we 
włókienkach mięśniowych i nerwowych, 
w komórkach migawkowych nabłonków 
pokrywowych i wydzielniczych. Gdzie 
komórka je s t  czynna okresowo — w ystę
powanie substancyi barwnej poprzedza 
zwykle okres wzmożonej czynności. Mo
że ona tam posiadać znaczenie subs tan 
cyi pośredniczącej między plazmą wła
ściwą a definitywnemi postaciami pro
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duktów wydzielinowych, substancyi po
budzającej tylko otaczającą plazmę do 
żywszej przemiany m ateryi, działającej 
zatem jako ferm ent i wreszcie subs tan 
cyi odżywczej, m ateryału zużywanego do 
nieustannej regeneracyi, jak a  musi to 
warzyszyć każdej degeneracyi fizyolo- 
gicznej związanej znów z każdą żywszą 
akcyą.

Jeżeli nasze chrom atoplasty zechcemy 
rozklasyfikować, posiłkując się istnieją- 
cemi dla różnych ich form nazwami, mu
simy spróbować ustalić stosunek wza
jem ny  do siebie tych nazw, które naj- 
wybitniej noszą charak te r  zbiorowych 
i przeto muszą być użyte przedewszyst- 
kiem w klasyfikacyi. Są to określenia: 
ergastoplazmy, mitochondryów i chromi- 
dyów.

Cytologowie francuscy nazwę ergasto 
plazmy odnosili zrazu do włókien pod
stawowych opisanych przez Garniera, 
Bonina i innych w komórkach gruczoło
wych. Ponieważ przekonano się, że włó
kna te przechodzą w utwory innych 
kształtów, pojęcie ergastoplazmy zostało 
rozszerzone na wszelkie utwory plazmy 
komórek gruczołowych, barwiące się po
dobnie do chrom atyny i znajdujące się 
w związku z funkcyą wydzielniczą, nie
zależnie od ich kształtu. Utwory, wy
glądające podobnie do Garnierowskich 
włókien podstawowych i oznaczane jako 
ergastoplazmatyczne, zostają w szybkim 
czasie odnalezione w bardzo wielu ko
mórkach. W łókienka i sztabki barwne, 
które Maziarski opisywał w nefrydyach 
pierścienic, Theohari w nerkowych ko
mórkach ssaków, Launoy w śliniankach 
wężów, P. i M. Bonin w worku zalążko
wym roślin liliowatych oraz ciż sami 
w oocytach rozgwiazd, Laguesse w g ru 
czołach trzustkowych, de Guieysse w g ru 
czole trzustkowo - wątrobowym u ślim a
ków, Paye w nefrydyach pijawek itd. 
zaliczono do ergastoplazmy. W roku 
1 8 9 8  —  9 9  Prenant, mówiąc o różnorod
nych postaciach, które plazma przyjmo
wać może w okresie nasilonej czynności 
i obejmując je  wszystkie ogólnem poję
ciem „plazmy wyższego rzędu", jako je- 
dnę z tych postaci wymieniał ergasto-

plazmę. Przez złe zrozumienie rozprawy 
Prenan ta  mieszano wielokrotnie pojęcie 
ergastoplazmy z ogólniejszem — plazmy 
wyższego rzędu, nazywając, najzupełniej 
nie w myśl tego uczonego, ergastopla- 
zmą wszystko wogóle, co się na terenie 
cytoplazm atycznjm  jakichkolwiek komó
rek wyróżniało swoim sposobem barw ie
nia się. Ostatnio Duesberg, polemizując 
z Prenantem, stale mówi o stworzonej 
przez tegoż kategoryi „ergastoplasme on 
plastne superieur“. Protestu jąc  przeciw 
takiem u mieszaniu pojęć, P rćnant w roz
prawie z roku zeszłego raz jeszcze pod
nosi sprawę ergastoplazmy. Utwory, któ
re słusznie określano jako ergastoplasty, 
występują  wprawdzie w różnych, ale za
wsze tylko w zdolnych do czynności 
wydzielniczych komórkach. Ergastopla- 
zma znajduje się w związku z czynno
ścią wydzielniczą. Barwi się w różnych 
s tadyach rozmaicie, przechodząc od nie
mal cytoplazmatycznego do bazichroma- 
tynowego sposobu barwienia się. Pacaut 
i Vigier, jako barwniki specyalnie chci
wie przez ergastoplazmę zatrzymywane 
wymieniają czerwień m agenta i błękit 
toluidynowy.

