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SKROPLENIE HELU “)■

Pracownia fizyczna w Leydzie posiada 
dziś najzupełniejszą i najdoskonalszą in- 
stalacyę do otrzymywania nizkich tem
peratur, a dyrektor jej Kamerlingh On- 
nes i jego współpracownicy obrali sobie 
za specyalność poszukiwania w tej dzie
dzinie. Z pośród ważnych wyników, otrzy
manych ostatniemi czasy, miejsce naczel
ne należy się bezwątpienia skropleniu 
helu, t. j. jedynego gazu, ' który dotąd 
opierał się wszelkim usiłowaniom.

Przystępując do dzieła, Kamerlingh 
Onnes oparł się na następujących zasa
dach teoretycznych:

Jak  wiadomo, nie zdołano skroplić he
lu w najniższych temperaturach, jakie 
otrzymać można z pomocą wodoru cie
kłego. A zatem temperatura krytyczna | 
helu niższa je s t  od najdalszej granicy, 
jaką  osiągnąć można było dotąd, posłu
gując :się zmianami w stanie skupienia.

J) W y c ią g  ze spraw ozdania M. Lam ottea, 
profesora fizyk i w  Tuluzie. R evue Generale des 
Sciences, 16 grudnia 1911 r,

I  Wobec tego, aby posunąć się dalej, trze
ba uciec się do zjawiska rozprężenia. 
Rozprężeniu temu może towarzyszyć lub 
nie praca zewnętrzna gazu. Ze wzglę
dów praktycznych urzeczywistnienie roz
prężenia w połączeniu z pracą zewnętrz
ną je s t  niesłychanie trudne.

Z drugiej strony, ja k  wiadomo, zmia
na temperatury gazu, który rozszerza 
się, niewykonywając pracy zewnętrznej 
(zjawisko Joulea i Kelvina), zmienia nie- 
tylko wartość swą ale nawet i znak, za
leżnie od temperatury początkowej. Stąd 
wynika, że można mieć nadzieję dopro- 

! wadzenia helu do temperatury, niższej 
od temperatury krytycznej, jeżeli w tem
peraturach, otrzymywanych z pomocą 
wodoru ciekłego, zjawisko Joulea i Kel- 
vina polega na dostatecznie wielkiem 
oziębieniu.

Otóż wielkość i znak zjawiska Joulea 
dają się obliczyć, jeżeli znane nam są 
izotermy oraz ciepło właściwe gazu. Sta
łe krytyczne helu nie są wprawdzie zna
ne, ale można je obliczyć w przybliżeniu 
z pomocą izoterm, a raz poznawszy te 
stałe, można, przez zastosowanie tak zwa
nej reguły stanów odpowiadających, ozna-
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czyć warunki, w których gaz powinien 
się skroplić.

Rozumowanie opiera się na zasadzie 
następującej: „Skoro skropliliśmy gaz pe
wien w danym przyrządzie i w okolicz
nościach danych, to można mieć nadzie
ję, że uda nam się skroplić gaz tej sa
mej atomowości przez doprowadzenie go 
do stanu odpowiadającego w przyrządzie 
odpowiednich wymiarów.

Kamerlingh Onnes zaczął od wykreśle
nia izoterm helu aż do tem peratur naj
niższych, jakie otrzymać można z pomo
cą wodoru ciekłego. Z przebiegu tych 
izoterm okazało się, że w helu w tempe
raturze topienia się wodoru zjawisko Jou
lea i Kelvina przedstawia się jako pro
ces oziębiania się o tyle znacznego, że 
daje ono nadzieję skroplenia helu meto
dą Hampsona i Lindego w przyrządzie 
podobnym do tego, który służy do skra
plania wodoru.

Jednakże sporządzenie takiego przy
rządu nastręczało znaczne trudności, 
i, aby je  pokonać, potrzeba było całego 
zasobu doświadczenia, nabytego w tej 
dziedzinie przez fizyków lejdejskich.

W  zasadzie chodziło o zbudowanie 
przyrządu, . podobnego do „skraplacza11 
wodoru, ale przyrządowi temu należało 
nadać odpowiednie wymiary. Dla zrów
noważenia prawdopodobnych różnic po
między własnościami helu rzeczywistemi 
a teoretycznemi uznano za odpowiednie 
zmniejszenie wymiarów przyrządu w sto
sunku większym niżby to wypadało z ra
chunku. Ostatecznie zdecydowano się na 
wymiar połowiczny. Zresztą, ja k  tego 
dowiodły doświadczenia Olszewskiego, 
zmniejszenie wymiarów regeneratora 
Hampsona w niczem nie zmniejsza jego ■ 
skuteczności.

Opierając się na regule stanów odpo
wiadających, wywnioskowano, że w ystar
czy poddać hel ciśnieniu 100 atmosfer.

Gaz rozprężony powraca do kompre
sora. „Krążenie11 to pozwala ograniczyć 
masę gazu, a oszczędność, stąd wynika
jąca, je s t  tem ważniejsza, że przygoto- I 
wywanie tak  znacznych ilości gazu, któ
rych objętość pod ciśnieniem normalnem 
wyraża się w setkach litrów, je s t  czyn- !

nością conajmniej bardzo uciążliwą. Dwie 
ście litrów wystarcza do jednego doświad
czenia; na wszelki jednak przypadek przy
gotowano ilość większą, z której 160 li
trów pozostało w rezerwie.

Ściśnięty hel oziębia się przedewszyst- 
kiem w kąpieli wodoru ciekłego, paru
jącego pod ciśnieniem 6 centymetrów 
rtęci, co obniża jego temperaturę do 15° 
skali bezwzględnej (—258 C), a następnie 
przechodzi przez cały szereg przyrządów, 
służących do usuwania domieszek, by 
w końcu uledz rozprężeniu, jak  w do
świadczeniu Joulea. Gdy wskutek tego 
temperatura obniży się dostatecznie, n a 
stępuje skroplenie.

Na pierwszy rzut oka trudno rozróżnić 
powierzchnię swobodną ciekłego helu. 
Gdy się ją  wreszcie spostrzeże, okazuje 
się, że ulega ona depresyi pod działaniem 
strumienia gazowego z kranu i podnosi 
się skutkiem skroplenia nowej ilości ga
zu, gdy się wzmoże rozprężenie. Ilość 
cieczy wzrasta jeszcze, gdy ciśnienie spa
dnie do 8 atmosfer, co wskazuje, że ci
śnienie krytyczne helu wyższe jest od 
atmosferycznego. Ciecz ma wygląd pły
nu, znajdującego się w pobliżu stanu 
krytycznego i przypomina bezwodnik wę
glowy w rurce Natterera.

Tę ciecz odparowywa się, dopóki nie 
pozostanie jej około 60 cm3, i, zebrawszy 
oddzielnie gaz, pochodzący z tej porcyi, 
sprawdza się jego czystość z pomocą 
spektroskopu oraz w drodze analizy che
micznej.

Gdy objętość cieczy spadła do 10 cm5, 
zaczęto ją  odparowywać pod nizkiem ci
śnieniem w zamiarze jej zestalenia, ale 
zestalenie nie nastąpiło nawet wtedy, 
gdy ciśnienie spadło do 2,3 cm.

W następnem doświadczeniu stwier
dzono, że wystarcza poddać hel z począt
ku ciśnieniu 50 atmosfer, poczem, gdy 
już skraplanie się rozpocznie, można ob
niżyć ciśnienie do 20 atmoster.

Poznawszy dokładniej warunki, w któ
rych odbywa się skroplenie, Kamerlingh 
Onnes uważa obecnie za rzecz względ
nie łatwą otrzymanie w przeciągu kilku 
godzin jakichś 60 cm3 helu ciekłego pod
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warunkiem jednak skrupulatnego zacho
wania wszystkich reguł praktycznych.

Na wzór tego pierwszego przyrządu, 
przeznaczonego wyłącznie do skraplania 
helu, sporządzono drugi przyrząd, nieco 
większy, który służyć może do dokony
wania różnych pomiarów, jak np. do 
oznaczania prężności pary. W tabelce po
niższej zestawione są wartości tej prę
żności dla niektórych temperatur:

Temperatura Prężność pary
bezw zględna w  mm rtęci

4°29 760
3°99 565
3°23 197
2°37 51
1°48 3

W temperaturze 4°33 gęstość helu cie
kłego je s t  678 razy większa od gęstości 
w warunkach normalnych', czyli równa
0.122  gęstości wody; w temperaturze
1,°47 ciecz ma gęstość 815 razy większą 
od gęstości gazu. Zdaje się, że istnieje 
maximum gęstości, przypadające na tem
peraturę 2,“34.

S. B.

LUDWIK MŁOKOSIEWICZ.

