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Koniec wieku 17-ego został opromie
niony niesłychanemi odkryciami Newto
na. Gdy dziś zdumionem okiem ogar
niamy te olbrzymie obszary nauki, które 
przeorał ciężką pracą swej myśli ten naj
genialniejszy, być może, z fizyków, od
bieramy wrażenie, jakgdyby człowiek 
ten nie był pojedynczą jednostką, ale 
pewnem ucieleśnieni całego okresu histo- 
ryi nauki. Niema takiej dziedziny fizyki 
teoretycznej i doświadczalnej, gdzieby 
jego nazwisko nie było zapisane nieza- 
tartemi głoskami. Pracując nad stwo
rzeniem teoryi ciążenia powszechnego, 
z powodu której Laplace powiedział, że 
szczęśliwy był Newton, gdyż raz tylko 
można stworzyć teoryę, obejmującą cały 
wszechświat, zajmował się oznaczaniem 
temperatury wrzenia wody, prędkością 
ostygania ciał, kładł podwaliny pod ra
chunek różniczkowy i całkowy. >Dzisiaj 
przeto, gdy poruszamy jakikolwiek te 
mat z fizyki, gdy chcemy dać obraz roz

woju historycznego jakiejś metody bada
nia, z konieczności zaczynać musimy od 
Newtona.

Jeżeli jest jaka. dziedzina, którą New
ton specyalnie umiłował, je s t  nią chyba 
dziedzina zjawisk świetlnych — optyka. 
Znane jest wszystkim podstawowe do
świadczenie Newtona, posiadające do dziś 
dnia olbrzymie znaczenie. Wyobraźmy 
sobie jakieś ciało świecące, np. palnik 
Auera. Światło, wysyłane przez palnik, 
wydaje się nam zupełnie jednolitem, ko
loru białego; pod wielu względami przy
pomina nam światło słoneczne. Wiemy 
jednak dobrze, że światło słoneczne nie- 
zawsze wywołuje w naszem oku wraże
nie światła białego. Każdy z nas widział 
niejednokrotnie, jakiemi barwami tęczy 
gra ono w kroplach rosy, w szkle, oszli- 
fowranem pryzmatycznie. Ta prosta, co
dzienna obsenvacya pobudziła Newtona 
do bliższego zbadania tego zjawiska. Prze
puścił on przez wązką szczelinę promie
nie słoneczne i zapomocą pryzmatu szkla
nego rzucił na ekran. Zamiast białego 
oświetlenia zauważył wtedy na ekranie 
piękną siedmiobarwną tęczę. Jeżeliby- 
śmy jakimkolwiek sposobem, np., usta
wiając odpowiednią zasłonę, oddzielili j e 
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den kolor od reszty i skierowalibyśmy | 
ten pęczek światła na drugi pryzmat 
szklany, wiązka ta  nie dałaby nam na 
ekranie nowych kolorów, lecz zachowa
łaby tę samę barwę, co poprzednio. Oka
zuje się przeto, że światło o danej bar
wie, wchodzącej w skład tęczy, jest już 
czemś stałem, niemogącem uledz dalszej 
zmianie. Zupełnie przeciwnie rzecz się 
ma ze światłem białem, które, jakeśmy 
widzieli, jest zjawiskiem złożonem, mo- 
gącem rozpadać się na zjawiska proste. 
Czem jednak objaśnić tę cudowną moc 
pryzmatu, pozwalającego nam wykonać 
taki rozbiór światła biaiego, jakiej by się 
najzręczniejszy • chemik nie podjął. Oto 
tem, że promienie, wysyłane przez dane 
ciało świecące, mając naogół własności 
podobne, różnią się jednak pod niektóre- 
mi względami. Traf ając na jakiekolwiek 
ciało przezroczyste i przechodząc przez 
nie, zmieniają kierunek, w którym do
tychczas postępowały, w sposób nieje
dnakowy. Jedne mniej, inne więcej od
chylają się od poprzedniego kierunku, 
załamują się, jak  mówi się zazwyczaj 
w fizyce. Skutkiem tego padają one 
każdy w innym kierunku na ekran i za
znaczają swoję indywidualność tem, że 
każdy z nich inne wrażenie barwne w y
wołuje w naszem oku. Ta różnolitość 
załamania promieni świetlnych nie je s t  
czemś przypadkowem, lecz istotną ich 
cechą. 0  tem przekonali się następcy 
Newtona. Istotnie, badanie własności 
światła, prowadzone bardzo usilnie przez 
cały szereg uczonych, doprowadziło w po
łowie wieku 19-go do przyjęcia hypote
zy, że światło je s t  czemś, podobnem do 
drgania jakiegoś ciała sprężystego, a w ra
żenia wzrokowe, które otrzymujemy od 
danego rodzaju światła, zależą od często
ści drgań, zachodzących na danym pro
mieniu świetlnym. Im więcej drgań od
bywa się w ciągu jednej sekundy, tem 
kolor, który widzimy, przybliża się bar
dziej do fiołkowego końca widma, im 
mniej—tem do czerwonego. Pomiary ści
słe pozwoliły obliczyć tę częstość drgań. 
Tak np. światło wywoła wrażenie fiołko
wego, gdy będzie w niem zachodziło 800 
bilionów drgań na sekundę. Liczbę tę |