Kształty, w jak ie  się ergastoplazma 
układa, to przeważnie włókienka i s z tab 
ki o niejasnem okonturowaniu, przecho
dzące nieraz bezpośrednio w zrąb mor- 
foplazmatyczny. W łókna mogą tworzyć 
kłębki, te—ciała kuliste o zaledwie wi- 
docznem uwarstwowaniu (pyrenosomy 
Yigiera, parasomy Pacauta i Vigiera, 
być może część ciał opisywanych jako 
jąd ra  żółtkowe). Co do znaczenia ergasto
plazma zdaje się być w niektórych p rzy
padkach materyałem, z którego bezpo
średnio powstaje dalej wydzielina. W  in
nych jednak  bezpośredniego związku 
między ergastoplazmą a tworzeniem wy
dzieliny nie udało się wykryć; po zupeł- 
nem wypróżnieniu komórek gruczoło
wych ciała ergastoplazmatyczne mogą 
licznie wr nich pozostawać i zdają się tu 
być raczej czynne w sprawie odżywia
nia plazmy. Tam, gdzie ergastoplazma 
tworzy ciała przebywające pewien roz
wój, szereg przemian, będzie to zawsze 
rozwój o charakterze regresywnym.
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Pojęcie m itochondryów je s t  młodsze niż 
ergastoplazmy i powstało niezależnie od 
niego. Poczęści zapoznały nas z niem 
już wzmianki o pracach Bendy i Meve- 
sa. Zdaniem tych uczonych m itochon
drya to zindywidualizowane cząstki p la 
zmy, obecne we wszystkich komórkach 
żywych, zdolne do progresywnego roz
woju i tworzenia zasadniczych sk ładn i
ków budowy komórek zróżnicowanych. 
Ich sposób barw ienia  się wobec użycia 
wielu metod będzie odpowiadał bazi- 
chromatynie. Hematoksyliną żelazną czer
nią się niemniej silnie od chromosomów. 
Istn ieją  jednak  metody, wykazujące w y
raźnie odmienną na tu rę  substancyi mi- 
tochondryalnej a chrom atyny. Benda 
wprowadził barwienie alizaryną i fiole
tem krystalicznym. Za użyciem tej kom- 
binacyi tak  bazi- j a k  amfi - chrom atyna 
barwi się w różnych odcieniach alizary
ną na kolor brudno - różowy, mitochon
drya zatrzym ują wyłącznie fiolet k ry s ta 
liczny.

Kształt może być rozmaity. Różne 
kształty  odpowiadają tu różnym stadyom  
rozwojowym jednego  utworu. Dawniej 
przyjmowano, że punkt wyjścia  s tano
wią drobne ziarnka, nie przenoszące 1 (j., 
właściwe mitochondrya. W edług  badań 
nowszych w komórkach embryonalnych, 
jako  najwcześniejsza forma utworów mi
tochondryalnych w ystępują  drobne włó
kienka — chondryomity. Te w pew nych 
okresach mogą się rozpadać na m itochon
drya, — rosnąc i g rubie jąc  przeciwnie 
tworzyć sztabki, chondryokonty. Sumę 
utworów m itochondryalnych w jednej 
komórce Meves i D uesberg nazywają jej 
chondryomem. We wszystkich tych prze
mianach ksz ta łtu  charak te ry s tyczne  dla 
utworów mitochondryalnych j e s t  ich od
cinanie się ostrym  konturem  od plazmy 
otaczającej.

C odo  pochodzenia mitochondryów Ben
da i Meves oraz uczeń Mevesa Duesberg 
k ładą nacisk na to, że, jak  wyżej powie
dziano, powstają one wyłącznie w cyto- 
plazmie, bez udziału jądra . Ponieważ 
w rzeczach dotyczących mitochondryów 
wymienieni badacze bezsprzecznie s tano
wią autorytety , musimy wszelkim chro-

matoplastom, dla k tórych przypuszczal- 
nem jes t  całkowite lub częściowe pocho
dzenie jądrowe, odmówić na tu ry  mito- 
chondryalnej.

Nieścisłość pod tym względem je s t  tak  
wielka, że nawet P rćnan t wylicza jako 
mitochondryalne utwory bezsprzecznie 
jądrowego pochodzenia (ziarna chroma- 
tynowe w plazmie pierwotniaków, chro
midya opisywane przez Goldschmidta 
u obleńców)- Benda i Meves uważają 
mitochondrya za składniki wszystkich 
komórek żywych, tak zwierzęcych jak  
roślinnych. Jeżeli ich niezbędność w ko
mórce nie je s t  stwierdzona, w każdym 
razie ogromne ich rozpowszechnienie je s t  
faktem. Poznaliśmy je  dla komórek płcio
wych, mięśniowych, nabłonkowych, n e r 
wowych, Meves opisuje je  w tkance 
kostnej, w chrząstkach, w tkance łącz
nej, Tischler i Smirnow w komórkach 
roślinnych.

W większości przypadków c h a ra k te 
rystyczny dla mitochondryów je s t  rozwój 
progresywny. Jednak  do wielu barwią
cych się ja k  mitochondrya utworów nie 
będzie się to stosowało—substancya mi- 
tochondryalna komórek płciowych zdaje 
się być w części zużywana w okresie 
wzrostu, tak ja k  i ergastoplazma. P rzy
kładem  regresywnego rozwoju utworów 
ze względu na barwienie się zaliczonych 
do m itochondryalnych je s t  opisane przez 
M. Loyeza przeistaczanie się chondryo- 
somów w ziarnka żółtkowe w dojrzewa
jących  jajkach  żachw (fig. 7). Mamy tu 
przekonywający dowód, jak  trudne by 
wa rozgraniczenie m itochondryalnych 
i ergastoplazmatycznych utworów. Pre- 
nant w swojej ostatniej rozprawie usi
łuje to rozgraniczenie przeprowadzić, 
opierając się głównie na różnicach w spo
sobie barwienia się i kształcie. Ściśle 
określony ksz ta łt  chondryosomów, mito
chondryów, chondryokontów przeciwsta
wia się niewyraźnemu okonturowaniu włó
kien ergastoplazmatycznych, pseudochro- 
mosomów, centrochromosomów itd. Toż 
samo i rozwój kształtu. Dla ciał mito
chondryalnych j e s t  on mniej więcej u s ta 
lony. Chondryosomy rozpadają się na mi
tochondrya, te g rupują  się znów w chon-
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dryomity, chondryosomy, chondryokonty. 
Między różnemi ukształtowaniami erga-
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(Fig.  7).