Na olbrzymich przestrzeniach państwa 
rossyjskiego, gdzie tak niezmierna liczba 
zadań cywilizacyjnych, badawczych, eko
nomicznych i t. d. czeka nieustannie na 
rękę umiejętną a z trudem ją  znajduje, 
w rozproszeniu, oddzieleni jeden od dru
giego setkami i tysiącami kilometrów, 
żyją i pracują nasi rodacy. Ojczyzna nie 
wie o nich, często nie zna nawet ich na
zwisk, a ileż razy się zdarza, że i oni 
o swej ojczyźnie zapominają zupełnie al
bo słabe zaledwie gdzieś na samem dnie 
serca zachowują wspomnienie. Gdzież 
podziewają się corocznie te liczne setki 
najlepszej młodzieży z krajów zabranych, 
które w uniwersytetach i instytutach 
cesarstwa szukały wyższego wykształce
nia zawodowego? W bardzo przeważnej 
części dążą na wschód, szukając chleba 
lub karyery, i często osięgają jedno

i drugie, ale dla swego społeczeństwa 
zwykle giną bezpowrotnie. Z ogólno
ludzkiego punktu widzenia może powin
niśmy cieszyć się, że myśl polska przy
czyniła się w wysokim stopniu do zba
dania tych obszarów, że dłoń polska 
w znacznej części zaprowadziła na nich 
instytucye i urządzenia kulturalne, ale 
też pamiętać winniśmy, że wzamian nie 
otrzymujemy nic, oprócz wymówek i na
rzekań na natręctwo Polaków, którzy 
wyrywają z rąk ludności rdzennej... to, 
o czem ludność owa nawret i marzyć je 
szcze nie umie w sennych przywidze
niach. Wielkie to z pewnością zadanie 
rozświecać mroki ludzkości i wnosić 
światło cywilizacyi aż gdzieś za słupy 
graniczne Uralu, aż w samo serce Azyi, 
aż nad niegościnne brzegi Oceanu Lodo
watego i Pacyfiku, ale kto je podejmuje, 
powinienby przynajmniej w nagrodę 
mieć poczucie spełnionego obowiązku 
względem czegoś, co bardzo ukochał. 
Czy nasi sybirscy, turkiestańscy i kau
kascy badacze mają taką kompensatę?

Może kiedy Polska przypomni sobie 
o tych synach straconych. Może Komi- 
sya do historyi oświaty stworzy dział 
osobny, w którym pomieści życiorysy 
tych Polaków, którzy pod obcemi sztan
darami prowadzili szczytny bój zdobyw
czy z przyrodą. Trudności takiego przed
sięwzięcia będą olbrzymie, ale niemniej- 
sza i zasługa. Jeżeli to kiedy dojdzie do 
skutku, w liczbie dobrze zasłużonych 
znajdzie się pewnie i Młokosiewicz 
o którym ze źródła rossyjskiego pozwa
lamy sobie podać kilka szczegółów, nie- 
dość może pewnych i ścisłych, ale o tyle 
ważnych, że, jeżeli się nie mylimy, będą 
to pierwsze rzuty danych do życiorysu 
człowieka niepowszedniej wartości, a tak 
cichego i niezwykle skromnego, że w cią
gu długiego żywota ani razu nie ode
zwał się wprost od siebie.

Przeszło dwa lata temu, 3 sierpnia r. 
1909 zmarł na obczyźnie, zdała od swo
ich, cichy i skromny badacz flory i fauny 
Kaukazu, Ludwik Młokosiewicz. Rozstał 
się 011 z życiem, które zrządzeniem losu 
usłane było cierniami, na łonie przyrody, 
nad rzeką Dzurmut-or, w pobliżu wioski
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Czoroda, podczas ekskursyi w góry Da
gestanu.

Ś. p. Młokosiewicz urodził się wt W ar
szawie 25 sierpnia 1831 r. jako syn wyż
szego oficera armii polskiej. W  dwu
dziestym drugim roku życia na mocy 
ukazu Cesarza Mikołaja I wstąpił do 
wojska, i udał się na Kaukaz, gdzie mu
siał wystąpić do walki przeciwko ple
mionom górskim. Od tego czasu rozpo
czyna się znajomość jego z przyrodą Kau
kazu. Pułk, w którym służył, konsy- 
stował wr miejscowości, zwanej Łagode- 
cliy. Tu założył on owocowy ogród puł
kowy i park, w których zgromadził bo
gatą kolekcyę drzew i rozmaitych rzad
kich roślin, sprowadzonych zzagranicy. 
Szczególniej bogata była grupa drzew 
iglastych, pośród których były takie, jak 
Taxodium, Wellingtonia, Ginkgo, Taxus 
z liściastych — Liriodendron, Magnolia 
Julans, Magnolia grandiflora, Ephedra, 
i in.

Niechęć i ustawiczne intrygi ze strony 
otoczenia spotykały ciągle tego niepo
szlakowanej prawości pracownika, a park 
doprowadziły do upadku. W 1861 roku 
ś. p. Młokosiewicz opuszcza Łagodechy 
i udaje się do Persyi, gdzie bada przy
rodę kraju, gromadzi kolekcyę nasion 
i owoców i układa zielniki. Cenne te 
zbiory zaginęły jednak, ponieważ Mloko- 
siewicz w drodze powrotnej do Rossyi 
na skutek fałszywej denuncyacyi zostaje 
na granicy aresztowany i, jako oskarżo
ny o „polską intrygę" na Kaukazie i pod
burzanie plemion miejscowych do po
wstania zesłany administracyjnie do gub. 
Woroneskiej na 6 lat. Po powrocie z ze
słania oddaje się badaniom przyrody 
Kaukazu, zwiedza Beludzystan, a w 1878 
roku powtórnie udaje się do Persyi. Pod
czas wycieczki na Demawend uległ po
rażeniu słonecznemu, skutkiem czego za
padł ciężko na zdrowiu. Powróciwszy 
z Persyi w 1879 roku otrzymuje posadę 
w zarządzie leśnym w Łagodechach. Obo
wiązki służbowe umie jednak  pogodzić 
z pracą badacza - przyrodnika. W tym 
czasie odkrył nieznane dotychczas gatun
ki zwierzęce: cietrzewia kaukaskiego (Te- 
trao Młokosiewiczii'). salamandrę kaukas

ką, liczne gatunki owadów, a z roślin: 
Pinus eldarica, Paeonia Młokosiewic.zii, 
Leontice Smirnowii i in. Pierwszy wpro
wadza na Kaukazie Urtica tenacissima 
i Urtica nivea, próbuje hodowli krzewu 
herbacianego, oliwki, cytryny, pomarań
czy, eukaliptusa i in.

Gromadzone okazy roślin i zwierząt 
przesyłał głównie do Muzeum uniwersy
tetu moskiewskiego i do Muzeum Zoolo
gicznego petersburskiej Akademii Nauk, 
od której w 1896 roku otrzymał tytuł ko
respondenta. Rossyjskie Towarzystwo ge
ograficzne za prace nad badaniem przy
rody Kaukazu nagrodziło Młokosiewicza 
medalem srebrnym.

Młokosiewicz unikał rozgłosu i wsku
tek wrodzonej skromności nie ogłaszał 
drukiem swych spostrzeżeń i badań, lecz 
chętnie udzielał materyału zgromadzone
go przez siebie, a potrzebnego do pracy 
innym.

M. Cz.

O JEDWABIU SZTUCZNYM.

(D okończenie).

Wszystkie wyżej wymienione metody 
wyrobu jedwabiu sztucznego doprowa
dzają do włókna, które celulozę zawiera 
w formie hydratu, a zatem w formie ana
logicznej z naturalnem włóknem baweł- 
nianem lub lnianem. W nowszych cza
sach Cross i Bevan podali jeszcze jeden 
projekt fabrykacyi sztucznego włókna 
z octanu celulozy, a chociaż produkt ten 
dotąd nie opuścił laboratoryum, to jednak 
ma tyle zalet, że jego techniczne zasto
sowanie je s t  rzeczą zapewne niedalekiej 
przyszłości.

Sztuczne włókno, fabrykowane tą ostat
nią metodą, nie składa się już z czystej 
celulozy, lecz zawiera ją  w formie estru 
octowego, co pozwala wrobec użycia tej 
samej ilości bawełny otrzymać prawie 
podwójną ilość włókna, zdatnego do za
stosowań.

Posługując się innemi metodami, z 1 kg 
bawełny cz.ystei, otrzymujemy, co na j



JSIe 2 WSZECHSWIAT 21

wyżej, w idealnych warunkach pracy 
l kg sztucznego jedwabiu, w razie zaś 
produkcyi jedwabiu octanowego, składa
jącego się z czterooctanu celulozy, 1 kg 
bawełny daje 2 kg czystego włókna.

Zasada fabrykacyi jedwabiu octanowego 
je s t  zresztą prosta. Octan celulozy roz
puszcza się w kwasie octowym lub chlo
roformie i ten roztwór przetłacza się 
przez drobne otworki do terpentyny lub 
nafty, które strącają go w formie stałe
go włókna.

Rzecz prosta, że wśród różnych rodza
jów sztucznego Avłókna jedwab octano
wy ze względów czysto ekonomicznych 
należałoby postawić na pierwszem miej
scu. Nie je s t  też rzeczą dziwną, że fa- 
brykacyą tyle korzyści rokującego pro
duktu zajmują się już obecnie liczne za
kłady przemysłowe, jak  „Henckel - Don- 
nersmarcksche Kunstseiden - Acetatwer- 
ke“, fabryki Elberfeldzkie i fabryka ani
linowa w Berlinie. Nadto Knoll w Lu- 
dwigshafen oraz Eichengriin w Berlinie 
pracują nad umożliwieniem wprowadze
nia cennego jedwabiu octanowego „celli- 
tem “ zwanego do handlu, czego dotych
czas głównie z powodu trudności farbiar- 
skich nie udało się jednak urzeczywistnić 
na większą skalę.

Mówiąc o różnych rodzajach sztuczne
go włókna, nie możemy także pominąć 
tutaj zupełnem milczeniem oryginalnych, 
acz dotąd bezskutecznych prób Millara 
z Glasgowa, który usiłuje skonstruować 
sztuczne włókno w sposób w istocie j e 
dynie racyonalny, bo z materyału zbliżo
nego nieco do flbrozy jedwabiu natural
nego. Za punkt wyjścia obrał on żela
tynę i kazein. Żelatynę rozpuszcza w wo
dzie gorącej i przez dodatek dwuchro
mianu potasu, ałunu lub taniny preparu
je  roztwór w taki sposób, że na powie
trzu zastyga łatwo.