możemy bliżej sobie wyjaśnić w sposób 
następujący: wystawmy sobie, że chce
my policzyć te drgania. Przypuszczamy, 
że na wymówienie jednego wyrazu zu 
żywamy V, sek., co jest już bardzo a bar
dzo prędkiem wymawianiem, wtedy bę
dziemy potrzebowali na policzenie drgań, 
zachodzących w ciągu 1 sek., mniej wię
cej 80 tysięcy wieków. Znacznie rzadziej 
drgania zachodzą na promieniu .czerwo
nym: tylko 400 bilionów na sekundę. Na 
tem się jednak różnorodność promieni 
świetlnych nie kończy. Promienie bo
wiem świetlne posiadają nietylko tę je- 
dnę zdolność wywoływania wrażenia 
wzrokowego. Gdybyśmy w miejscu, gdzie 
na ekranie ukazuje się widmo, umieścili 
tak z w. termoskop, t. j. ciało, wskazują
ce nam zmiany temperatury, np czuły 
termometr, którego kulka z rtęcią po
kry ta  je s t  sadzą, zauważylibyśmy nagłe
ogrza nie się termos kop u. Okazuje się
więc, że promienie te posiadają własno
ści cieplne. Co więcej, gdybyśmy umie
ścili termoskop poza granicami Widma 
widzialnego nieco poza czerwoną częścią 
widma, spostrzeglibyśmy i tam wznosze
nie się rtęci w termometrze. Okazuje 
się, że na tej części ekranu, która wy
daje się nam zupełnie ciemną, zbierają 
się promienie, mogące być wykrytemi 
za użyciem przyrządu czulszego w da* 
nym razie, niż nasze oko. To promie
niowanie ciemne, jak  je początkowo na
zywano, podczerwone, jak  je  nazywamy 
obecnie, było znane oddawna. Już w dru
giej połowie 18-go wieku badano prawa, 
rządzące tem promieniowaniem. Uważa
no je początkowo za coś, istniejącego z u - •, 
pełnie niezależnie od promieniowania 
świetlnego, przekonano się jednak na
stępnie, że mają one naogół te same 
własności, że w części widzialnej widma 
zlewają się całkowicie z promieniami 
świetlnemi, a w części podczerwonej są 
ich naturalnem przedłużeniem, posiada
jąc stopniowo zmniejszającą się] liczbę 
drgań na sekundę. Promieniowanie pod
czerwone tworzy więc z promieniowa
niem świetlnem jakby jednę nieprzerwa
ną gamę o coraz to zwiększającej się 
liczbie drgań na sekundę. Gdy liczba
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drgań obniża się poniżej pewnej dość 
wysokiej granicy, oko nasze nie otrzy
muje już wrażenia światła, promieniowa
nie jednak istnieje. Tego rodzaju wy
nik doświadczenia nasuwa na myśl na
stępujące zagadnienie: jeżeli okazało się, 
że czerwona część widma je s t  jedynie 
granicą dla naszego oka, lecz nie dla pro
mieniowania, to możebne, że i część fioł
kowa widma je s t  tylko pozornym krań
cem coraz to wzrastającej liczby drgań 
na sekundę. Takie pytanie łatwo jest 
zadać, trudniej jednak znaleść na nie od
powiedź. Gdybyśmy użyli do badania czę
ści ekranu, leżącej poza fiołkową częścią 
widma, któregokokolwiek z tych narzę
dzi, któremi posługiwaliśmy się dotych
czas, t . j .  oka lub termoskopu, odpowiedź 
wypadłaby przecząco; jeżeli jednak uży
jemy płytki, pokrytej pewnem specyal- 
nem ciałem, otrzymamy na niej pas świe
cący, leżący naogół poza granicami wi
dma widzialnego. Płytka fluoryzuje — 
jest  to dla nas dowodem, że i do tej czę
ści ekranu dochodzą promienie dla oka 
niewidzialne, a które przez analogię z pod- 
czerwonemi nazwiemy nadfiolkowemi. 
Czem jednak objaśnić, że termoskop, któ
ry w poprzednim razie okazał się narzę
dziem czulszem od oka, obecnie narówni 
z niem nie wykazał żadnego działania? 
Otóż do rozszerzenia rtęci w termosko- 
pie i podniesienia jej poziomu trzeba, 
aby termometr otrzymał pewną ilość 
energii cieplnej, która ze swej strony nie 
może powstać z niczego; istotnie, jest 
ona rezultatem zamiany pochłoniętej 
przez termometr energii promieniowania 
na energię cieplną. Jeżeli natężenie tej 
energii promieniowania będzie niewielkie, 
to i powstała z niej energia cieplna też 
będzie niewielka; podniesienie się rtęci 
w termoskopie będzie naogół tak małe, 
że zauważyć go nie będziemy mogli: te r
moskop okaże się przyrządem zamało czu
łym. Jeżeli przyjmiemy takie objaśnie
nie, tem samem stwierdzimy, że natę
żenie nadfiołkowej energii promieniowa
nia je s t  bardzo małe w porównaniu 
2 natężeniem promieniowania widzialne
go i podczerwonego. Zjawisko to może
my stwierdzić w sposób bezpośredni.

Wyobraźmy sobie, że mamy jakieś ciało 
stałe, które będziemy stopniowo ogrze
wali do coraz to wyższej temperatury: 
początkowo na ekranie otrzymamy jedy
nie promienie podczerwone, które coraz 
to bardziej zbliżać się będą do czerwo
nego końca widma, następnie czerwone, 
później żółte i t. d., a wreszcie część 
nadfiołkową, zaczynając od częstości 
drgań, mało różniącej się od częstości 
końca fiołkowego, a następnie o częstości 
coraz to większej. Temperatura ciała 
będzie wtedy naogół bardzo wysoka. 
Przypuśćmy, że temperatura ta równa 
się 2 000°: pomiary ścisłe wykazałyby 
nam, że w tym przypadku stosunek ener
gii promieniowania zielonego, fiołkowrego 
i tej części nadfiołkowego, która nie bar
dzo je s t  oddalona od fiołkowego końca 
widma, byłby równy stosunkowi liczb 
1000, 76 i 0,7. W temperaturze wyższej, 
np. 4 000°, stosunek ten zmienia się na 
korzyść promieniowania nadfiołkowego; 
wtedy natężenia energii tych trzech ro
dzajów promieniowania są w stosunku 
takim, jak liczby 1000, 500 i 104. Lecz 
temperatura 4 000° jest granicą, której 
dotychczas nie mogliśmy przekroczyć; 
jest to więc możliwie największy stosu
nek natężenia energii promieniowania 
nadfiołkowego do natężeń promieniowa
nia innego rodzaju. Widzimy przeto, że, 
jeżeli chcemy otrzymać promienie nad- 
fiołkowe w znacznej ilości, a jak  się z;a 
chwilę przekonamy, często bardzo nam 
na tem zależy, je s t  rzeczą bardzo nieeko
nomiczną otrzymywać je przez' ogrzewa
nie jakiegoś ciała, gdyż wtedy drobna 
tylko część energii przechodzi w postać 
dla nas użyteczną. Na szczęście, istnieją 
inne jeszcze sposoby otrzymywania tego 
promieniowania. Zauważono, że gaz lub 
para jakiegoś ciała, w której zachodzić 
będzie rozbrojenie iskrowe lub przez któ
rą przepuszczać będziemy prąd elektry
czny, wysyła w znacznie niższej tempe
raturze promienie nadfiołkowe, o czem 
możemy się przekonać, rzucając widmo 
danego gazu nie na ekran, lecz na płyt
kę fotograficzną; zauważymy wtedy dwa 
nowe zjawiska: popierwsze klisza jest 
wyświetlona daleko poza widzialną czę-
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ścią widma, to znaczy, że promienie nad-, 
fiołkowe działają na kliszę, i że gaz wy 
syla promienie o znacznie większej czę
stości drgań, niż ciało stałe o wyższej 
temperaturze; podrugie, widmo nie jest 
ciągłe; na kliszy bowiem zobaczymy sze
reg jasnych prążków, następujących po 
miejscach ciemnych, co dowodzi, że pe
wnych promieni o oznaczonej częstości 
drgania gaz nie wysyła zupełnie; je s t  to 
tak zw. widmo liniowe, dla każdego na- 
ogół gazu i pary inne, pozwalające nam 
w ten sposób odróżnić widmo jednego 
gazu od drugiego. Dla ułatwienia sobie 
badania takiego widma wprowadzimy no- 
wre pojęcia. Wyobraźmy sobie, że mamy 
do czynienia z jakiemś drganiem świetl- 
nem; drganie to będzie się rozchodziło 
na wszystkie strony wzdłuż promieni 
świetlnych z prędkością równą prędko
ści światła, to je s t  w próżni około 300 000 
km na sekundę. W czasie gdy w jakiemś 
oznaczonem miejscu promienia będzie się 
odbywało drganie, zaczną drgać punkty 
sąsiednie; im dłuższy będzie uważany 
przeciąg czasu, tem dalej położone punk
ty  będą wprawione w drganie. D łu
gość tej części promienia, która została 
wprawiona w drganie podczas tego okre
su czasu, w ciągu którego w danym pun
kcie na promieniu odbyło się całkowite 
drganie, nazywamy długością fali. Im 
okres ten je s t  dłuższy, tem większa jest 
długość fali. Wiemy, że okres ten je s t  
dość długi dla światła czerwonego i że 
maleje w miarę, ja k  światło, które bada
my, zbliża się ku fiołkowemu końcowi 
widma i przekracza go. Stąd jasną je s t  
rzeczą, że długość fali światła czerwone
go je s t  daleko większa, niż fiołkowego 
lub nadfiołkowego. Mimo, że prędkość 
światła je s t  olbrzymia, długości fal są 
drobnemi ułamkami milimetra, gdyż okre
sy drgań są naogół bardzo małe. Za
zwyczaj przeto dla wyrażenia długości 
fali używamy jednostki długości dziesięć 
milionów razy mniejszej od milimetra, 
tak nazw. angstroma.* Wyrażając długo
ści fal w tych jednostkach, znajdziemy, 
że nadfiołkowa część widma posiada fale 
o długości mniejszej od 4 000 angstro- 
mów.