Rozwój ziarnek żółtkow ych z chondryosomów 
w  oocytach żachw  (w edług M. Loyeza).

stoplazmy niepodobna odnaleść żadnej 
stałej zależności rozwojowej. Różnice 
w sposobie barwienia się można ogólni
kowo tak ująć, że mitochondrya barwią 
się raczej bazichromatycznie, e rgas to 
plazma amflchromatycznie. W licznych 
przypadkach jednak  ta charak te rystyka  
morfologiczna może zawodzić. Tak erga- 
stoplasty, jak  u tw ory mitochondryalne 
mogą zupełnie zmieniać sposób barw ie
nia się zależnie od stanu, w którym się 
znajdują. Odmienność kształtu  przestaje 
istnieć, jeżeli do utworów m itochondryal
nych zaliczymy takie ciała jak  przyją- 
dra komórek płciowych męskich np., k tó
re za tracają  ostrość konturu całkiem.

Benda, Meves, Duesberg jako cechę 
charak terystyczną  mitochondryów podno
szą ich trwałość, przeciwstawiającą się 
czasowemu występowaniu ergastoplazmy. 
Tęż samę zasadę do rozdziału między 
mitochondryami a ergastoplazmą przyj
muje Maziarski. Jednak  będzie ona do
brze służyła tylko tam, gdzie uwzględ
niać będziemy utwory mitochondryalne 
bardzo wyspecyalizowane, te, którym 
przypisaliśmy poprzednio znaczenie ar
chitektoniczne w komórce. Chondryoso
my dające włókienka mięśniowe, mito
chondrya skupiające się w przyjądro

i dalej w otoczkę nitki plemnika będą 
rzeczywiście trwały przez szereg poko
leń komórkowych, jeżeli nie stale. Tym 
czasem opisywane i rysowane przez M. 
Loyeza chondryosomy dojrzewających j a 
je k  żachw (p. fig. 7), będą posiadały bar
dzo czasowe tylko trwanie, całkiem po
dobnie jak  najbardziej znikome z erga- 
stoplastów,—nierównie krótsze od takich 
ciał ergastoplazmatycznych jak  jądro  
żółtkowe z ja jek  pająków, które Balbia- 
ni mógł obserwować przechowane przez 
cały ciąg rozwoju jeszcze w odwłoku 
rozwiniętego zwierzęcia.

Zbyt jeszcze mało rozumiemy istotę 
barwnych zróżnicowań w plazmie, aby
śmy mogli ściśle je  rozklasyfikować. Ka
żdy, kto miał z odpowiednią literaturą  
do czynienia, zgodzi się z całkowitem 
odczuciem na to, co P rćnant mówi o t ru 
dności rozgraniczenia mitochondryów od 
ergastoplazmy. Prćnan t zresztą nie po
przestaje na stwierdzeniu tej trudności 
i ogląda się za jej  przyczynami. Oczy
wiście znaczna ich część będzie leżała 
nie w naturze badanych zjawisk, ale 
w sposobie, w jak i  one bywają badane. 
Te jednak mniej tu dla nas są ważne. 
Co do natury samych zjawisk P rćnan t 
przypuszcza, że zacieranie się granic mię
dzy temi dwiema kategoryami pochodzi 
w znacznej części stąd, że ciała mito
chondryalne mogą występować w bardzo 
ścisłym zespole z ergastoplazmatycznemi, 
dając utwory o charakterze mieszanym.

Opisywano kilkakrotnie (Regaud, Re- 
gaud i Mawas) współczesne występowa
nie w jednej komórce wydzielniczej tych 
dwu substancyj obok siebie. Na obra
zach dawanych przez Duesberga, Popofta, 
Giglio-Tossa można zauważyć nieraz, że 
u tw ory mitochondryalne zdają się być 
otoczone w arstew ką substancyi barw ią
cej się odmiennie od nich, ale również 
odmiennie i od plazmy otaczającej. Ści
słą zależność, ja k a  istnieje między mito
chondryami a ergastoplazmą, s tw ierdza
na nieustannie przez poznawanie coraz 
nowych ciał o charakterze mieszanym, 
Guieysse i Pelissier tłumaczą w ten spo
sób:
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„Ergastoplazma naszem zdaniem po
wstaje w bezpośredniem zetknięciu się 
z mitochondryami specyalnej odmiany 
substancyi plazmatycznej, połączonej za
pewne z materyałem, dostarczanym  przez 
jądro. Można widzieć n ieraz m itochon
drya wyosobnione zupełnie, w tym  przy
padku będą one w stanie biernym . Po 
jaw ianie się ergastoplazm y będzie dow o
dem ich czynności. Mitochondrya mogą 
istnieć bez ergastoplazmy, ale zdaje nam  
się, że ergastoplazm a w ystępuje  tylko 
tam, gdzie są mitochondrya: je j  pow sta
wanie je s t  następstw em  ich is tn ien ia 11.