Podobnie i kazein, rozpuszczony w wo
dzie z dodatkiem jakiejś zasady strąca 
się następnie w kąpieli kwaśnej. W ten 
sposób Millar fabrykuje jedwab „Vandu- 
r e “ zwany, składem najbardziej zbliżony 
do naturalnego, który jednak skutkiem 
swej niezmiernej wrażliwości na wilgoć,

w dotychczasowej swej postaci nie na
daje się do celów technicznych.

Wszystkie wyżej wymienione metody 
dają produkt zewnętrznie mniej więcej 
jednakowy. Przedstawia on delikatne, 
cieniutkie włókienko, i ta okoliczność 
właśnie powoduje jego miękkość i miłe 
dotknięcie, nie zaś materyał, z którego 
się go fabrykuje, jak to pierwotnie ogól
nie przypuszczano.

Jedwab sztuczny ma znakomity, sil
niejszy nawet od naturalnego połysk; c. 
wl. sztucznego jedwabiu wynosi 1,49 — 
1,55, a zatem jes t  nieco wyższy od cię
żaru właściwego produktu naturalnego, 
który według Bronnerta dochodzi tylko 
1,40—1,45.

Włókno sztuczne zawiera wody śre
dnio od 9,39 — 13,99%, naturalny zaś je 
dwab tylko do l l ° /0.

Pojedyncze niteczki jedwabiu sztucz
nego, których 6 do 20 składa się na wła
ściwe włókno, są znacznie grubsze od 
nitki jedwabnej, produkowanej przez j e 
dwabnika. Grubość ich bowiem wynosi 
30—35 [j., a zatem jes t  prawie dwa razy 
większa od 15 [i nitki naturalnego je 
dwabiu. Najcharakterystyczniejszą i za
razem bardzo niepomyślną dla jedwabiu 
sztucznego właściwością jest brak odpo
wiedniej, pożądanej elastyczności i wy
trzymałości na ciągnienie, w czem je 
dwab naturalny przewyższa produkt sztu
czny ogromnie.

Zewnętrznie trudno odróżnić różne włó
kna, sztucznie fabrykowane, od wydzieli
ny jedwabnika, istnieje zato kilka od
czynników chemicznych, które pozwalają 
nam szybko i pewnie stwierdzić zasad
niczą między niemi różnicę. Stężony roz
twór wodorotlenku potasu rozpuszcza je 
dwab naturalny, sztuczny zaś rozpęcznia 
tylko; podobnie i alkaliczny roztwór gli
ceryny z miedzią rozpuszcza produkt na
turalny i jedwab Millara, nie rozpuszcza 
zaś wcale włókien [sztucznych celulozo
wych.

Bardzo charakterystyczną również ró
żnicę między jedwabiem sztucznym a na
turalnym przedstawia mikroskopowo prze
krój włókna. Sztuczne włókna wykazują 
bowiem w przekrojach najczęściej bardzo
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nieregularne kształty spłaszczone lub 
zwężone w środku, nieraz w formie bi
szkoptów, przekroje zaś włókien jedw a
biu naturalnego są raczej owalne i ró
wne.

Co do barwienia włókien sztucznych, 
to ponieważ składają się one przeważnie 
z hydratów celulozy, zachowują się za
tem pod tym względem analogicznie 
z naturalnem włóknem celulozowem ro- 
ślinnem, bawełnianem czy lnianem. Ta 
okoliczność ułatwiła właśnie niezmiernie 
farbowanie jodwabiu sztucznego, wpro
wadzając nas odrazu w dziedzinę barw
ników, ciągnących na włókno roślinne, 
w dziedzinę dawno już poznaną i dosko
nale opracowaną.

Wogóle jedw ab Chardonneta daje się 
przeważnie jednak barwić nawet bez za
praw, wprost barwnikami zasadowemi, 
tymczasem jedwab, otrzymany metodą 
miedzianą i wiskozową, dopiero po zapra
wieniu go taniną lub emetykiem. Stąd 
widzimy, że nitro-jedwab pod względem 
zdolności barwienia się zbliża się nieco 
do włókna zwierzęcego, pozostałe zaś 
sztuczne włókna zachowują się jak  ty 
powe włókna roślinne.

Jedwab octanowy w normalnych wa
runkach nie daje się prawie zupełnie far
bować, chyba z mieszaniny wody, alko
holu metylowego lub acetonu, i to wła
śnie uważać musimy za jeden z powo
dów jego względnie małego dotąd rozpo
wszechnienia w przemyśle.

Mimo wielu swych zalet, łatwości, 
z jaką  daje się barwić i znakomitego po
łysku, jedwab sztuczny nie może jednak 
w doskonałości dorównać produktowi na
turalnemu, i dlatego zapewne w wyrobie 
tkanin jedwabnych nigdy nie zdoła wy
trzymać z nim konkurencyi.

W stanie suchym posiada bowiem tyl
ko 1/5 lub V, mocy i wytrzymałości pra
wdziwego jedwabiu chińskiego, o ile zaś 
zwilgotnieje, elastyczność jego i w ytrzy
małość zmniejszają się jeszcze o pewien 
procent.

Z drugiej strony nie można jednak po
minąć, że naturalny jedwab surowy nie 
posiada odpowiedniego połysku i że d la 
tego najczęściej bywa używany w prze

myśle po uprzedniem ugotowaniu, przez 
co traci znacznie na swej pierwotnej mo
cy. Pozatem z powodu ciągłych wyma
gań taniego towaru ze strony publiczno
ści obecnie jedwab naturalny często fał
szuje się i obciąża rozmaitemi środkami 
chemicznemi do tego stopnia, że moc ta
kiego jedwabiu naturalnego spada pra
wie do równego poziomu z elastyczno
ścią i wytrzymałością włókna sztucznego.

Zresztą znaczna część jedwabiu, pro
dukowanego na rynku wszechświatowym, 
bywa używana obecnie do wyrobów, 
w których idzie głównie o połysk i pię
kność włókna, a nie o jego moc lub ela
styczność. I tu otwiera się właśnie sze
rokie pole dla zużytkowania sztucznego, 
mniej wprawdzie trwałego, ale nad wy
raz pięknego włókna.

To też w wyrobie pasmanteryi, haftów, 
wstawek, koronek, taśm, sznurów je 
dwabnych i t. p. przedmiotów zbytku je 
dwab sztuczny, jako produkt tańszy oraz 
dzięki swemu znakomitemu połyskowi, 
zyskuje sobie coraz rozleglejsze prawo 
obywatelstwa w dziedzinie jedwabnictwa. 
Nadto w połączeniu z innemi włóknami 
jak  wełną, ju tą  lub bawełną, którym na
daje świetny połysk, służy do wyrobu 
pluszów, aksamitów i sztucznych futer.

Często używa się także jedwabiu sztu
cznego do fabrykacyi pokryć na meble 
dekoracyjne lub tapety.

Nie wyczerpuje to jednak całej roz
maitości działów przemysłu, w których 
jedwab sztuczny może i powinien zająć 
wcale poważne stanowisko.

Wystarczy tu bowiem zwrócić nieco 
baczniejszą uwagę na wyroby z końskie
go włosia, z powodu połyskliwości i trw a
łości materyału produkowane na większą 
skalę w Szwajcaryi, na wyroby z różnych 
gatunków traw i słomy, kapelusze pana
ma z wiązek naczyniowych niektórych 
palm, jak  Carludovica palmata, aby zro
zumieć, że te włókna naturalne, których 
słabą stroną je s t  zbytnia krótkość i zwią
zane z tem, w ich spajaniu, trudności 
techniczne, możnaby z wielką korzyścią 
zastąpić sztuczną nitką o dowolnej dłu
gości.

X
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Nie koniec zresztą na tem. Owe de
likatne wyroby z włókien, należącej do 
Bromelineów, Tillandsia usneoides, k tó 
ra w dziewiczych, ręką ludzką nietknię
tych, lasach podzwrotnikowych, czepia 
się drzew olbrzymich na kształt lianów, 
owe włókna meksykańskiej agawy, lub 
azyatyckiego aloesu, dają się również 
produkować sztucznie z różnych suroga- 
tów jedwabiu sztucznego.

Sztuczne włosie, znane pod nazwą „Si- 
rius“ lub „Meteor", a używane obecnie 
na wielką skalę do wyrobu kapeluszy 
damskich, sztuczna słoma lub łyko fa
brykuje się obecnie ze sztucznego je 
dwabiu, łącząc i spajając kilka pojedyń- 
czych, cienkich włókienek ze sobą, lub 
wytłaczając roztwór przez odpowiednie, 
grubsze kapilary. Ten ostatni sposób 
daje nitki grube, lecz kruche i słabe 
i z tego względu w praktyce rzadziej 
bywa używany.

Do wszystkich tych w^yrobów, a zwła
szcza do fabrykacyi kapeluszy damskich 
najlepiej nadawałby się idealnie na wil
goć niewrażliwy jedwab octanowy, ale 
i włosie fabrykowane w Dieppe przez 
powlekanie wiskozą nitek bawełny a wi- 
sceliną zwane, oraz sztuczne łyko z ce
lulozy, metodą miedzianą otrzymywane, 
oddają tutaj także poważne usługi.

Octan celulozy, jako najlepszy z izola
torów elektrycznych, przewyższający na
wet pod tym względem jedwab natural
ny, kauczuk i żywice, może służyć ró
wnież do owijania drutów, prąd przewo
dzących, nadto z powodu swej niewrażli- 
wości na wilgoć oraz nierozpuszczalności 
we wszystkich prawie rozpuszczalnikach 
bywa używany także do wyrobu filtrów 
i rzemieni. Jedwab miedziany, napojony 
solami torowemi, służy znowu do fabry
kacyi siatek do lamp gazowo - żarowych.

Słowem, ja k  widać z tego, co dotąd 
powiedziano, zastosowanie jedwabiu sztu
cznego i różnych z niego fabrykowanych 
włókien je s t  bardzo wszechstronne i wró
ży temu przemysłowi wcale piękną przy
szłość.