Jakeśmy się przekonali, niełatwo otrzy
mać promienie nadfiołkowe; zwykłe źró
dła światła są albo zakosztowne albo za- 
słabe. Do tych trudności dołącza się je 
szcze następująca: promienie nadfiołkowe 
są wogóle bardzo silnie pochłaniane przez 
wszystkie prawie ciała. Pochłanianie to, 
rzecz prosta, zależy od wielu okoliczno
ści. Jedną z nich jest grubość warstwy 
ciała pochłaniającego. Absorpcya wzra
sta w stosunku geometrycznym, gdy gru
bość warstwy wzrasta w stosunku a ry t
metycznym. Gdy z tego punktu widze
nia będziemy rozpatrywali zjawisko po
chłaniania, dojdziemy do wniosku, że 
niema na świecie ani ciała bezwzględnie 
przezroczystego ani bezwzględnie pochła
niającego. Nawet metale w cienkich 
warstewkach, jak  tego dowiódł w zdu
miewających swoją pomysłowością do
świadczeniach fizyk niemiecki Kundt, są 
dla promieni świetlnych przezroczyste. 
Z drugiej zaś strony ciała, słusznie po
niekąd uchodzące za ideał przezroczysto
ści, jak  kwarc, sól kamienna, fluoryt i t. d. 
w grubych warstwach też stają się czę
ściowo przynajmniej nieprzezroczystemi. 
Dalej absorpcya zależy od rodzaju pro
mieni świetlnych. Dane ciało nie pochła
nia jednakowo wszystkich rodzajów świa
tła. Rozpatrując tak nazw. widma ab
sorpcyjne różnych ciał, to znaczy te wi
dma, które otrzymujemy, przepuszczając 
światło białe przez dane ciało, przekona
libyśmy się, jak  wielka jest pod tym 
względem rozmaitość. Czasami ciało po
chłania tylko jeden promień, o pewnej 
długości fali, sąsiedni zaś przepuszcza.
Z tego powodu, gdy mówimy o absorpcyi 
danego ciała, niedość jest powiedzieć, 
jaka  je s t  grubość ciała pochłaniającego, 
lecz również jakie promienie, o jakiej 
długości fali pochłania. Badając w ten 
sposób absorpcyę rozmaitych ciał, doj
dziemy do wniosku, że w całej tej różno
rodności istnieje jednak pewna prawidło
wość: im krótsza je s t  długość fali, tem 
silniej dany promień je s t  pochłaniany 
przez wszystkie prawie ciała. Absorpcya 
wzrasta w stronę małych długości fal. 
Tak np. warstwa wody, chemicznie czy
stej, już wobec grubości ’/8 mm  pochła
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nia fale od 2 0 0 0  angstr, do 1 8 0 0  angstr. 
i mniejszej długości. Powietrze idealnie 
przezroczyste w cienkich warstewkach, 
w nieco grubszych przepuszcza tylko fale 
o długości większej, niż 2 000 angstr. 
Pochłanianie to, utrudniając nam wielce 
zbadanie promieni nadfiołkowych, ma 
jednak dla nas i pewną stronę dodatnią. 
Chodzi o to, że promienie te okazują wy
bitne działania chemiczne i fizyologiczne. 
Tak np. pod wpływem promieni o długe- 
ści lali 2 000 angstr. tlen przechodzi 
w ozon, odwrotnie ozon oświetlony pro
mieniami o długości fali 2 6 0 0  angstr. 
rozkłada się z powrotem na tlen, woda 
pod wpływem promieni nadfiołkowych 
przechodzi w dobrze znaną wodę utlenio
ną. W związku prawdopodobnie z tem 
działaniem chemicznem znajduje się dzia
łanie fizyologiczne promieni nadfiołko
wych. W  miejscu na ciele, oświetlonem 
dłuższy czas promieniami nadfiołkowemi, 
tworzy się coś w rodzaju spalenizny, po
zostaje ślad, jakby  po oparzeniu. W ra
zie długiego naświetlania skutki działa
nia promieni nadfiołkowych mogą stać 
się bardzo bolesne i nawet niebezpiecz
ne. Na drobne organizmy, jak  np. mi
kroby, promienie te a zwłaszcza niektóre 
z nich działają wprost zabójczo. To dzia
łanie promieni nadfiołkowych zaczyna 
już być wyzyskiwane dla hygieny: opra
cowywane są już metody, w jak i sposób 
wyjałowiać wodę wodociągową, prześwie
tlając j ą  silnem źródłem promieni nad
fiołkowych.

M. Grotowski.
(D ok. nast.).

Z BIOLOGII RO ZM N A ŻA N IA  
O B L E Ń C Ó W , W  W O L N Y M  S T A 

N IE  Ż Y JĄ C Y C H  (N em atodes) .

W  żadnej grupie zwierząt pasorzy- 
tnictwo nie przejawia się w tak różno
rodnej formie, żadna inna grupa nie a ta
kuje tylu przedstawicieli świata zwie
rzęcego co robaki obłe. Chwilowego 
wyjaśnienia tego zjawiska szukać należy

zapewne w tym fakcie, że Nematody, 
posiadając gładką skórę i ciało okrągłe, 
nie drażnią zbytnio gospodarza, a tem 
samem nie wywołują z jego strony ener
gicznej samoobrony. Oprócz tego robaki 
te, jak  wiemy, nie wydzielają naogół 
silnych toksyn, są więc poprostu cier
piane przez gospodarzy.

Tej właśnie różnorodności pasorzy- 
tnictwa, temu jego bogactwu w jego 
przejawrach przypisać należy, że wszyscy 
prawie badacze, zajmujący się tą  grupą 
zwierząt, zwracają się tylko do form pa- 
sorzytniczych, pozostawiając w zanie
dbaniu robaki, w wolnym stanie żyjące. 
Dopiero doświadczenia Maupasa1) zwró
ciły większą uwagę na ten światek, nie- 
tyle pod względem systematycznym, ile 
biologicznym.

Przyczyniło się do tego zainteresowa
nia i to, że zwierzątka te doskonale na
dają się do doświadczeń laboratoryjnych. 
Gatunki, w wilgotnej ziemi żyjące, łatwo 
się hodują już to na zwyczajnym kla j
strze, już w roztworze peptonów. Wiele 
z nich przytem posiada zdolność szyb
kiego rozmnażania się, co znakomicie 
skraca czas doświadczenia. Wszystkie te 
dobre strony Maupas potrafił wyzyskać 
i wykonał cały szereg badań, doprowa
dzających go do ważnych wniosków.

Jeszcze do niedawna trwało przeko
nanie, że obleńce rozmnażać się mogą 
tylko drogą rozdzielnopłciową. Pogląd 
ten był tak głęboko zakorzeniony, że 
nawet badania tak znakomitego specya- 
listy, jakim był Schneider3) i odkrycie 
przez niego formy hermafrodytycznej nie 
mogło zachwiać tego mniemania. Cóż 
mówić dopiero o autorach podręczników 
zoologii ogólnej — wszyscy oni zdają się 
nie zauważać znaczenia, jakie Likt ten 
ma dla biologii tej grupy. A jednak 
słusznie Morgan 3) przypomina, że na 20 6  
gatunków wolnych, tylko u 85  zaledwie 
stwierdzono istnienie samców; dowodzi

x) M odes et form es de reproduction des N e- 
m atodes. A rchives de la  Zool. exp. 1900.