Guieysse przy jm uje  tu dla e rgas top la 
zmy na tu rę  mieszaną, jądrowo - plazma- 
tyczną. Podobnie P renan t i Garnier za
znaczają kilkakrotnie, że bazichromaty- 
nowe barwienie się, ergastoplastom  czę
sto właściwe, może polegać na p rzesyce
niu ergastoplazmy substancyam i jądro- 
wemi. P renant wogóle w swojej klasyfi- 
kacyi nie przypisuje istotnego znaczenia 
temu, czy opisywane utw ory są ją d ro 
wego, czy wyłącznie plazmatycznego po
chodzenia. Jak  wspomniano, opisuje on 
jako  m itochondrya ciała bezsprzecznie 
jądrowego pochodzenia, na podstawie po
dobieństw a k sz ta łtu  i sposobu zachow a
nia się w komórce. Stworzenie jednak 
trzeciej jeszcze, odrębnej kategoryi chro
matoplastów, obejmującej właśnie te u tw o
ry barwne w plazmie, k tórych na tu ra  
chrom atynowa j e s t  pewna, s taje  się nie- 
uniknionem ze względu na nacisk kła
dziony przez Mevesa i jego szkołę na 
wyłącznie plazm atyczną natu rę  m ito
chondryów i na  liczne kolizye powstałe 
między nimi a szkołą R. H ertw iga w pró
bach zmieszczenia w jednej kategoryi 
tych ciał i chromidyów. Trzecią kate- 
goryę chrom atoplastów będą zatem  s ta 
nowić chromidya. R. H ertw ig  określił 
je  na  podstawie badań nad pierw otn ia
kami jako  ziarna chrom atyny przemiesz
czone w roli subs tancy i 'czynnej z jąd ra  
do plazmy. Goldschmidt, Popoff i liczni 
inni badacze odnajdują u twory odpowia
dające tem u określeniu na rozm aitym  
materyale, Popoff w dojrzewających ele
m entach płciowych, Goldschmidt w ko
mórkach różnych tk an ek  somatycznych.

Zatem chromidya nie są wyłączną wła
ściwością pierwotniaków, są niemniej 
rozpowszechnione jak  ergastoplasty i mi
tochondrya, zwłaszcza, jeżeli tym te rm i
nem obejmiemy wszelką substancyę chro- 
m atynow ą pochodzącą z jądra , a czynną 
w cytoplazmie bez względu na jej uksz 
tałtowanie. J a k  stwierdzają badania w ie
lu cytologów, u nas przedewszystkiem  
Maziarskiego, udział jąd ra  w czynno
ściach komórki polega nie na mistycz
nym  nieco „wpływie", o jakim się d a 
wniej mawiać zwykło, ale na n ieus tan 
nej i łatwo się obserwować dającej emi- 
syi z jąd ra  do plazmy substancyj, które 
bądź na tereńie jądrow ym  powstały, 
bądź ulegały tu  pewnemu przetwarzaniu. 
Sposoby emisyi byw ają  rozmaite. W o
góle substancyę chromatynowe mogą się 
przedostać przez błonę jądrow ą albo 
w roztworze (z k tóregoby się później już 
w cytoplazmie osadzały), albo w postaci 
ciał rozmaitej gęstości. Ciała mniej gę
ste zdają się wydostawać przez błonę j ą 
drową bez jej naruszenia  — na drodze 
osmozy; w razie wywędrowywania sil
niej skondensowanych następuje lokalne 
ścieńczenie lub rozerwanie błony,

Reakcye barwne chromidyów będą te 
same co chrom atyny (chr. właściwej, lub 
amfichromatyny). Co do dalszego ich 
rozwoju w komórce, musimy odróżniać 
od chromidyów zdolnych do akcyi tw ór
czej te, które stanowią tylko produkt 
degeneracyi chrom atyny i zostają — czę
sto w postaci p igm entu  — usuwane do 
w arstw  obwodowych plazmy. Znaczenie 
chromidyów znalazło dwa odmienne t łu 
maczenia, ze strony  R. Hertw iga i Gold- 
schm idta  mianowicie.

Hertwig, jak  wspomniano, widzi w chro- 
midyach nadm ierną chromatynę, której 
obecność w jądrze  narusza normalny sto
sunek między jądrem  a plazmą — w wy
dalaniu je j  proces regulacyjny. Dla Gold- 
schm idta  emisya utworów chromidyal- 
nych do plazmy nie jest regulacyą, ale 
fazą normalnego przebiegu życia komór
ki; chromidya są tworzone przez chro
m atynę w egeta tyw ną  (trofochromaty- 
nę), której normalnym terenem działania
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w okresie międzypodziałowym może być 
w wielu komórkach cytoplazma.

W ydaje się, że tłumaczenie Hertwiga 
odnosić się może przedewszystkiem do 
chromidyów o wyłącznie regresywnym  
charakterze (chromidya degenerujące w 
postaci pigm entu  u pierwotniaków) — 
Goldschmidtowskie raczej do tych o zna
czeniu twórczem. Uwzględniając pod 
mianem chromidyów wszelkie ukształto
wania chrom atyny na tery toryum  cyto 
plazmatycznem, możnaby oba te t łum a
czenia doskonale zużyć.