Zresztą wyrób sztucznego jedwabiu ma 
jeszcze tę dobrą stronę, że podnosi ogro
mnie wartość bardzo taniego produktu,

jakim jest drzewo, i tem samem staje 
się ważnym czynnikiem w rozwoju eko
nomicznym krajów północnych. Kraje 
te bowiem z powodu niedogodnych wa
runków klimatycznych nie mogą prowa
dzić u siebie hodowli jedwabników i p ro 
dukować jedwabiu naturalnego w ilości, 
wystarczającej nawet na własne potrze
by, posiadają zaś olbrzymie, niezużytko- 
wane dotąd obszary lasów. W tych więc 
krajach północnych fabrykacya sztuczne
go włókna, podnosząc znacznie wartość 
taniego włóknika drzewnego, oddaje wa
żną i niepośledniego znaczenia usługę.

Słowa powyższe można zilustrować na- 
stępującem zestawieniem kilku liczb, 
które Witt podaje w  swej rozprawie o j e 
dwabiu sztucznym.

Jeden metr sześcienny drzewa jako 
materyału opałowego posiada wartość 6 
marek. O ile ten metr sześcienny prze
robimy na papier, to wartość jego pod
niesie się już do 40—50 m. Przerób tej
że samej ilości drzewa na jedwab sztu
czny, wartość 6 m. powiększa kilkaset 
razy, bo aż do 3 000 m., przez acetylo- 
wanie zaś tej samej celulozy otrzymuje
my octan wartości 5 000 m.

Sądzę, że liczby te wykazują dostate
cznie wielkie znaczenie ekonomiczne, j a 
kie wyrób sztucznego włókna posiadać 
muni, wobec czego staje się rzeczą zro
zumiałą, że produkcya sztucznego jedw a
biu wzrasta ciągle acz powoli i już obec
nie daje rocznie do 5 milionów kg wyro
bu. W zestawieniu z produkcyą jedwa
biu naturalnego, wynoszącą 50 milionów 
kg, je s t  to już suma, w każdym razie 
dość pokaźna.

Stąd też dawniej, zwłaszcza w kołach 
włoskich producentów jedwabiu natural
nego, powstała szalona panika, że jedwab 
sztuczny zada taki cios jedwabnictwu 
dotychczasowemu, jak sztuczne indygo 
usuwa już zupełnie z widowni świata 
produkt naturalny.

Obawy te są jednak, jak  dotąd, zupeł
nie nieusprawiedliwione, gdyż jedwab 
sztuczny, jako włókno celulozowe, zaró
wno chemicznie jak  i fizycznie tak różni 
się od naturalnego, że w wytrzymałości 
i elastyczności nigdy nie może dorównać

l
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temu produktowi ciał białkowych i nie 
zdoła absolutnie zastąpić go w tkaninach 
jedwabnych. To też prawdziwe niebez
pieczeństwo może zagrażać jedwabnictwu 
naturalnemu jedynie ze strony, dotych
czas wprawdzie bezowocnych, usiłowań 
Millara, gdyż tą tylko drogą, udałoby się 
otrzymać włókno proteinowe, identyczne 
i pod tym względem budowy chemicznej, 
a zatem równowartościowe z produktem 
naturalnym.

Die kiinstliche Seide. Siivern, 1907.
Die ktinstlichen Seiden. O. Witt,  1909.
Hans Łebach. Die Entw ickelung der 

Kunstseidenindustrie in den letzten Jahren. 
Chein. Ztg., 1911.

D r. Ludomira Biegańska.

O DZIEDZICZENIU SZTUCZNIE 
W Y W O Ł A N Y C H  ZMIAN W  S P O S O 
BIE W YDAW ANIA P O T O M S T W A .

(D ok ończen ie).

Co do budowy jaj, to zrazu nie wyka
zywały one znaczniejszych zmian, później 
jednak zachowywały się rozmaicie w ró
żnych warunkach rozwoju. Cały mate- 
ryał Kammerer rozłożył na kilka grup, 
zależnie od tego, czy ja ja  złożone na lą 
dzie dalej na lądzie badał, czy też w wo
dzie,—podobnie, czy ja ja  złożone do wody 
tu  pozostawiał, czy przenosił na ląd.

Wilgotność, światło i temperatura są 
czynnikami, które badacz kolejno zmie
niał i kombinował, badając wpływ ich 
na rozwój ja ja. Okazało się, że wilgoć 
i światło przyspieszają tempo rozwoju. 
Ja ja  położone w miejscu suchem, cie
płem, a naświetlonem rozwijały się pra
wie zupełnie normalnie; w miejscu su
chem, ciepłem, ale ciemnem rozwijały się 
prędko pod wpływem ciepła, ale brak 
wilgoci i światła hamował rozwfój, a bar
dziej jeszcze instynkt opuszczania błon 
jajowych. To też jaje dochodzi wielko
ści dwa razy przenoszącej wielkość nor
malnego jaja, a wychodzi z niego larwa

olbrzymia, o wykształconych już odnó
żach tylnych. Rozwój je s t  znacznie skró
cony, gdyż część rozwoju larwalnego od
była się już wewnątrz osłonek jajowych. 
Dorosłe zwierzęta są skarłowaciałe, zda
niem badacza dlatego, że cały czas roz
woju spędziły w środowisku suchem; 
stwierdza bowiem prawidło ogólne, że 
im dłużej zwierzę podczas rozwoju ota
cza środowisko płynne, tem większych 
ono dochodzi rozmiarów, przeciwnie k a r
łowacieje, jeżeli zadługo rozwija się 
w środowisku suchem.

Jaja  złożone do wody i tu badane ma
j ą  mniej żółtka, liczba ich zaś zwiększa 
się. A lb o ^ e m  im wyżej zróżnicowana 
je s t  czynność rozrodu i im więcej jaje 
zawiera żółtka, tem mniejsza je s t  liczba 
ja j wchodzących podczas owulacyi do j a 
jowodu. W wodzie błony ja ja  dość wcze
śnie ulegają rozkładowi i uwalniają za
rodka na stadyum rozwojowem wcześniej; 
chociaż skrzela zewnętrzne tracą już po 
kilku dniach, mimo to przystosowują się 
do oddychania wodnego, mianowicie sk ra
cają się i zmniejszają powierzchnię, na
błonek grubieje, a ilość barwnika wzra
sta. Znamiennem jest, że zwierzęta w 
pierwszym okresie po zmianie instynktu 
rodzenia dają larwy, których skrzela 
skracają się tak przez resorpcyę, jak  
przez odkruszenie końców, skrzela zaś 
larw z ja j złożonych w następnych okre
sach skracają się tylko przez resorpcyę; 
widać zatem, że w miarę utrwalania 
zmian instynktu rodzenia, powstają co
raz dalsze udoskonalenia w przystosowa
niu do życia w wodzie. W przeciwień
stwie do zwierząt hodowanych na lądzie, 
okazy rozwijające się w wodzie odzna
czają się wzrostem olbrzymim. Czas roz
woju je s t  taki jak  u kijanek innych pła
zów—dowód, że larwy babienicy rozwi
ja ją  się normalnie dlatego dłużej, że wię
cej stadyów rozwojowych zmuszone są 
spędzić w jaju.

Brak światła, nizka temperatura, wiel
ka ilość wody i pożywienia powodują 
przedłużenie życia larwalnego, szczegól
nie u larw sztucznie wyjętych z osłonek 
jajowych. Przez zastosowanie wszystkich 
tych czynników badacz otrzymał zwierzę
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neoteniczne, które przez 4 lata żyło w wo
dzie i posiadało długi ogon. Zjawisko 
neotenii polega na zatrzymaniu rozwoju 
pewnej grupy narządów, przez co zwie
rzę czas dłuższy zachowuje postać lar
walną. Neotenia zupełna występuje wte
dy, gdy zwierzę o wyglądzie młodocia
nym dochodzi do dojrzałości płciowej; 
neotenia niezupełna, gdy dojrzałość płcio
wa następuje dopiero po przeobrażeniu. 
Okaz Kammerera był zatem pierwszym 
przypadkiem neotenii zupełnej u płazów 
ogoniastych: dojrzałość płciowa wystąpiła 
u zwierzęcia w wodzie żyjącego. Kam
merer wydobył ja ja  przez masowanie bo
ków larwy i zapłodnił sztucznie plemni
kami samca normalnego. Prócz tego oka
zu zupełnie neotenicznego wyhodował 
kilka zwierząt częściowo neotenicznych, 
które żyły wprawdzie bardzo długo w wo
dzie, ale do dojrzałości płciowej docho
dziły dopiero po przeobrażeniu.

Aby się przekonać, czy zmiany w spo
sobie rodzenia przeniosą się dziedzicznie 
na potomstwo, należało ja ja  zwierząt ba
danych hodować i uzyskać kilka poko
leń. Zwierzęta w kulturach normalnych, 
służących do kontroli, rozmnażały się we 
wszystkich następnych generacyach pra
widłowo, zupełnie tak, jak  się to dzieje 
u zwierząt na wolności żyjących. Z jaj 
odebranych samcowi lub z tych, które 
mu spadły z nóg z nadmiaru wilgoci, 
rozwijających się w wodzie, powstawały 
zwierzęta olbrzymie; następne jednak po
kolenia były zwykłej wielkości, a także 
instynkt pozostawał niezmieniony. Jaja 
hodowane w cieple i suszy, a ponadto 
w ciemności, dawały okazy skarłowaciałe. 
Ponieważ u rodziców nie wystąpiła jesz
cze zmiana instynktu rozmnażania, więc 
i w tem pokoleniu rozród jest normalny. 
Dalszą, generacye wykazywały coraz 
mniejsze zmiany, tak pod względem wiel
kości, jak  też i stopnia rozwoju larw. 
Jeżeli się jaja tego pokolenia pozosta
wiało jakiś czas znów w warunkach 
zmienionych, to rozwijały się zwierzęta, 
które bardzo szybko dochodziły do doj
rzałości płciowej i składały jaja większe, 
a w mniejszej ilości; z nich rozwijały się 
zwierzęta skarłowaciałe.