3) M onographie der N eńiatoden. A . Schneider.
3) E ksperym entalnają Z oologia Morgana, tt, 

.ro ś . (M oskwa 1907),
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to, że ilość gatunków hermafrodytycznych 
i partenogenetycznych je s t  znacznie więk
szą niż to dotąd stwierdzono. Maupas, 
zajmujący się tą kwestyą, znalazł 18 ga
tunków7, rozmnażających się bez udziału 
samca.

Obecnie bilans przedstawia się jak  na
stępuje: znamy 34 gatunki, o których 
z całą pewnością możemy powiedzieć, 
że rozmnażają się bez udziału samca. 
Z liczby tej 25 rozmnaża się hermafro- 
dytycznie, a 9 partenogenetycznie. Czy 
więc nie należałoby stąd wnosić, że roz
mnażanie proteandryczne autogainiczne 
je s t  w tej grupie zwierząt równorzędne 
co do znaczenia z heterogamicznem?

Powstaje teraz pytanie, która z tych 
form płciowrości jest dogodniejsza dla 
zachowania gatunku, która więc je s t  
przeznaczona do zniknięcia, a która roz
wijać się będzie dalej.

Panuje w biologii pogląd, że rozmna
żanie hermafrodytyczne je s t  filogenetycz
nie najstarszą formą; od niej dopiero 
z biegiem czasu, drogą ewolucyi wytwo
rzyła się forma rozdzielnopłciowa. P rzyj
mując ten pogląd, stwierdzamy tem sa
mem, że pierwsza postać rozmnażania 
była mniej zróżnicowana, a więc i mniej 
doskonała.

Przeciw takiemu rozumowaniu M.iupas 
podnosi cały szereg zarzutów, nietylko 
logicznych lecz i eksperymentalnych.

Nim ostatecznie zajmiemy się tem za
gadnieniem, rozpatrzmy najpierw różne- 
formy płciowości spotykane uNematodów.

Najbardziej rozpowszechniona je s t  bez- 
wątpienia jednopłciowość, od niej też 
rozpoczniemy.

Organ rozrodczy męski składa się, jak 
zwykle, z jądra, nasieniowodu, przewodu 
wytryskowego i organu kopulacyjnego.

Jądro znajduje się w niewielkiej od
ległości od przełyku. Cały aparat roz
rodczy ma kształt pętli, której dwa 
końce zwrócone są w kierunku szpary 
sromowej (vulva). Dłuższe jej ramię 
przechodzi w przewród nasienny, w k tó
rym kolejno znajdujemy komórki macie
rzyste plemników, komórki plemniko- 
twórcze i wreszcie same plemniki. Te 
ostatnie, pozbawione biczyka, mają I

kształt przeważnie nieregularny, ame- 
boidalny. Tylna część przewodu nasien
nego, zwana przewodem wytryskawrym, 
kończy się aparatem kopulacyjnym, który 
razem z prostnicą schodzi do kloaki. 
Aparat kopulacyjny zawiera dwie jedna
kowej długości, utworzone z chityny igły, 
umieszczone w odpowiedniej pochwie.

U Anguillula oxophila Schneider igły 
te obejmują rectum i przewród w ytry
skowy; ich dolne końce zakrzywione są 
haczykowato po stronie brzusznej. Oczy
wiście zaopatrzone są one w mięśnie, 
służące do ich wysuwania i wrsuwrania. 
Jakież jest ich działanie? Prawdopo
dobnie używane są do rozszerzania poch
wy (vaginy). Podczas kopulacyi bowiem 
igły te wchodzą do szpary sromowej. 
Mięśnie, kurcząc się, zbliżają do siebie 
tylne ich końce. Że zaś między igłami 
znajduje się t. zw. część dodatkowa, 
działająca jak  dźwignia, więc też prze
dnie ich końce rozciągają otwór pochwy 
(vaginy), ułatwiając w ten sposób in
jekcyę spermy.

Narządy żeńskie składają się z ja jn i
ka, jajowodu, macicy, wyrostka macicy 
i pochwy. Są one rozmieszczone w ten 
sam sposób co i organy męskie. A więc 
ja jn ik  zajmuje to samo położenie co 
i jądro. Jajnik i macica połączone są 
wyższym od nich kana łem — jajowrodem. 
Macica je s t  długim kanałem, w którym 
zbierają się dojrzałe już ja ja  — ma ona 
własność znacznego rozszerzania się i wy
pełniania jajami — zajmuje prawie całą 
jamę trzewiową. Ku końcowi zwęża się, 
zmierzając do szpary sromowej, która 
u wielu gatunków (Dorylaimidae) opa
trzona jest silnemi mięśniami i umoco
wana, chityną.

Pomimo to jednak otwór ten nie zdaje 
się szczelnie domykać, ConteowiJ) bo
wiem udało się obserwować włókna 
grzybków, przebiegające ciało jakiegoś 
nieznanego mu Nematoda, których po
chodzenie inaczej trudno wytłumaczyć 
jak  tylko przypuszczeniem, że dostały

i) Ćonte A . C ontributions a l'em b rio log ie  
des Neiuatodes. Ann. Univ, Lyon, 1902.



•Ni 20 WSZECHSWIAT 361

się przez ową szparę, zaraz po złożeniu j  

jaj. Kwestya ta jednak nie zdaje mi się 
być całkowicie wyjaśnioną. Udało mi się 
bowiem zauważyć ze 20 osobników, pod 
względem płciowym niedojrzałych, a po
mimo to posiadających w swem wnętrzu 
pasorzytne grzybki Saprolegnia. Nie było 
tu więc momentu otwierania szpary sro
mowej, a tem samem możności przedo
stania się przez nią grzybów.

Powracając do anatomii organów roz
rodczych, dodać należy, że macica prze
dłuża się często w wyrostek, który 
w wielu razach wypełniony jestsperm a- 
tozoidami.

Aby opis ten zakończyć, dodajemy, że 
organy te mogą być rozmieszczone sy
metrycznie w stosunku do szpary sro- ; 
mowej lub też mogą być pojedyńcze.

Przechodząc do form hermafrodytycz- 
nych, oczekiwaćby należało wielkich 
zmian, jeżeli nie w morfulogii samego 
zwierzęcia, to przynajmniej w budowie 
narządów rozrodczych. Otóż ciekawą jest 
rzeczą, że hermafrodytyzm nietylko że 
nie odbił swego piętna na zewnętrznym 
kształcie samicy, ale nieznacznie tylko 
wpłynął na układ rozrodczy i to bardziej 
na jego funkcyonowanie niż budowę.

Zaznaczyć należy, że zdolność zapło- 
dowa właściwa tu je s t  tylko samicy. 
Pakt godny uwagi, że jajnik, osiągnąwszy 
stopień dojrzałości płciowej, spełnia po
czątkowo funkcyę jądra  męskiego, wy- j 
twarzając plemniki. Istotnie, w przedniej 
części ja jn ika leżące komórki, zatrzymu
jąc się w swym wzroście, dzielą się na 
połowę i wytwarzają tym sposobem 
spermatozoidy. Te ostatnie zbierają się 
w wyrostku macicy (receptaculum se- 
minis), oczekując na wytworzenie się 
komórek jajowych. Po pewnym czasie, 
rzeczywiście, komórki przedniej części 
ja jnika zaczynają rosnąć ponownie, wr cy- 
toplaźmie gromadzą się zapasy pożywie
nia (yitellus) i w t.en sposób tworzy się 
komórka jajowa. Jest to wń;c typowy 
hermafrodytyczny gruczoł płciowy. Aby 
się przedostać do macicy, jaje zmuszone 
jest przejść przez re.cptaculum seminis, 
gdzie oczekujące go plemniki zapład- 
niają każde jaje. Istnieje jedjiak wielka.

dysproporcya między liczbą nagroma
dzonych ja j. ' Plemniki raz powstałe nie 
wzrastają w ilość, tymczasem jaj wy
twarza się 2— 3 razy więcej. Zaledwie 
więc jedna trzecia jaj jest zapłodnionych, 
gdy reszta, aczkolwiek wydalona naze- 
wnątrz, podlega jednak szybkiemu roz
kładowi, nieotrzymawszy impulsu do 
rozwoju.