Odgraniczenie chromidyów od reszty 
ciał chromatoplazmatycznych powinnoby 
w zasadzie być łatwe ze względu na ich 
jądrow e pochodzenie, przeciwstawiające 
się cytoplazmatycznemu mitochondryów 
i ergastoplastów. W  praktyce co do wie
lu chromatoplastów, tak  naprzykład co 
do różnych form przyjąder i jąde r  żół
tkowych trw a nieustannie istna niemoż
ność usta lenia  ich natury; przez ró
żnych badaczów są one jeszcze ciągle 
umieszczane w różnych kategoryach. 
Przyczynę stanowić może w wielu ra 
zach trudność bezpośredniej obserwacyi 
wydalania  chrom atyny z jądra , tam, 
gdzie ona wywędrowuje w postaci roz
proszonych, bardzo drobnych ziarnek 
(obłoki chromatynowe oocytów) lub w roz
tworze, ja k  również i to, że chromato
plasty wyżej opisanych grup mogą się 
z ciałami chromidyalnemi ściśle spajać, 
ja k  spaja ją  się i między sobą. Stosuje 
się to przedewszystkiem do ergastopla
zmy. Jeżeli nie stale, to najczęściej ciała 
ergastoplazm atyczne rozwijają się w bez- 
pośredniem sąsiedztwie pęcherzyka j ą 
drowego i zespalają się z wydalaną z ją -  
dra chromatyną. W sposób dość bele
trystyczny  wymieniał jeden  z niemiec
kich badaczów" jako  zasadniczą cechę 
ergastoplastów „die Tendenz sich dem 
Kerne anzuschm iegen"—po polsku: „pe
wną przytulność w stosunku do j ą d r a “. 
Dobry przykład stanowi podany w roz
prawie P acau ta  i Vigiera rozwój z erga- 
stoplazmatycznych „otoczek jąd row ych11 
parasomów, które będą już wpół erga- 
stoplazmatycznemi, wpół chromidyalne
mi utworami.

Jeżeli w myśl Mevesa przyjmiemy 
chondryosomy za zindywidualizowane 
utwory plazmy, rozmnażające się przez 
podział i przechodzące z komórki macie
rzystej do potomnych, to istotnie będzie
my w nich mieli zjawiska analogiczne 
z tem, czem są chromosomy na tery to 
ryum jądrowem. Rozkład substancyi 
czynnej, a przynajmniej tych jej  części, 
które się barwią, tak się wtedy daje 
przedstawić: Na tery toryum  cytoplazma- 
tycznem substancya barwna dwojakiego 
rodzaju — mitochondryalna i ergastopla- 
zmatyczna, w jądrze amfichromatyna 
(wraz z nukleoliną) i chrom atyna właści
wa. Substancya mitochondryalna z j e 
dnej, bazichromatyna z drugiej strony 
zdolne są do tworzenia stałych składni
ków komórki, nie zużywających się w bie
gu przemiany materyi. Będą to chon
dryosomy w plazmie, chromosomy w j ą 
drze. Nie wszystka substancya mito
chondryalna i bazichromatynowa różni
cuje się w postaci chondryo- i chromoso
mów—część tak  utworów mitochondryal
nych jak  zwłaszcza bazichromioli może 
mieć bezpośredni udział w procesach prze
miany m ateryi i ulegać przytem degene- 
racyi flzyologicznej. W spółdziałają one 
tu z ergastoplazmą i amfichromatyną, 
substancyami, które właśnie zdają się 
stanowić podłoże dla całego szeregu 
spraw odżywczych i wydzielniczych, i stąd 
tam  najobficiej występują, gdzie prze
miana m ateryi przebiega najżywiej. J e 
żeli wraz z Goldschmidtem mówić bę
dziemy o trofochromatynie, oznaczając 
jako taką tę całą masę chromatynowych 
cząstek przemieszczonych w żywo funk- 
cyonujących komórkach do cytoplazmy 
i przeciwstawiać ją  idyochromatynie 
chromosomów, to równie słusznie możemy 
ergastoplazmę wraz z współdziałającą 
z nią częścią mitochondryów przeciwsta
wiać jako  trofocytoplazmę—idyocytopla- 
zmie skupionej w chondryosomach s ta 
łych.

Jedynie utwory idyocytoplazmatyczne 
i idyochromatynowe, zachowując, być 
może, czasowo lub stale charakter indy
widualny mogłyby reprezentować jądro
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i plazmę w s tarem  tych słów znaczeniu, 
t. j. jako  odrębne jednostki. One też, 
jeżeli zgodzimy się na przypisywane 
przez Mevesa mitochondryom znaczenie, 
będą stanowiły całą idyoplazmę kom ór
ki, nie skupioną w jądrze, zatem  ja k

chciano dawniej, ale czynną na całem 
tery to ryum  komórkowym.

Aby ten rozkład różnowartościowej pla
zmy w komórce jaśniej i zwięźlej przed
stawić, powtarzam rzeczy wyżej powie
dziane w schemacie.

Cytoplazma

Schemat rozmieszczenia różnowartościowej plazm y w komórce.

Idyocytoplazma f „
| Mitochondrya progresywne

Mitochondrya regresywne-,.