Najważniejsze wyniki dały badania nad 
jajami, które samiec pod wpływem go
rąca złożył do wody. W pierwszym okre
sie składania skrzeku, zwierzęta odstępo
wały od zwyczajnego rozrodu tylko pod 
wpływem czynników zewnętrznych: chro
niąc się przed gorącem, wchodziły do 
wrody i tu następowało składanie jaj;
0 zmianie instynktu niema więc jeszcze 
mowy. To też naturalnem jest, że z jaj 
z tego okresu pochodzących wychodzą 
młode, niczem się nieróżniące od zwie
rząt normalnych. Zwierzęta, pochodzące 
z drugiego okresu składania skrzeku 
tych samych babienie, składały wpraw
dzie jeszcze jaia na lądzie, ale nie trosz
czyły się o nie; drugie pokolenie wróciło 
znów do zwyczajnego sposobu rozmnaża
nia. Potomstwo z trzeciego okresu ró
wnież nie troszczy się o jaja i przenosi 
tę zmianę na drugie, a nawet na trzecie 
pokolenie. Te zwierzęta, u których in
stynkt rozmnażania uległ najwybitniej
szym zmianom, nietylko w warunkach 
zmienionych składają ja ja  do wody, ale 
nawet po przeniesieniu do kultur nor
malnych nie wracają przez pewien czas 
do zwyczajnego sposobu. W pierwszym 
okresie te babienice składają jaja, z któ
rych rozwija się pokolenie, dochodzące 
szybko dojrzałości płciowej i składające 
do wody jaja drobne a w znacznej licz
bie; z nich wychodzą larwy, opatrzone 
skrzelami, które wnet ulegają resorpcyi. 
Zwierzęta dorosłe wyróżniają’się niezwy
kłą wielkością. Jednak i tu zmiany sto
pniowo zanikają: następne pokolenia skła
dają ja ja już na lądzie, wielkość ich
1 liczba wracają do normy.

Zwierzęta pochodzące z drugiego i trze
ciego okresu składają ja ja  do wody i za
chowują się pod każdym , względem jak  
inne płazy. W przypadku^ tym obojęt- 
nem jest, czy J a j a  przenosijsię na ląd, 
czy też pozostawia w wodzie, na wynik 
wpływa tu tylko stopień zmiany instyn
ktu u rodziców, a nie dalsze hodowanie 
jaj.

Jeżeli zwierząt niefjprzenosimy do wa
runków normalnych, a l e ' pozostawiamy 
w wysokiej temperaturze, to z pokolenia 
na pokolenie przenoszą się zmiany coraz
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wybitniejsze. Zmiany te odnoszą się nie- 
tylko do sposobu rozrodu, ale także do 
wyglądu jaj, larw i dorosłych zwierząt. 
Co dotyczę ja j, to osłonka galaretowata 
znacznie się zwiększa, natomiast krót
szym się staje sznur łączący poszczegól
ne jaja. Larwy mają skrzela zewnętrzne 
daleko krótsze i grubsze, zawierają zna
cznie więcej pigmentu a mniej naczyń 
krwionośnych. Skóra staje się znacznie 
ciemniejsza, płetwa szersza, granica po
między okolicą tułowiową a ogonową 
zanika, całe ciało staje się mniejsze. Sa
miec normalny w niczem się nie różni 
od samicy cechami zewnętrznemi; w ho
dowli Kammerera czwarte pokolenie z.\ ie- 
rzą t zmienionych pod wpływem ciepła 
wykazywało u samców w okresie rui 
modzele na palcach i przerost mięśni 
przedramienia. Badacz sądzi, że cechy 
te, występujące u wszystkich prawie pła
zów bezogoniastych, Alytes zatracił wtór
nie jako niepotrzebne wobec spółkowa- 
nia na lądzie. Ponowne występowanie 
tych cech je s t  dziedziczeniem przystoso
wania czynnościowego.

Jaja  jedynego okazu zupełnie neote- 
nicznego Kammerer pozostawił w wodzie. 
Larwy zatrzymywały skrzela zewnętrzne 
niezwykle długo i wykazywały wogóle 
cechy zwierząt neotenicznych, choć trzy
mano je  na świetle i w niezbyt głębo
kiej wodzie, a więc w warunkach sprzy
jających rychłemu przeobrażeniu. Ina
czej zachowywało się potomstwo zwie
rząt częściowo neotenicznych; mimo, że 
w tym razie i samiec i samica były n e 
oteniczne, potomstwo ich zachowywało 
się zupełnie normalnie, nie można było 
zauważyć opóźnienia przeobrażenia.

Kammerer zdołał utrzymać przy życiu 
larwy babienicy przez dłuższy czas na 
lądzie. Zwierzęta dojrzałe złożyły nor
malną liczbę ja j,  które samiec owinął so
bie kolo odnóży. Z jaj wyszły do wody 
larwy, odznaczające się niezwykle wcze
snym rozwojem płuc i bardzo prędko 
przekształcające się w zwierzęta dojrza
łe. Pierwsze pokolenie larw trzymanych 
na lądzie z trudnością dostosowało się 
do zmienionych warunków, potomstwo 
ich wykazywało zwiększoną zdolność

przystosowania się: można je  było zna
cznie dłużej niż rodziców utrzymać przy 
życiu na lądzie. Ponieważ rozwój larw 
je s t  tu szybszy, przeobrażenie wcześniej
sze, badacz sądzi, że hodowla kilku jesz
cze pokoleń doprowadzi do rozwoju ba
bienie niezależnie od pobytu w wodzie 
i bez przeobrażenia.

Krzyżując zwierzęta normalne ze zmie- 
nionemi, Kammerer przekonał się, że pod
legają one prawu Mendla. Pierwsze po
kolenie wykazuje tylko dominanty, w na- 
stępnem 3/t zwierząt ma cechy dominu
jące, 1̂4 regresywne. Zazwyczaj w razie 
mendlowania je s t  rzeczą obojętną, które 
z rodziców uległo zmianom; tu jest ina
czej. Jeżeli krzyżujemy normalnego sam
ca ze zmienioną samicą, to zwykły spo
sób składania jaj i zwykła ich wielkość 
są dominantą (cechą powtarzającą się tu 
w 3|4 wypadków); przeciwnie, jeżeli połą
czymy zmienionego samca z normalną 
samicą, dominantą je s t  cecha nabyta, 
a więc składanie jaj do wody, mniejsza 
ilość żółtka. To odstępstwo od prawa 
Mendla wytłumaczyć się daje tem, że 
zmiany odnoszą się tu w głównej mierze 
do samców, cechy regresywne do samic.

Zdaw'aćby się mogło, że cechy, doty
czące kilku zaledwie osobników, ulegną 
zupełnemu zanikowi podczas krzyżowa
nia z przeważającą liczbą zwierząt nor
malnych; to też ważnem jest, że cechy 
nabyte podlegają prawu Mendla, bo sprzy
ja  to utrwaleniu i utrzymaniu tych cech 
u pewnej liczby zwierząt.

W doświadczeniach Kammerera cho
dziło głównie o rozstrzygnięcie pytania, 
czy wpływy zewnętrzne działają na pla
zmę zarodkową wprost, czy też koniecz
nie trzeba przyjąć współdziałanie ciała. 
Pewnem jest, że cechy nabyte się dzie
dziczą: właściwości nowe, wywołane sztu
cznie wskutek zmienionych warunków 
życia, powtarzały się u potomstwa hodo
wanego w zwykłych warunkach. Zarzu
cono badaczowi, że właściwości dziedzi
czone nie były nowe, nabyte, lecz a ta
wistyczne; salamandra czarna rodzi wię
cej młodych, Alytes składa ja ja  do wo
dy, a nie na ląd, wszystko to są cechy 
nie nowe, lecz wspólne większości pła
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zów. Ze względu jednak na pytanie, czy 
plazma rozrodcza zmienia się pod wpły
wem pobudek zewnętrznych, zarzut ten 
ma małe znaczenie. Okazało się bowiem, 
że plazma się zmieniła, a jest już rzeczą 
małej wagi, czy pobudka wywoła uja
wnienie się cech dawnych, czy też skie
ruje rozwój na nowe tory. Nie do wszy
stkich też badań zarzut taki daje się za
stosować. Doświadczenia Kammerera szły 
bowiem w dwu kierunkach: udało mu się 
pewien sposób rodzenia sprowadzić do 
typu wspólnego przeważnej liczby płazów 
(n. p. w przypadku Salamandra atra lub 
Alytes), ale także zdołał wywołać typ no
wy, bardziej zróżnicowany (Salamandra 
maculosa, Alytes-neotenia). Przyjąć bo
wiem można, że salamandra czarna wró
ciła do dawnego typu rodzenia, trudno 
natomiast przypuścić, by sztucznie wy
wołane składanie młodych, oddychają
cych płucami u salamandry plamistej, 
lub też forma neoteniczna u Alytes było 
zjawiskiem atawistycznem.