Słusznie też Maupas zaznacza, że ta 
forma rozmnażania nie może być dziełem 
doboru naturalnego, że zasada użytecz
ności musi ustąpić przed taktem tak 
widocznej nieekonomii. Wobec istnienia 
bowiem formy rozdzielnoplciowej liczba 
jaj zapłodnionych mogłaby być znacznie 
większa. O jakimś więc czynniku celo
wym mowy tu być nie może.

Co dotyczę gatunków, rozmnażających 
się drogą partenogenetyczną (znamy je 
w liczbie 9), to zauważyć należy, że 
i dzieworództwo pozostaje bez wpływu 
na budowę organów rozrodczych. Jaje 
zaś przebiega zupełnie specyalną i nie
znaną nam dotychczas ewolućyę, kióra 
pozwala mu rozwijać się bez zapłodnienia.

Oto są trzy główne przejawy płcio- 
wości u obleńców. Czy jednak są to 
grupy zamknięte w sobie i czy nie mają 
stadyów przejściowych?

Przejściowość ta wyraża się przede
wszystkiem w ustosunkowaniu dwu płci. 
Oto u hermafrodytów występuje zjawisko 
redukcyi samców na rzecz samic.

Jak  wiadomo, u wszystkich gatunków 
jednopłciowych liczba samców i samic 
jest prawie jednakowa. Zupełnie inaczej 
przedstawia się ten stosunek u naszych 
hermafrodytów. Zaledwie w nieznacznej 
ilości gatunków nastąpił zupełny zanik 
samców; przeważnie redukcya ta jest 
tylko częściowa, choć znaczna. Dla lep
szego uzmysłowienia podaję tu tabliczkę, 
sporządzoną przez M aupasa1) na zasadzie 
jego własnych doświadczeń:

Diplogaster robustus 0,13 na 1 000 9
Rhabditis Guignardi o,15 „ „

„ dolichura O, 7 „ „
„ Caussaneli 1, 4 „ ,,

!) Maupas—loc. cit,
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Rhabditis elegans 1,5 cf na 1 000 $
„ coronata & „
„ Perrieri 7 *

Marionis 7,6 „ T)
„ Duthiersi 20 „
„ Yignieri 45 „

Tabliczka ,ta jasno pokazuje nam, jak  
różnie przedstawia się stosunek samców, 
od Diplogaster robustus począwszy, gdzie 
na 10 000 samic przypada jeden samiec, 
aż do Rhabditis Vignieri, gdzie takiej że 
liczbie samic odpowiada 450 samców. 
Spostrzedz więc się daje stopniowy zanik 
samców. Mamy również i bezpośrednie 
dowody przejściowości. Maupas, badając 
Rhabditis Marionis, R. Duthiersi i R. Vi- 
gnieri zauważył w nich połowiczność 
hermafrodytyzmu. To znaczy, że jeden 
z jajników wytwarza obadwa elementy 
płciowe (plemniki i jaja), drugi zaś tylko 
żeńskie. Jes t to więc widoczne ogniwo, 
łączące zwierzęta jednopłciowe z typem 
hermafrodytyzmu.

Przejściowość taka również istnieje 
między obojnakami (hermafrodytami) 
a gatunkami partenogenetycznemi.

Zjawisko takie Maupas zauważył u her
mafrodyty Diplogaster minor. Obleniec 
ten wytwarza, jak  inne mu podobne, 
nadmierną ilość jaj, które, niemogąc 
być zapłodnionemi przez spermatozoidy, 
w przeważnej swej części podlegają de- 
strukcyi. Część jednak wytwarza błonkę 
a rozwój ich dojść może nawet do sta- 
dyum moruli. Wnosić więc stąd może
my, że owe ja ja  znajdują się już na 
drodze do rozwoju partenogenetycznego.

Mówiąc o stadyach przejściowych, w ska
zaliśmy zarazem hypotezy Maupasa, że:
i) hermatrodytyzm je s t  nabytkiem w tór
nym i 2) ewolucya przebiegała drogą, 
poczynającą się od rozdzielnoplciowości 
przez hermafrodytyzm aż do dziewo
rództwa.

Rozwińmy te myśli.
Początkowym filogenetycznie stanem 

seksualnym była jednopłciowość. Her
mafrodytyzm powstał dopiero znacznie 
później. Pod wpływem nieznanych nam 
czynników, żeński organ rozrodczy, obok 
normalnie wytwarzanych samców i sa
mic, rozpoczął produkowanie takich ele- i

mentów płciowych, które nie wymagały 
współdziałania samców do spełnienia 
swych funkcyj. Narządy te, pochodzenia 
żeńskiego, obarczone były tendencyą 
dziedziczenia coraz to bardziej zaakcen
towanego wytwarzania typu żeńskiego. 
Był to więc okres, kiedy jakaś zmiana 
chemizmu w jaju wywołała to, że w ga
tunkach początkowo rozdzielno-płciowych 
ukazywać się poczęły obojnaki. Te ostat
nie początkowo w ilości niewielkiej żyły 
wspólnie z samicami jednopłciowemi 
i względnie licznemi samcami.

Instynkt płciowy tych ostatnich był 
jeszcze dość rozwinięty. Z biegiem cza
su hermafrodytyzm coraz szersze zakre
ślał kręgi, aż wr końcu jednopłciowe sa
mice zanikły zupełnie. Do zmniejszenia 
się ilości samców przyłączyła się jeszcze 
zupełna zatrata instynktu płciowego. Na
wet umieszczenie obok siebie samca i sa
micy, niezdolne jest wywołać najmniej
szej reakcyi ze strony tego pierwszego. 
Tem dziwniejszym wydaje nam się fakt, 
bo z drugiej strony gatunki jednopłcio
we odznaczają się nader silną agresyw
nością płciową. Ten zupełny zanik in
s tynk tu  seksualnego nie je s t  spowodo
wany regresyą elementów płciowych, 
gdyż te ostatnie rozwijają się normalnie. 
Maupas J) czynił w tej kwestyi zupełnie 
decydujące doświadczenia.

Obok 313 samic umieścił on 272 sam
ców w przeciągach czasu, zmiennych od 
4 —10 dni; okazało się, że tylko 20 samic 
zostało zapłodnionych. Ale liczba ta 
zmniejszy się jeszcze, jeżeli zwrócimy 
uwagę, że 13 samic zapłodnionych do
starczył Rhabditis Marionis, którego her
mafrodytyzm je s t  jeszcze połowiczny. Na
stępująca tabelka lepiej nam to zresztą 
uzmysłowi 3):

za-

Rhabditis elegans
?

139
c?