\ Trófocytoplazma 

Trofochromatyna

Jądro

Ergastoplazma.................

Amfi (oksy) chromiole i jąderka .

Idyoplazma

Trofoplazma

Bazichromiole regresywne

\Idyochromatyna \ Bazichromiole progresywne..

Trofochromatyna i trofocytoplazm a— 
w sumie utwory trofoplazmy — wobec 
wspólnej czynności znajdują  się w nie
ustannym  i najściślejszym zespole. T ru 
dno określić, czy istnieje przechodzenie 
jedne j w drugą, co się tu  jedno z d ru 
giego tworzy i co je s t  trwalsze. Na d ro
dze bliższych i rozciąglejszych badań 
nad zmianami zachodzącemi w kom ór
kach gruczołowych w różnych okresach 
czynności leży prawdopodobnie w yjaśn ie 
nie tych  spraw. Dziś wiemy w każdym 
razie; że to ścisłe współdziałanie istnieje 
i u trudn ia  pojmowanie ją d ra  jako  p e 
wnej odrębnej jednostk i  w komórce.

Musimy dalej ze względu na ścisły ze
spół, w jakim nieraz t rw a ją  różne utw o
ry  „barwnej" plazmy, pamiętać, że, na 
jakichkolw iek podstawach oprzemy ich 
klasyfikacyę, będzie ona dziś zawsze je 
szcze sztuczna. Ogólnikowe pojęcie Prć- 
nantowskiej „plazmy wyższego rzę d u “ 
stale może być w praktyce o tyle do
godniejsze od ściślejszych pojęć mito
chondryów, chromidyów i ergastoplazmy, 
że pozwala uniknąć dociągania faktów

do danej charakterystyki,  błędu, jak i  
z konieczności towarzyszyć musi każdej 
próbie rozklasyfikowania zjawisk, któ
rych na tu ra  je s t  mało poznana, albo zu
pełnie ciemna.

Dr. M. Krahehka.

Korespondencya Wszechświata.

Kometa Kiessa 1911 b.
D nia 8 lipca b. r. s taoya cen tra lna  w Kielu 

o trzym ała  wiadomość telegraficzną od prof. 
E .  C. P icker inga  o odkryc iu  nowej kom ety  
dnia 6 lipca przez E .  C. Kiessa w obserwa- 
to ry u m  L ick a  w Kalifornii na  górze H am il
tona. K ierunek  ru ch u  nowej kom ety  był 
południowo zachodni i można ją  było wi
dzieć przez lo rne tkę  tea tra lną .  Dnia 8 lipca 
obserwowano ją  i oznaczono pozycye w Ar- 
ce tr i ,  wielkość 6m w K onigsthul, fotograficz
na wielkość 7,5m i w Rzymie. Dnia 9 lipoa 
obserwowano kom etę  w Bergedorf, wielkość 
7m ; w Simeis, wielkość 4m , a fotograficzna 
długość ogona 0,5° pod ką tem  pozycyjnym  
285°; 10 lipca obserwowano ją w Uccle
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i w B am bergu i wszędzie prawie zauważono 
ślad ogona. Prof. M. Wolf podaje, że zdję
cia fotograficzne, dokonane w Konigsthul 
przez E . E rn s ta  i A. Massingera, wykazują 
wielkość praw ie 7m , piękną głowę, w y trysk  
świetlny s tożkowy z jądra , zwrócony k u  
północy i długi, zgięty, słaby ogon. Na 
podstawie obserwacyj z dnia 8 lipca w R zy
mie, A rce tr i ,  Konigsthul i z dnia 11 lipca 
w Konigsthul, Kopenhadze i w B othkam p 
prof. H. Kobold podał prowizoryczne, popra
wione elem enty  paraboliczne drogi komety:

T = 1 9 1 1  czerwiec 30,287 7 śr. czas Berlin, 
o) = 1 1 0 °  41,53')
Q = 1 5 7 °  51,96' 1911,0 
i = 1 4 8 °  29,04 

log q = 9 ,8 3 8  30.
Kom eta najbardziej zbliżyła się do ziemi 

dnia 17 sierpnia na 0,209 5 jednostek  pla
neta rnych , ale w tedy było już  trudno  obser
wować ją  u  nas z powodu deklinacyi połu
dniowej; teo re tyczna  wielkość 3,6m . W K o
n igs thu l  na podstawie obserwacyj z dnia 
8— 11 lipca zauważono, że od 8 do 10 wiel
kość kom ety  znacznie zmalała. Od 8 do 17 
lipca obserwowali ją  w Nicei A. Schaumas- 
se, J. L ag ru la  i S. Javelle i zauważyli k u 
listą kondensacyę świetlną, otoczoną mglistą 
powłoką wydłużoną wzdłuż osi symetryi 
w k ie ru n k u  SSW. Dnia 16 lipca zauważo
no znaczne zmniejszenie się jasności; śred
nica całej masy mglistej wynosiła około 25'. 
Dr. K. Schiller w Bothkam p dnia 11 lipca 
zauważył silne zgęszczenie k u  środkowi 
i b rak  wyraźnego jądra . W tymże dniu 
prof. M. Wolf w Konigsthul dokonał zdjęcia 
fotograficznego widma kom ety . W sp ek tro 
grafie o szerokości szczeliny 0,12 mm  po 42 
minutowej ekspozycyi uwidoczniły się linie 
główne, a mianowicie najjaśniejsza była linia 
390 [AjJ,, nieco słabsza linia 388 p.jx; linia 
390 rozciągała się około 1,5' od jądra  
na zewnątrz. Słabsze natężenie miała g r u 
pa 467 do 476 w  której maximum 
leżało około 472 jajj., i ta  g ru p a  rozciągała 
się na 0,5' od jąd ra  na zewnątrz. Daleko 
słabsze natężenie  miała długa sm uga 398 — 
410 [ajj, i krótsza sm uga około 423 [J.[A, n ie
podobna zaś było zauważyć ani śladu widma 
ciągłego, co wskazuje, że było ono bardzo 
słabe w porównaniu  ze światłem własnem 
kom ety . W 12-calowym teleskopie w K o
nigsthu l widać było wyraźnie cień za j ą 
drem i w y try sk  świetlny stożkowy, skiero
wany od osi k u  północy.