Niezmiernie ważny teoretycznie jest 
fakt, że zwierzęta częściowo neoteniczne, 
krzyżowane między sobą po przeobraże
niu, dawały potomstwo normalne, jedyne 
zaś zwierzę zupełnie neoteniczne w po
łączeniu z norinalnem przed przeobraże
niem dało młode zmienione, o cechach 
wybitnie neotenicznych. Świadczy to bo
wiem o tem, że czynniki zewnętrzne dzia
łać mogą na plazmę zarodkową tylko 
w chwili dojrzewania produktów płcio
wych; działanie to zaś je s t  bezpośrednie, 
niezależne od ciała. Jest to do pewne
go stopnia wypadek podobny, jak  w ba
daniach Towera nad chrząszczem Lepti- 
notarsa; chrząszcze, poddane działaniu 
zmienionej temperatury, wilgotności i ci
śnienia atmosferycznego przed dojrzało
ścią płciową, wykazywały wyraźne zmia
ny w wyglądzie zewnętrznym, potom
stwo zaś ich pozostało niezmienione; pod
dane działaniu powyższych czynników po 
dojrzałości, pozostawały same niezmie
nione, potomstwo ich natomiast było wy
bitnie zmienione. To wszystko dowodzi
łoby, że właściwości dziedziczne przeni
kają do plazmy zarodkowej na drodze 
fizycznej, a nie fizyologicznej. Przema

wiają za tem też doświadczenia nad przy
spieszeniem dojrzałości płciowej u Aly
tes; wysoka temperatura przyspiesza na
dejście dojrzałości płciowej; jeżeli jaja 
zwierząt trzymanych w gorącu przenie
siemy do normalnej temperatury, to z jaj 
tych rozwiną się zwierzęta, u których 
dojrzałość płciowa nastąpi wcześniej niż 
normalnie. Inaczej jednak rzecz się przed
stawia, gdy chodzi o dziedziczenie przy
stosowania czynnościowego. Zjawiska ta
kie, jak dziedziczenie przystosowania 
skrzel i płetwy ogonowej larw salaman
dry do pobytu w wodzie lub w macicy, 
występowanie modzeli i przerostu mięśni 
przedramienia u samców Alytes i wzmo
żenie się tych cech w dalszych pokole
niach, większa zdolność kijanek Alytes 
do życia na lądzie i t. p., nie dają się 
wytłumaczyć bezpośredniem działaniem 
na plazmę zarodkową, bez pośrednictwa 
czy to podrażnień nerwowych, czy wy
dzieliny wewnętrznej. To też Kammerer 
nie rozstrzyga ostatecznie zagadnienia, 
czy wpływy kształtujące działają na pla
zmę zarodkową na drodze fizycznej czy 
fizyologicznej, owszem przypuszcza, że 
oba te sposoby są możliwe. „Niezawsze 
bowiem środki, któremi się posługuje 
przyroda są tak skąpe i proste, jak  przy
puszcza umysł ludzki, w dążeniu do uję
cia możliwie wielu zjawisk pod jeden 
wspólny sposób widzenia1*.

Laura Kaufmanówna.

SPRAWOZDANIE.

Świat zwierząt. I. Zwierzęta ssące. 
Wydanie polskie pod redakcyą prof. J a 
na Sosnowskiego. Około 4 0 0  stronic 
z 5 0 0  ilustracyami w tekście oraz 13 ko- 
lorowemi rycinami. Warszawa. Nakład 
Gebethnera i Wolffa. Kraków. Gebethner 
i S-ka, 1 911 , 1 2  zeszytów. Cena każdego 
zeszytu 60  kop.

Leży przede mną kilka zeszytów tego wspa
niałego zbiorowego dzieła (którego część I, 
obejmująca ssaki, została już w całości wy
dana). Nie mogę się oprzeć chęci wyraże
nia radości z powodu przyswojenia go na
szej literaturze, przyswojenia, które udało
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się w zupełności. Gdyż wartość dzieła tego 
polega nietylko na tekście, lecz i na niezli
czonych fotografiach zwierząt żywych; oba
wiałem się, czy czasem wykonanie tych fo- 
tografij nie będzie szwankowało. Przyjem
nie się zawiodłem. Być może, niektóre kli
sze, w porównaniu z wydaniem francuskiem, 
które mam pod ręką, z którem więc mogę 
porównywać, wypadły trochę gorzej, całość 
jednak sprawia wrażenie niemniej dodatnie. 
Tekst, przełożony starannie, dający krótkie 
a treściwe charak terystyki oddzielnych ga
tunków’ i rodzin, łącznie z temi fotografia
mi żywych zwierząt, robionych po części 
w menażeryach i ogrodach zoologicznych, 
po części zaś, i te  przedstawiają nierównie 
większą wartość, w rodzinnych krajach zwie
rząt, w ich otoczeniu uaturalnem, — tworzy 
całość harmonijną. Dzieło z pewnością znaj
dzie wielu przyjaciół, szczególniej wśród 
młodzieży, gdyż na to zewszechmiar zasłu
guje.

Zdziwiła mię tylko trochę przedmowa p. 
Sosnowskiego, w której ten  dzieło rozpatry
wane stawia obok, a nawet wyżej od kla
sycznego dzieła Brehma (o którem zresztą 
wspomina, że znane jest czytelnikom pol
skim. O ile wiem, mamy ty lko skróty i prze
róbki Brehma, przekładu zaś samego dzieła 
nie posiadamy. Zresztą być może, że się 
mylę, i że tylko ja o nim nic nie wiem). 
Zdaje mi się, że zachodzi tu  jakieś nieporo
zumienie. J u ż  ze względu na swą stosun
kowo niewielką objętość i wywołaną przez 
to krótkość opisów, dzieło, o którem mowa, 
nie może się równać z klasycznym Brehmem, 
z tą  niewyczerpaną kopalnią obserwacyj 
i spostrzeżeń nad życiem zwierząt. Brehm 
dotąd nie przestał być książką podręczną 
każdego miłośnika zwierząt, od amatora do 
specyalisty. Zgodzę się, że Brehm zawiera 
już mnóstwo poglądów przestarzałych, że 
brak w nim spostrzeżeń nowszych, ale wszak 
obecnie wychodzi nowe wydanie, przejrza
ne, poprawione i znacznie rozszerzone (za
miast 10 tomów dotychczasowych, wyjdzie 
13) przez grono wybitnych specyalistów; 
i znów na długi czas stanie się ono dzie
łem niezastąpionein przez żadne inne. To 
też nie przypuszczam, ażeby „Świat zwie
rząt" czynił zbytecznem przyswojenie li te
ra turze polskiej Brehma. Przeciwnie, sądzę, 
że, budząc w coraz szerszych kręgach mi
łość i zaciekawienie do życia zwierząt—wy
woła on wkrótce potrzebę przekładu tego 
dzieła.

Wydawcy, w prospektach, zapowiadają
cych część I  „Świata Zwierząt11, t. j. ssaki, 
nic nie wspominają o częściach następnyoh. 
Mam nadzieję jednak, że, jak  tłumacz, tak 
i wydawcy, nie zatrzymają się w połowie 
drogi, lecz doprowadzą wydawnictwo do

końca. Dlatego też podniosę kilka drob
nych kwestyj, które mi się nasunęły pod
czas przeglądania tych  kilku zeszytów.

Odrazu na pierwszych stronicach rzuca 
się w oczy niejednostajność systemów mier
niczych, używanych do wyrażenia wielkości 
zwierząt. Na str. 1 czytamy: „Samiec szym
pansa prawdopodobnie nigdy nie przewyższa 
półtora m e t r a a  tuż zaraz na str. 4, przy 
opisie goryla: „Dorosły samiec dochodzi 5
stóp i 8 cali, a nawet 6 stóp wysokości"; 
na str. 9 znów mamy metry. ZwTrócę uw a
gę, że młodsze pokolenie tak  zrosło się z sy
stemem metrycznym, że wprost trudno mu 
się oryentować w systemach innych. J a  
np. odrazu sobie uprzytomnię, mniej lub 
więcej ściśle, długość wynoszącą półtora me
tra, nigdy zaś sobie nie mogę wyobrazić 
długości 6 stóp, bez uprzedniego przełoże
nia tej wielkości na metry. Dobrzeby było, 
gdyby tłumacz, dla wygody czytelników, 
postarał się o ujednostajnienie wszystkich 
danych, zawartych w dziele, wyrażając je 
w metrach. Przypuszczam, że ścisłość prze
kładu nic na tem nie straci. Zaznaczę 
w nawiasie, że taka rozmaitość systemów 
miar, używanych w jednem i tem samem 
dziele, jest, niestety, rozpowszechniona; aby 
się o tem przekonać, dość wziąć do ręki 
pierwszy lepszy podręcznik zoologii, np. 
Hertwiga (wspominam tu  Hertwiga, gdyż, 
o ile wiem, przygotowuje się wydanie pol
skie tego podręcznika; być może, tłumacz,
0 ile słowa te wpadną mu do ręki, uznaw
szy ich słuszność, zada sobie trochę trudu
1 ulepszy pod tym  względem wydanie pol
skie).

Drugą uwagą, którą chcę uczynić, jeśfc 
fakt umieszczenia wielu fotografij dość da
leko od ściągających się do nich opisów, Co 
dla czytelników jest rzeczą niewygodną, wo
bec braku wskazówek wr tekście, gdzie na
leży szukać fotografij. Brak ten wskazówek 
uważam za zupełnie słuszny, gdyż wobec 
olbrzymiej ilości fotografij, nawiasy z odpo- 
wiedniemi cyframi zbytnio upstrzyłyby tekst. 
Rozumiem również, że niezawsze można 
umieścić fotografię tuż obok opisu, szcze
gólniej fotografie duże, zajmujące całą stro
nę. Czem jednak wyjaśnić umieszczenie 
małej fotografii babuina na str. 1 przy opi
sie szympansa, gdy opis babuina umieszczo
ny jest znacznie dalej, lub też fotografię 
mandryla na str. 22, gdy opis mieści się na 
str. 1 9 .— Lecz to drobnostka. Gorzej jest, 
gdy w tekście oznacza się zwierzę jedną na
zwą, a pod fotografią umieszcza się inną. 
W tedy już nawet umieszczenie fotografii 
obok opisu niewiele pomoże. Np. na str. 
32 czytamy: „Na archipelagu Malajskim ży
je dziwne, ciekawe stworzenie, pokrewne 
lorisorn, tak  zw. upiór czyli kobold. ...Na
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sza fotografia, niestety, nie daje dokładnego 
wyobrażenia o wielkości oczu tego stworze
nia". Zaciekawiony czytelnik zaczyna szu
kać owej fotografii kobolda, napróżno je 
dnak—może przerzucić książkę od początku 
do końca, i nie znajdzie jej, gdyż... pod od
powiednią fotografią widnieje podpis: „wyrak 
czyli widmo“. Wobec braku nazw łacińskich, J  

umożliwiających utożsamienie nazw polskich, 
należałoby podobnych wypadków unikać.