112

płod-
nieii

6 4— 9
„ Caussaneli 42 35 0 5— 10
„ Marionis 28 42 13 5— 7
„ Duthiersi 62 41 1 4— 6
„ Perrieri 26 35 0 5— 7
„ dolichura 12 5 0 6 - 7

Diplogaster robustus 4 2 0 4— 5
3) Maupas — loc . cit.
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Jest to więc, jak  to Maupas nazywa, 
„upadek psychiczny", („decadence psy- 
chique“) niezależny od regresyi organów 
rozrodczych, te bowiem pozostają w nor
malnym stanie. Zjawisko to objaśnia on 
atawistycznem istnieniem samców u ga
tunków hermafrodytycznych. Jeżeli je 
dnak zagadnienie to chcielibyśmy posta
wić na realnym gruncie, to przedewszy
stkiem stwierdzićby wypadało, czy che- 
mizm narządów u samców gatunków her
mafrodytycznych nie różni się od jedno- 
płciowych.

Wywody Maupasa o wtórnem pocho
dzeniu hermafrodytyzmu są poniekąd 
w biologii nowe; dotychczas bowiem prze
ważał pogląd, że jednopłciowość jest na
bytkiem późniejszym, wyróżnicowanym 
z hermafrodytyzmu *).

Również jako dogmat panował pogląd, 
wyrażający się w zdaniu Darwina: „że 
natura czuje wstręt do nieustannej auto- 
fekondacyi". W  myśl tego należałoby 
przypuścić, że samice od czasu do czasu 
zostają zapładniane przez samców. Stre
szczone jednak powyżej doświadczenia 
Maupasa (redukcyą liczbowa samców, 
brak instynktu  płciowego i nigdy nieza- 
obserwowany akt kopulacyi) dowodzą 
czegoś wręcz przeciwnego. Zwróćmy się 
raz jeszcze do eksperymentów Maupasa.

Organizował on 3 kultury: 1 szą dopro
wadzał do 41-ej generacyi, 2-gą do 49-ej 
i 3-ą do 52-ej. Później następowała istot
nie degeneracya, ale zachodząca nie na- 
skutek wyczerpania energii rozrodczej, ! 
lecz z powodu podniesienia się tempera
tury od 23°—24° C. Istotnie sam miałem 
możność zauważyć, że wyższa tempera
tura  nie sprzyja rozwojowi tych robaków.

Co dotyczę warunków rozmnażania, to 
rozróżnić możemy następujące grupy ob- 
leńców: jajorodne, żyworodne i żywo-ja- 
jorodne. Jak  we wszystkich zresztą zja
wiskach, tak i tu z łatwością dostrzeże- i  

my stadya przejściowe.

J) A nalog iczny  pogląd został ju ż  poprzednio  
zastosow any przez D elagea  do m ięczaków  i P e l-  
seneerą da skorupiaków,

Jajorodne są to gatunki, składające 
ja ja  nazewnątrz ciała. Ja ja  te jednak 
zanim zostaną wydalone podlegać mogą 
segmentacyi już w macicy. Jeżeli se- 
gmentacya ta osiągnie stopień rozwoju 
embryona, a przytem ten ostatni wydo
stanie się nazewnątrz ciała matki, w sta- 
•dyum larwy wolnej (larwa Rhabditis), to 
mówimy o żyworództwrie. Zdarza się j e 
dnak, że jaje bywa złożone, z porusza
jącym się w nim embryonem—jest to to, 
co zwiemy jajo-żyworództwem.

Maupas wreszcie i Conte obserwowali 
bardzo interesujący wypadek, wylęgłego 
już w uterusie embryona, który, przedo
stawszy się między wnętrzności matki, 
stopniowo je pożera; jest to tak zw\ pa- 
sorzytnictwo embryonalne.

Conte przypuszcza, że warunkuje się 
to toksycznością pożywienia, podległego 
zbyt przewlekłemu gniciu.

Według niego trzy wryżej wzmianko
wane rodzaje rodzenia zależą wyłącznie 
od jakości pożywienia.

Conte !) znalazł, że kultywowany w sze
regu pokoleń (w ciągu sześciu miesięcy) 
Rhabditis (gatunek nieznany) na klaj
strze, stale był żywrorodny; tymczasem 
hodowany w roztworze peptonów okazał 
się jajorodnym. Zmiana ta  nie zależy 
według niego od zwiększonej ilości jaj 
w macicy, gdyż osobniki, hodowane na 
klajstrze i również przepełnione jajami, 
zjawiska tego nie okazywały. Wniosek 
jakoby peptony, jako bardziej pożywrne 
wpływały na to, że gatunek staje się ja 
jorodnym, znajduje potwierdzenie i w dru- 
giem doświadczeniu Contea, nad Diplo- 
gaster longicauda, gatunku normalnie 
jajorodnym. Otóż z wyczerpywaniem się 
w kulturze substancyj bardziej pożyw
nych, Diplogaster staje się żywrorodnym.

Jest to typowra fluktuacya, niedająca 
się utrwalić dziedz;cznie.

Jedną z ważniejszych kwestyj, bada
nych przez Maupasa za pośrednictwem 
Nematodów, jest bezwątpienia powsta
wanie płci,

J) Conte. A. loc. cit.
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W szeregu swych znanych ze ścisłości 
doświadczeń wyżej wspomniany badacz 
stara się doszukać czynnika, któryby 
miał wpływ na powstawanie tej łub in
nej płci. Obleńce, z powodów wymienio
nych na początku tego artykułu, specyal- 
nie nadają się do tego rodzaju badań, to 
też i rezultaty, przez tak znakomitego 
eksperymentatora przytoczone, w kwe
styi tak spornej zasługują na specyalną 
uwagę. Tembardziej, że w dyskusyi dzi
wnie jakoś przeoczają doświadczenia te 
go znakomitego badacza.

Temperatura i pożywienie są czynni
kami uważanemi za najbardziej wpływa
jące na charakter płci. Czyniono niezli
czoną ilość doświadczeń nad działaniem 
tych czynników w tym względzie, żadne 
jednak wyniki pozytywne nie w ytrzy
mują surowszej krytyki.

Maupas zadał sobie pytanie, czy wiek 
indywiduum nie określa płci. Ponieważ 
jednak posługiwał się stale w swych do
świadczeniach samicami, które zaledwie 
rozpoczęły swą działalność rozrodczą, 
a pomimo to stosunek samców do samic 
pozostawał stały, przeto młodość—wcze- 
sność w wydawaniu potomstwa — pod 
uwagę w tej kwestyi nie może być brana.

Aby się przekonać o działaniu samic 
w stanie starości już, Maupas posługi
wał się samicami, które prawie że w y
czerpały swój ładunek plemników. Po
tomstwo, otrzymane z tej reszty wyho
dował i w ten sposób otrzymał 244 osob
ników, które po osiągnięciu dojrzałości 
płciowej okazały się samicami. Wynika 
więc stąd, że wiek matki nie określa płci 
potomstwa. Dotyczę to Rhabditis elegans, 
to samo jednak doświadczenie Maupas 
powtórzył z Rhabditis Caussaneli z iden
tycznym wynikiem.

Co dotyczę wpływu pokarmu, to Mau
pas używał dwojakiego rodzaju pożywek: 
albuminu i rozkładającego się mięsa. Że 
albumin je s t  dla nich mniej pożywny, 
widać to z tego chociażby, że karmione 
w ten sposób robaki dosięgają wzrostu 
daleko mniejszego, przyczem ilość ja j 
dochodzi zaledwia trzeciej części liczby 
składanych przez samicę, żywioną zgni

łem mięsem.,;. Widać , tu . więc jasno ró
żnicę znaczną w jakości dwu pożywek.