Od 10 do 29 lipca obserwowano i wyzna
czono pozycye kom ety  w Uccle, Rzymie, 
Leydzie, Palermie, Lyonie, w Bergedorfie 
i w Kopenhadze. W Lyonie J .  Guillaume 
zauważył dnia 17 lipca, że wygląd kom ety  
je s t  podobny do kolistej mgławicy o ś red
nicy około 2,5' z gwieździstem jądrem  około

wielkości 11m , położonem ekscentrycznie  
ku południowi; światło zaś kom ety  posiadało 
odcień niebieskawy, natężenie jaśniejsze ku 
północy, niż ku  południowi.

Dnia 25 lipca obserwowałem kometę mię
dzy godz. 1—2 nad ranem w R ytrze  4-ca- 
lowym apochromatem Steinheila. S tan  atm o
sfery bardzo dobry, kometa miała wygląd 
mglistej, kulistej masy, bez wyraźnego j ą 
dra, wielkość około 7m , powiększenie lune
ty 60 i 97. Dnia 30 lipca o godz. 11/ a nad 
ranem, niebo jasne, powietrze szczególnie 
spokojne i przezroczyste. Kometa bledsza 
niż 25 lipca, b rak  również wyraźnego jądra, 
wielkość około 8m , slaby ślad ogona zwró
conego k u  południowemu zachodowi, po
większenie to samo. Dnia 4 sierpnia godz. 
1 |  nad ranem, s tan  atmosfery nieco gorszy 
niż 25 i 30 lipca. Masa mglista znacznie 
jaśniejsza niż 30 lipca, wielkość około Gm , 
brak wyraźnego jądra , średnica głowy wię
ksza niż 30 lipoa, powiększenie to  samo. 
Dalszym obserw acjom  przeszkodziła dłuższa 
niepogoda i niedogodne położenie komety.

Obserwacye komety w K onigsthu lu  się
gają do 12 sierpnia, w Algierze P . Gonne- 
ssiat obserwował kom etę aż do 18 sierpnia
1 podaje jej wielkość na 4,5m . Dnia 18, 
19 i 20 sierpnia obserwowano kometę w Rio 
de Janeiro  i przesłano pozycye do Lizbony. 
Uwzględniwszy ostatnie obserwacye z 16 
sierpnia w Bergedorfie, z 17 i 18 w Algie
rze, prof. H. Kobold podał następująoe po
prawione elementy drogi komety i stałe  ró
wnikowe Gaussa (A str. Nachr. JM® 4522):

T  =  1911 czerwiec 30,309 27 śr. ozas Ber. 
o) = 1 1 0 °  33' 50,2’\
Q = ] 5 7 °  26' 21 " 1911,0 
i = 1 4 8 °  27' 25,4") 

log q = 9 ,8 3 5  650.
x =  [9,991 071] r sin (v - f  40°3'4l,8") 
y =  [9,794 364] r  sin (v-fl44°58 '30 ,2")  
z =  [9,907 249] r  sin (v-|-121°27'37,7").

Dr. Antoni Wilk. 
Tarnów , 18 w rześnia 1911 r.

Kometa Brooksa 1911 c.

Pogodne nocy ostatniej dekady sierpnia 
dozwoliły mi obserwować prawie codziennie 
stopniowo rozwijającą się kometę; dn. 24 
zobaczyłam ją pierwszy raz okiem nieuzbro- 
jonem. Dni nas tępnych  była już dobrze wi
dzialna, a obserwowana w lunecie w ykazy
wała słabe przedłużenie mglistej głowy w kie
ru n k u  przeciwnym Słońcu (dostrzeżenia z dn. 
25, 28 i 29 sierpnia). W pierwszych dniach 
września, obserwując kom etę wieczorami 
przy blasku księżyca, widziałam głowę jej 
w postaci elipsy, a dn. 5 września o godz.
2 rano, na zupełnie  ciemnem tle nieba, do- 
strzedz mogłam w lornetce bardzo wyraźne
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przedłużenie głowy, a chwilami za niem sła
bą mglistą  smugę, V2° do 3/ 4° d ługą  — w y
raźny zaczątek warkocza, — skierowaną k u  
gwiazdom co Łabędzia. W lunecie głowa 
komety miała około 10' średnicy, zgęszcze- 
nie środkowe i k o n tu r  ostro  zarysowany na 
ciemnem tle nieba od s trony  Słońca, a b a r 
dzo r jzw iew ny i stopniowo niknący od s t ro 
ny przeciwnej.