Dlaczego wreszcie tłumacz zamiast wyra
zu „szczątkowy “ używa stale „zaczątkowy“? 
Wszak tak  ogon u  „potto“ (str. 32), jak 
palce leniwców (str. 31) lub małp chudono- 
gicli (str. 23) są w zaniku, a nie powstają 
dopiero, są więc organami „szczątkowemi“ 
a nie „zaczątkowemi1'.

Nie podnosiłbym tych drobnych usterek, 
które nie zmniejszają wartości dzieła, gdyby 
nie wzgląd wyżej wspomniany. Być może 
w częściach dalszych uwagi te, o ile reda
ktor uzna je za słuszne, zostaną uwzględ
nione.

Zaznaczę w końcu, że piękny druk i pa
pier podnoszą zadowolenie estetyczne, osią
gane z czytania książki.

Z całego serca życzę dziełu powodzenia. 
Niech idzie w świat i, czarując młode umy
sły urokiem świata zwierzęcego, niech zy
skuje dlań coraz więoej miłośników.

Wacław Roszkowski.

KRONIKA NAUKOWA.

raz przewagę nad północną, przyczem gra
nice, do których sięgają wyskoki w stronę 
biegunów pozostały mniej więcej te same: 
znajdują się one w okolicy 60° szerokości 
zarówno na północy, jak i na południu. Mi
mo znacznego zmniejszenia się czynności 
plam, ożywienie w zakresie wyskoków nie 
zmieniło się w roku 1910 w porównaniu 
z rokiem poprzednim. Liczby średnie nie 
różnią się prawie od liczb za rok 1909. 
Wielkość średnia wyskoków zmniejszyła się 
cokolwiek, pomimo, że zachowały one śre
dnią swą wysokość, która wynosi 26,"8. Pro- 
tuberańcye metaliczne mniej były liczne 
aniżeli w roku 1909: zamiast 41 zanotowa
no ich tylko 33, przyczem ubytek dotyczę 
wyłącznie półkuli północnej, stosunek zaś 
pomiędzy półkulami jest ten  sam, co i dla 
plam. Ten typ wyskoków dotąd zawsze 
związany był z plamami. Godna jest uwagi 
daleko sięgająca szerokość, w której wystę
pują wyskoki tego rodzaju; jest to, być mo
że, wskazówką, że należy oczekiwać nieba
wem nowego szeregu zaburzeń słonecznych, 
które występować będą w okolicach, względ
nie blizkich biegunów. Przesunięcia linij 
widmowych wodoru, świadczące o ruchu 
w kierunku promienia wzrokowego obser
wowano w 64 przypadkach protuberancyj. 
Z tych przesunięć 30 odbywało się ku czer
wieni, 17 w stronę fioletu, wreszcie 17 
w obie strony jednocześnie. Wiele z tych  
wyskoków związanych jest z plamami. Tyl
ko 18 wyskoków znajdowało się w grani
cach 45° —  60° przyczem 3/ 4 liczby ogólnej 
przypada na półkulę południową.

S. B.
Tt. g . d. S.

Wyskoki słoneczne w r. 1910. Znany 
astronom I. Byershed, który obrał sobie za 
specyalność systematyczne badanie wysko- j  
ków (protuberancyj) słonecznych i w tym | 
celu całą powierzchnię słońca podzielił na J 
pasy, szerokie na 5°, ogłosił niedawno ze
stawienie wyników, otrzymanych w roku j  
1910. Przedewszystkiem, w drugiem półro- j  

czu daje się zauważyć znaczne zmniejszenie 
się całkowitej powierzchni wyskoków w po
równaniu z półroczem pierwszem. Wynik 
ten Byershed przypisuje po części mniej 
pomyślnym warunkom obserwacyi, które je 
dnak nie tłumaczą nam faktu, że owo zmniej
szenie wyraża się 33°/0 dla półkuli słońca 
północnej, gdy dla południowej redukcya 
nie przenosi 4u/0. Co dotyczę rozmieszcze
nia przestrzennego, to w półroczu drugiem 
nie spotykamy tak  wyraźnie rozgraniczo
nych stref czynnych, pooddzielanych obsza
rami spokojnemi, jakie obserwować było mo
żna w pierwszem półroczu. Półkula połu
dniowa pod względem ożywienia okazuje te 

Determinacya płci u Dinophilus gyrocilia-
tU S . Na ostatnim zjeździe Związku Brytan- 
skiego w Portsmouth dr. Creswell Shearer 
przedstawił niezmiernie ciekawe wyniki 
swych badań nad determinacyą płci u  ar- 
cliiannelida Dinophilus gyrociliatus, znale
zionego w Plymouth. Gatunek ten składa 
jaja dwojakiego rodzaju: jedne małe, z któ
rych wychodzą małe szczątkowe samce, d ru 
gie, sześć razy większe, i znacznie liczniej
sze, z których wykluwają się duże samice. 
Ja ja  te samica składa jedne obok drugich. 
Po kilku dniach samcy opuszczają jaja zu
pełnie dojrzali płciowo, kiedy samice są je 
szcze małe i płciowo niedojrzałe. Jeszcze 
zanim samica opuści skorupkę jajową, zo
staje zapłodniona przez samca. Przekroje 
przez samice z tego stadyum, wykazują 
spermę, zebraną na brzusznej stronie jelita 
na połączeniu żołądka z intestinum, a więc 
w miejscu, gdzie się następnie tworzą ele
menty płciowe, k tórych jednak w danem 
stadyum niema jeszcze ani śladu, Ja ja  na



30 WSZECHSWIAT Nk 2

przekrojach zjawiają się znacznie później, 
kiedy już samice podrosną. W krótce po 
ukazaniu się komórek płciowych żeńskich, 
widać, że każda z nich jest połączona z ple
mnikiem, którego główka albo przeniknęła 
do wnętrza jąd ra  komórki płciowej żeńskiej, 
lub też opiera się na ściance tegoż. Osta
tecznie jądro każdej oogonii składa się z dwu 
części, z k tórych  jedna pochodzi od plemni
ka, druga od komórki płciowej żeńskiej. 
Dwie te części nie zlewają się z sobą i z a 
chowują swoję indywidualność w przeciągu 
całej owogenezy. W większości podziałów, 
obie części dzielą się na porcye równe, tak, 
że obie komórki potomne otrzymują jedna
kowe ilości jak  substancyi jądrowej oj
cowskiej tak  i macierzyńskiej. Podczas ostat
niego jednak podziału, k tó ry  zatem owocyt 
drugorzędny zamienia na jajko, substancy^a 
jądrowa żeńska dzieli się najpierw tak, że 
komórka płciowa dzieli się na dwie komór
ki potomne, z k tó rych  jedna zawiera w ją 
drze substancye ojcowską i macierzystą, 
druga tylko tę ostatnią. Pierwszy rodzaj 
jaj, k tóry  więc zawiera substancyę macie
rzyńską i ojcowską, daje ja jka  samicze, d ru 
gi, zawierający -jedynie substancyę macie
rzyńską—jaja samcze. Oba rodzaje jaj wzra
stają teraz szybko, absorbując opóźniające 
się w rozwoju, otaczające je komórki płcio
we, w k tórych  jeszcze podział obu substan- 
cyj jes t  równy. Wynikałoby z powyższego 
przedstawienia, że tylko ja ja  samicze są za
płodnione, we właściwem tego słowa zna
czeniu; nie należy jednak zapominać, że 
i jaja satneze były pod wpływem substan
cyi ojcowskiej przez cały przeciąg owoge
nezy, z wyłączeniem ostatniego podziału de
terminującego płeć. Obie par tye  jądra w ja 
jach samiczych zlewają się w jednę całość 
nakrótko przed zniesieniem jaja przez sa
micę.

J. M.
(N aturo 23, X I, 1911).

Plama ciemieniowa u Haplochilus pan- 
chax. (Cyprinodontidae). Haplochilus pan- 
chax jest to niewielka rybka jawańska, od 
pewnego czasu dość rozpowszechniona w ak- 
waryach. Odznacza się posiadaniem r.a gło
wie małej plamy o silnym połysku metali
cznym. Plama ta  wykazuje, ciekawe wła
sności. U ryby  trzymanej w ciemności 
i wyniesionej nagle na światło plama ta, 
srebrna przed doświadczeniem, jest zupełnie 
czarną. Po krótkiej jednak chwili pobytu 
na świetle przybiera napowrót swój blask 
metaliczny. W silnem świetle słonecznem 
plamka ta jest tak  czuła, że nawet słabe 
zacienienie ręką wystarcza do wywołania 
reakcyi. Reakcya ta jest specyficzna, gdyż 
inne ozynniki, jak  np. zimno lub ciepło,

przestrach, barwa gruntu , reakcyi nie wy
wołują. Swą szybkością i umiejscowieniem 
wyróżnia się ona znacznie od zwykłej, 
wmystkim rybom właściwej, reakcyi chro- 
matoforów skórnych. Oczywiście mamy tu  
do czynienia z jakimś organem zmysłowym, 
którego funkeya jest dla nas tajemnicą. Do
dać należy, że obserwacye te były czynio
ne w ojczyźnie rybki; u  trzymanych w ak- 
waryach reakcya nie występuje już z taką 
siłą, jak  w ojczyźnie. Je s t  to zapewne sku 
tek  złych warunków oświetlenia naszych 
akwaryów.