W pierwszej seryi doświadczeń potom
stwo wykluwało się w czystej kropU.wo- 
dy, a za pożywienie dostarczano im al
buminu. Maupas otrzymał w ten.sposób 
280 osobników, pomiędzy któremi okazał 
się zaledwie jeden samiec—stosunek więc 
samców pozostał bez zmiany.

W odmienny trochę sposób Maupas po
stępował z Rhabditis Caussaneli. Pod
dawał on larwy, które zaledwie ukoń
czyły swoje drugie linienie, głodowi, t. j .  
nic nie dodawał do czystej kropli wody. 
Zauważyć należy, że stadyum to jest bar
dzo ważne dla tworzenia się i rozwoju 
organów płciowych.

W stadyum czwartem, jeszcze ważniej- 
szem, poddawano je to dyecie, to znów 
obficie karmiono 'j. Podczas dojrzewania 
ja j sześć razy je tym zmianom 'podda
wano.

Pomimo to w rezultacie stosunek sam
ców nie zmienił się. A więc i pożywie
nie nie ma na płeć żadnego wpływu.

Pozostawałoby jeszcze wykazać bezpo
średnio, że determinizm tkwi w jaju. 
W tym celu Maupas skorzystał z nieró
wnego stosunku liczby jaj do wytworzo
nych spermatożoidów. . , \ . .

W licznych swych próbach starał: się 
o zapłodnienie samic, wypróżnionych 
z plemników, przez samców. Jak  wiemy 
udało mu się to tylko dla Phabditis  ele
gans, R. Marionis, i R. Duthiersi. U tych 
dwu ostatnich stosunek samców do sa
mic po zapłodnieniu nie zmienił się. Ina
czej rzecz się ma z R. elegans: tutaj, w y
noszący zwrykle 1 — 2 na 1 000 samic pod
niósł śię do 463 na 1000, czyli do licz
by, spotykanej zwykle u Rhabditis jedno- 
płciowych. ' Należy jednak zwrócić uwa
gę, że samcy nie odzyskują utraeonego 
instynktu, tą więc drogą nie może na
stąpić powrót do - rozdzielnopłciowości. 
W każdym razie ciekawe jest stwierdze-

N adm ieńm y, że w  tem  stadyum  jaje n aj
bardziej je s t  w rażliw e na zm iany w ew nętrzne, 
je ż e l i w ięc  k ied y , to w łaśn ie  w  tej ch w ili wa
runki zew nętrzne m og% działać najsilniej, ,
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nie tego wpływu arrenotokijnego na po
tomstwo.

W szystko za tem przemawia — mówi 
Maupas — że przyszła płeć potomstwa 
ustalona je s t  już w samym jajniku. W a
runki, w których żyją wolne obleńce są 
ćak różne, że trudnoby nam zrozumieć, 
dlaczego pomimo tego stosunek samców 
jes t  zachowany stale ten sam. Najlepiej 
tego zresztą dowodzi nam eksperyment. 
Płeć już je s t  predeterminowana w mło
dym elemencie reprodukcyjnym i żaden 
wpływ zewnętrzny nie może mieć na 
nią modyfikującego działania. Widoczny 
wpływ arrenetokijny (zwiększenie liczby 
samców) przez zapłodnienie heterogami- 
czne potwierdza tylko tę hypotezę, gdyż 
łączące się plemniki z ja jami o żeńskiej 
predeterminowanej tendencyi, wyprowa
dzają na jaw  u drugiej ich połowy ten- 
deneye przeciwne.

Możemy więc wypowiedzieć następu
jącą konkluzyę: seksualność indywiduum 
z jednej strony, jak  również i elementów 
reprodukcyjnych z drugiej są nieodwo
łalnie określone od dojrzenia pierwszych 
komórek macierzystych. Od tej chwili 
żaden czynnik zewnętrzny nie je s t  zdol
ny wpłynąć na zmianę płci.

Oto są główniejsze punkty, dotyczące 
seksualizmu tych ciekawych robaków. 
W artykule moim starałem się być z ko
nieczności zwięzłym, dlatego też wiele 
interesujących kwestyj musiałem pomi
nąć milczeniem.

Witold Stefański,

O K A U C Z U K U .

(Ciąg dalszy).

Zawartość kauczuku w soku mlecznym 
jest bardzo zmienna, zależy od wieku 
rośliny, od gatunku, pory roku, klimatu 
i t. p. czynników. Opublikowane przez 
Lineleta badania Girarda, wykazały, że 
zawartość kauczuku w soku mlecznym 
chwieje się od 17 do przeszło 40%, naj
częściej jednak waha się około 30%.

Ta zmienna ilość kauczuku i różnych 
chemicznych składników soku mlecznego, 
wpływa bardzo wybitnie na zmianę 
ogólnych jego własności, a przede
wszystkiem na zmianę c. wł., który staje 
się tem większy im lateks mniej ka
uczuku zawiera, a w uwolnionym od 
kauczuku soku dochodzi do 1,04.

Na bliższą nieco wzmiankę zasługują 
tutaj także flzyczno-chemiczne ciekawe 
badania Wiktora Henryego, dokonane 
na soku mlecznym Hevea brasiliensis. 
Oznaczył on przewodnictwo elektroli
tyczne właściwe soku, które odpowiada 
przewodnictwu roztworu zawierającego 
0,25 g NaCl na 100 cm3 wody i wynosi 
0,0033 w 25°C., następnie obniżenie punk
tu zamarzania na A =  0,22°, równo
znaczne z obniżeniem punktu zamarza
nia V9 n. roztworów nieprzewodnika.

Pod ultramikroskopem badany, sok 
mleczny wykazał obecność drobniutkich, 
w wodzie zawieszonych kuleczek, o 2 
mikromilimetrach przekroju, które obja
wiały, jak  wszystkie zresztą koloidy, 
silny ruch molekularny Browna. Ilość 
tych kuleczek po rozcieńczeniu soku 
mlecznego roztworem soli kuchennej 
obliczono do 50 milionów na 1 mm3. Sok 
mleczny, badany wreszcie elektrycznie, 
podczas przepuszczenia prądu elektrycz
nego wszystkie cząsteczki zgromadzał 
na biegunie dodatnim, zachowywał się 
więc jak  zawiesina odjemna.

Takie byłyby zasadnicze własności fi
zyczne, fizyko-cbemiczne, oraz skład che
miczny soku mlecznego roślin kauczuko
wych, teraz zastanówmy się z kolei nad 
znaczeniem i rolą, jaką ten sok mleczny 
spełniać musi w organizmie roślinnym. 
W  tej kwestyi właśnie zdania badaczów 
są tak różnorodne i tak zasadniczo sobie 
przeciwne, że rozwodzenie się nad wszy- 
stkiemi zbyt wiele zajęłoby tutaj miej
sca.

Muszę więc streścić się i autorów, kwe- 
styą znaczenia soku mlecznego w orga
nizmach roślinnych wogóle się zajmują
cych, podzielić na trzy obozy. Pierwszy, 
opierając się na badaniach chemicznych 
soku mlecznego uważa, go za sok odżyw
czy, na poparcie zaś swego poglądu przy
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tacza obecność w nim białka, którego 
ilość u Castilloa elastica dochodzi nieraz 
według Webera do 11 — a nawet 35°/0, 
skrobi i cukrówr. Przedstawicielami tego 
obozu są: znany botanik Haberlandt, 
Meyen, Schultz, Faivre, Treub, który 
przypuszcza, że sok mleczny służy do 
tranzlokacyi skrobi, w późniejszym wie
ku przez rośliny resorbowanej, Dippel, 
który naczynia mleczne uważa za s ta r 
sze stadyum rurek sitkowych, i wielu 
innych.