Od dn. 8 do 12, o tse rw u ją c  kom etę  co
dziennie przy silnym blasku księżyca (dn. 
8 była pełnia), widziałam w lo rne tce  słaby 
i k ró tk i  zaczątek warkocza. Dopiero dn. 13 
warkocz sta ł  się dla mnie dobrze widzial
nym  na przestrzeni l 1/^0, zarówno w lor
ne tce  jak  w lunecie; o g. 8 dosięgał prawie 
gwiazdy 6 w. (a 17 h 22 m § 57° a t lasu
nieba R. Schuriga). Dnia 16 w arkocz  do
kładnie widzialny w łornetoe miał około 4° 
długości; gwiazda również 6 w. (a 16 h 58m 
S-f-56°30') była prawie na jego k rańcu ,  lecz

chwilami wydawało się, że sięga on znacz
nie dalej poza nią. Nakoniec dn. 17, obser
wując kometę wśród przechodzących wciąż 
chm ur, widziałam warkocz wyraźnie golem 
okiem na przestrzeni 3 — 4°; w lornetce był 
on bardzo w yraźny na przestrzeni około 8°.

Warkocz kom ety  Brooksa jes t  prosty , 
a blask jego, silny tuż za głową kom ety , 
słabnie stopniowo. W lunecie 5 l  mm  gło
wa komety, mająca dla gołego oka i w lor
ne tce  wygląd dużej mgławicy z silnie omglo
ną gwiazdą wewnątrz, ma średnicę około 
14', bez jądra  gwiazdowego, a ty lko  ze 
zgęszezeniem świetlnem.

T a k  więc domniemanie, że kom eta  1911 c 
rozwTinie się w piękną kom etę  z warkoczem, 
nie zawiodło, gdyż już obecnie głowa jej 
świeci blaskiem gwiazd 3 w. i ciągnie za 
sobą kilkustopniowy warkocz, widzialny już  
gołem okiem. Stanisława Kosińska.
Aleksandrówka, 19/IX, 11.

SPOSTRZEZEMW METEOROLOGICZNE
od 11 do 20 września 1911 r.

(W iadom ość Stacyi Centralnej M eteorologicznej przy M uzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

D
z

ie
ń Barometr red. 

do 0° i na cięż
kość. 700m m-f-

Temperatura u- st. C els
Kierunek i prędk. 

wiatru w m/sek.
Zachmurzenie

( 0 - 1 0 )
2 3 E •o
3 5m %■

mm

UW AGI

7 r. 1 P . 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. l p . 9 w.

u 53.7 54,9 55,2 9,6 16,0 12,7 16,7 8,1 N W , n w 5 N W , 8 * © 7 4 —
12 5(5,7 57,5 56,(i 14,0 19,0 16,0 19,1 9 ,4 N W , s w , w , © 0 0 2 0 —

13 55,1 53,5 50,3 16,6 24,1 19,4 24,9 10,5 s w 2 s7 s 3 © 0 0 1 0 —

14 48,5

co 4 8 ,6 18.4 25,8 18,5 25,9 16,1 sw , w t W , 9 8 10 7,4 • p. i n.

15 4fi,» 47,0 48,3 13,5 12,5 12.7 18.6 11,9 n e 3 n 2 N W , 10 • 1 0 * 10 6,2 • a . i p.

16 4̂ CC CO 49 ,9 51,7 12,6 16,4 13,0 17,5 9,7 N W , n 3 N 3 © 4 07 0 0,0 • 6 a.

17 51,8 52,4 53,0 8,9 12.0 12,2 13,0 8,6 N3 N , n 3 9 9 10 0,0 • 7 p.

18 52,9 52,9 51,9 6,8 12,4 11,6 13,5 <i.O N W , N , N , 0 2 8 10 0,1 • 6 a.

19 50,3 50,1 50,7 11,4 13,2 14,2 14,6 10,2 W5 sw6 W 2 1 0 * 1 0 * 10 1,2 • a., p. i n.

20 51,2 51,1 50,7 13,8 17,5 15,8 19,5 13,1 sw 4 s2 10H 9 2

Śre
dnie 51,6 51,8 51,7 12,1"6 16,°9 14,°6 18,°S 10,1“4 1 3 ,6 4 ,0 2,2 6,2 7,1 5,6 —

Stan średni barometru za dekadę ' /3 (7 r-—J- 1 p —1~9 w.) =  751 ,7  mm

Temperatura średnia za dekadę: ‘/ ł  (7 r .-J - l  P -~ |-2 X 9 w .)=  14,1“7 Cels.
Suma opadu za dekadę: =  14,9 mm

T B E Ś ć N U M ERU . U dział -wodorostów w  tw orzen iu  się pokładów w apiennych, przez Cz. 
S tatk iew ieza.—Z now szych badań nad budow ą komórki, przez d-r. M. K rahelską.—K orespondencya 
W szechśw iata.—Spostrzeżenia m eteorologiczne.

W ydaw ca W. Wróblewski. Redaktor Br. Znatowicz.
Drukarnia L. B ogusław skiego. S-tokrzyska Nr. 11. Telefonu 195-52.