W. li.
(B iolog. Centralbl.).

Samice rzekome i mikrosamice mrówek.
Wielu badaczów mrówek, jak  np. Porel, 
Adlerz, Wiehmeyer, Wasmann zwróoiło od- 
dawna uwagę na dosyć częste występowa
nie w mrowiskach pewnych gatunków  tych  
owadów samic niezupełnie normalnie wy
kształconych i zbliżających się pod wzglę
dem swej budowy do robotnic. Wasmann 
w roku 1895 oznaczył jeden rodzaj takich 
osobników mianem samic rzekomych, „pseu- 
dogyne“. Uczony ten  doszedł do wniosku, 
na zasadzie licznych swych obserwacyi, że 
występowanie pseudogyne jes t  w związku 
z obfitszą hodowlą przez mrówki tak  zw. 
„mrówczych gości“, chrząszczyków z gat. 
Loinechusa; w miarę, jak  zwiększa się w mro
wisku ilość chrząszczyków, zwiększa się za
stęp pseudosamic. Trzeba przypuścić, że 
wskutek zbytniego oddania się robotnic ho
dowli Loinechusa, samice nie są pielęgno
wane dość starannie i nie wykształcają się 
całkowicie; rezultat takiego stanu rzeczy' 
jest dla mrowiska bardzo opłakany, gdyż 
z braku normalnych samic, zdolnych do 
wydawania jaj, nie rozmnaża się ono i p ręd
ko ginie. Przykład takiego właśnie wypad
ku podaje A. Reichensperger (Biol. Cen
tralbl. N? 19 r. 1911). Obserwował on gat. 
Formica sanguinea z okolic Bonn; rzadko 
zdarzało mu się trafić na chrząszcze Lome- 
chusa w mrowiskach tych  mrówek; o ile 
nawet występowały, to w ilości 4— 5 egzem
plarzy najwyżej. W  jednej tylko kolonii 
znalazł stosunki odmienne. Za pierwszem 
już odsłonięciem mrowiska (w maju 1906 r.) 
trafił na grupę 40 samic i samców Lome- 
chusa; równocześnie zauważył kilka pseudo
gyne. Dalsze badania w ciągu dwu lat, 
wy kazały stale zwiększanie się ilości chrzą
szczy i ' pseudogyne: w czerwcu roku 1908 
pseudogyne było do osobników, w maju 
1909 roku do l2°/0; równocześnie ilość jaj 
i larw wciąż widocznie malała; mrowisko 
nie powiększało się. Gdy w roku 1910 wy
mieniony badacz znowu odwiedził kolonię;
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nie było już z niej ani śladu; na miejscu
F. sanguinea gnieździł się obecnie gat. Cam- 
ponotus. Co dotyczę samych pseudogyne, 
to były one wszystkie jednej postaci, dłu
gości 4,9 — 5,2 mm. Barwa ich odchylała 
się od koloru czerwonego, takiego, jaki po
siadają robotnice, ku bronzowemu; nigdy 
nie widać było aby pracowały około budo
wy gniazda, albo hodowli młodych; spo
strzegłszy niebezpieczeństwo, uchodziły nad
zwyczaj szybko do wnętrza mrowiska. Ko
lonia ta nie miała robotnic z gatunku F. 
fusca, co u  danych F. sanguinea jest zja
wiskiem stałem; ostatni fakt można również 
wytłumaczyć w taki sposób, że robotnice 
zajęte hodowlą chrząszcz}’, albo nie miały 
już czasu na robienie wypraw rozbójniczych 
do Formica fusca, albo też, o ile zdobyły 
larwy ostatnich, tak niedbale obchodziły się 
z niemi, że te ginęły.— Drugi rodzaj samic, 
niezupełnie wykształconych, przedstawiają 
t. zw. „mikrogyne"; są to samice znacznie 
mniejsze od ostatnich, zbliżone pod wielu 
względami do robotnic, zdolne jednak do 
wydawania potomstwa. Do tej pory „mi- 
krogyne" były znane u Formica fusca, Myr- 
mica laevinodiś i ruginodis, Leptothorax 
acervorum i F'ormicoxenus nutidulus. R. 
podaje opis osobników takich u gat. Pla- 
giolepis pygmaea. Są ono wielkości dużych 
robotnic, kiedy samice normalne kilka razy 
przewyższają tamte, barwą przypominają ró
wnież robotnice, budową zaś tułowia, gło
wy, oczu i organów rozrodczych zbliżają 
się do samic normalnych. Reichensperger 
spotykał gniazda, w których wszystkie sa
mice były mikrogyne, normalnych zaś „ma- 
krogyne" nie można było w nich znaleść; 
pomimo to, mrowisko rozradzało się normal
nie. Charakterystyczną jest tu  okoliczność, 
że Plagiolepis jest formą południową i oko
lica, w której R. badał te owady (brzegi 
Renu), stanowi ich północną granicę rozsie
dlenia; tu ta j  też jedynie występują mikro
gyne. Trzeba byłoby więc przypuścić, że 
zostały one wytworzone tu  wskutek cięż
kich warunków bytu, np. może braku po
żywienia; mogło więc nastąpić albo prze
kształcenie samic, albo też pewien rozwój 
płciowy robotnic. R. gotów jest nawet, zro
bić przypuszczenie, że mamy tu  do czynie
nia z wytwarzaniem się nowego gatunku, 
odszczepiająoego się od gat. pygmaea.

H. R-be.

Rozmaitości.

Choroba górska. Przyczyny choroby gór
skiej, tej plagi i postrachu wszystkich t u 
rystów, upatru ją  zwykle w osłabieniu wstę
powania tlenu w związek z hemoglobiną 
czerwonych ciałek krwi wskutek zmniejsze
nia ciśnienia tlenu. Powoduje to, podług 
Berta, częściowe uduszenie przez anoksy- 
hemię (niedostateczność tlenu w krwi). Wo
bec tego ofiarami choroby górskiej powinny 
się stawać przedewszystkiem osoby o sła
bych płucach i niedokrwiste. Tak jednak 
nie jest. Na dowód mogę przytoczyć fakty 
z własnego turystycznego doświadczenia, np. 
z wycieczki na Mont-Blanc. Wdzierając się 
na szczyt, powyżej 4 000 m jeden z kole
gów zaczął odczuwać przykre skutki choro
by, która około obserwatoryum Vallot 
(4 362) wystąpiła z wielką siłą. Kolega ten, 
doskonały turysta, odznacza się wspaniałym 
rozrostem klatki piersiowej, gdy tymczasem 
np. ja, o wątłych płucach i niedokrwistości, 
choroby zupełnie nie odczuwałem. Kilka 
ciekawych przypadków choroby górskiej opi
suje w ostatnim numerze Biologisches Cen- 
tralblattu  (N» 24, 1911) H. Kronecker, lecz 
te w żaden sposób nie mogą być wyjaśnio
ne przez wyżej wspomnianą teoryę. Tak 
np. pani X. z Berlina, oddawna się poświę
cająca z powodzeniem turystyce, jechała 
w wagonie z Zermattu na Gornergrat. Po 
minięciu stacyi Riffelalp (2 113 m) uczuła, 
że członki zaczynają jej ciężeć. Ręka lewa 
zmartwiała i równocześnie zbielała; nawet 
paznogcie stały się zupełnie białemi. Mó
wiła z trudem. Wkrótce straciła władzę 
w całej lewej połowie ciała, od ramienia 
aż do końca palców lewej nogi. Świeże po
wietrze na Gornergrat (3 102 m) przywró
ciło jej w części siły; z trudem wysiadła 
i spędziła tam kilka godzin. Lewa ręka 
i noga pozostały jednak bezwładno i szty
wne. Z powrotem, poniżej miejsca, gdzie 
spostrzegła pierwsze oznaki choroby, zrobiło 
jej się znacznie lepiej, do Zermattu  zaś do
jechała, zmęczona wprawdzie, lecz zupełnie 
zdrowa. W kilka dni potem odbyła pieszą 
wycieczkę do Matterhornhiitte (3 298 m), 
nieodczuwając nic podobnego. Pan Kro*
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necker z kolegą swym, człowiekiem o sil
nych płucach, mogących pomieścić ogromną 
ilość (6|- litra) powietrza, ulegli chorobie na 
Moleson, niewielkim szczycie Alp frybur- 
skich (2 006 m). Doszedłszy na szczyt zu
pełnie zdrowi, położyli się tam, aby wypo
cząć. Po upływie pewnego czasu zauważyli, 
że zmęczenie ich zaczyna wzrastać; uczuli 
ból głowy, ćwiczenia „Miillerowskie" po
gorszyły tylko ich stan. Dopiero w drodze 
powrotnej, gdy dosięgli granicy drzew (oko
ło 1 700 m) choroba, ku ich zdziwieniu, zni

knęła. Lekarz Guglielminetti opisuje swą 
chorobę górską, na którą zapadł na Mont- 
Blanc, około Yallofc, zaznaczając, że nawet 
oddychanie tlenem nic mu nie pomogło. 
Wszystkie te przypadki nie dają się podcią
gnąć pód rubrykę „braku Oddechu" i u du
szenia wskutek niedostateczności tlenu. Kro- 
necker za przyczynę choroby uważa zakłó
cenia w obiegu krwi w płucach, nierozwi- 
jając jednak, niestety, swej myśli szerzej.

W. li.
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