Z drugiej strony niebrak i zdań, k tó
re przemawiają na korzyść wręcz prze
ciwnego poglądu, że sok mleczny należy 
do wydzielin, w skutek obecności kauczu
ku i gum krzepnących łatwo na powie
trzu, i przeto może służyć zarazem do 
zasklepiania ran dla ochrony ich przed 
mikroorganizmami lub szkodliwymi owa
dami. Tu możemy wymienić tak ie 'p o 
wagi naukowe ja k  Schleidena, Franka, 
Schwendenera i Stahla.

Wreszcie istnieje jeszcze trzecia, acz 
najmniej liczna, grupa badaczów, która 
łączy dwa,przeciwne sobie poglądy, tw ier
dząc, że sok mleczny zarówno służyć m o
że do odżywiania jak  i do ochrony roślin 
przed szkodnikami zewnętrznemi. Obok 
bowiem tak ważnych indywiduów che
micznych jak  białko i węglowodany za
wiera on olejki eteryczne i żywice, k tó 
re uważamy dotychczas za bezużyteczne 
wydzieliny i produkty uboczne przemia
ny materyi roślin. Przedstawicielami te 
go kierunku są de Vries i Tschirch.

Specyalnie co do kauczuku wszyscy 
prawie wymienieni uczeni nawet z naj- 
przeciwniejszych obozów zgadzają się na 
jedno, że je s t  ou produktem ubocznym, 
powstałym w przebiegu procesów życio
wych roślin i służyć może tylko do za
sklepiania ran. Bardzo nieliczna garstka 
uczonych wyrażała nieco odmienny po
gląd. Schwendener przypuszczał, że kau
czuk, podobnie jak  i żywica, mógłby od
grywać wcale poważną rolę—przez two
rzenie w soku mlecznym emulsyi, a tem 
samem przez wywoływanie pewnego s ta 
nu równowagi między lżejszemi kropel
kami olejów tłustych a cięższemi ziarn
kami skrobi. W takiej emulsyi zostają

one jednostajnie rozdzielone i rozprowa
dzone po całym organizmie roślinnym. 
Berthold wzmiankuje znowu, że kauczuk 
i żywica mogą jednak do pewnego sto
pnia uczestniczyć w budowie plazmy, 
a de Vries, uważa węglowodany i ciała 
proteinowe za materyał, z którego kau
czuk powstaje.

Dopiero jednak badania doświadczalne 
Harriesa, które rzuciły nieco pełniejsze 
światło na związek kauczuku i wogóle 
terpenów z węglowodanami, doprowa
dziły do zaokrąglonego poglądu, znacze
nie kauczuku w soku mlecznym najle
piej określającego, Wedle tego poglądu 
kauczuk należałoby uważać za produkt 
redukcyi cukrów i to za produkt pośred
ni, przejściowy,-'który ostatecznie przez 
zupełny rozpad cząsteczki, daje terpeny. 
Ditmar, który pogląd Harriesa uważa za 
jedynie racyonalny, słusznie kładzie szcze
gólny nacisk na tę okoliczność, że tak 
celowo i ekonomicznie postępująca na
tura nie może chyba produkować 12 — 
20 kg kauczuku rocznie w jednej rośli
nie, wyłącznie do zasklepiania problema
tycznych ran. Należy więc przypuścić, 
że kauczuk nietylko z węglowodanów po
wstaje ale i w nie z powrotem prze
kształcać się może, wobec czego byłby 
materyałem zapasowym rośliny, który 
w razie potrzeby może być zresorbow^a- 
ny i asymilowany. Harries przypuszcza 
dalej, że w procesie redukcyi cukrów 
w kauczuk energia promienista trdpikai- 
nego słońca wywiera wpływ dominujący, 
czem tłumaczyłby się fakt, że rośliny 
kauczukowe, w cieplarniach hodowane, 
mało stosunkowo produkują kauczuku.

Zastanawiając się nad rolą, jaką na tu
ra kauczukowi w soku mlecznym wy
znaczyła, natrafiamy zarazem na drugie 
również niemałej wagi pytanie, w jakiej 
postaci kauczuk znajduje się w soku mle
cznym, czy jako gotowa, ostateczna już 
forma kauczuku właściwego, czy też w po
staci jakichś mniej skomplikowanych 
o niższym ciężarze cząsteczkowym połą
czeń chemicznych, z których dopiero 
bądź to pod wpływem czynników che
micznych, bądź to pod wpływem powie- 
t r z a :i słońca .kauczuk powstaje przez po-
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limeryzacyę? Do początków 20-go s tu 
lecia av kwestyi te j mało można było pe
wnego wypowiedzieć, a i teraz wiadomo
ści nasze, acz skąpe, są nader różne, 
a zdania bardzo podzielone.

Mówiąc o istnieniu gotowego kauczuku 
w soku mlecznym, musimy równocześnie 
zastanowić się nad samym procesem je 
go wydzielania z soku w formie stałej, 
przyczem należy tu przedewszystkiem 
zwrócić uwagę na różnicę, zachodzącą 
między pojęciem koagulacyi, krzepnięcia 
i koalescencyi lub koalizacyi, skupiania 
się, która w chemii kauczuku często była 
przyczyną głębokich nieporozumień. Otóż 
przez koagulacyę, które to pojęcie zasto
sowano poraź pierwszy do ciał białko
wych, oznacza się przejście odmiany roz
puszczalnej w nierozpuszczalną, we wła
ściwy skrzep. Pojęcie koagulacyi nie 
może być zastosowane do określenia 
procesu wydzielania kauczuku z soku 
mlecznego, albowiem kauczuk nigdy nie 
bywa zupełnie rozpuszczony, lecz zawsze 
istnieje w soku mlecznym w postaci 
mniej lub więcej skupionych ze sobą 
płynnych kuleczek. W wydzielaniu się 
więc kauczuku z soku mlecznego musi
my widzieć tylko koalizacyę, t. j. sku
pianie się drobniutkich kuleczek, kau
czukowych, czy też złożonych z substan
cyj mniej od kauczuku skomplikowanych, 
w większe kompleksy. Koagulacyę mo
żemy więc uważać za silniejszy stan 
aglutynacyi, skupiania się, wywołany 
działaniem energiczniejszych czynników 
chemicznych, który w zjawisku wydzie
lania kauczuku stanowi jednak tylko sta- 
dyum drugie, następcze.

Jong i Tromp de Haas wychodzą wła
śnie z tego punktu widzenia, twierdząc, 
że kauczuk w lateksie je s t  już spolime- 
ryzowany w ostateczny produkt i że pro
ces jego wydzielania z soku mlecznego 
należy tłumaczyć czysto fizycznie. Na po
parcie swrego poglądu przytaczają wspól
nie z Hinrichsenem pomiary obniżenia 
punktu zamarzania dla emulsyi kauczu
kowej w aparacie Beckmannowskim do
konane, oraz obserwowany pod ultrami- 
kroskopem ruch molekularny Browna, co 
zdaje się przemawiać za budową kolo

idalną kuleczek kauczukowych i za ich 
wielkim ciężarem cząsteczkowym. W y
dzielanie zaś tego płynnego kauczuku 
w formie stałej, bądź to pod wpływem 
czynników mechanicznych, bądź to che
micznych polega według Trompa i Jon- 
ga tylko na skupianiu się kuleczek, k tó
rych powierzchnia skutkiem obecności 
lepkich żywic oraz wielkiej lepkości sa
mego kauczuku, łatwo się ze sobą spaja. 
Czynniki chemiczne, powodując częścio
we rozpuszczenie owych żywic, powię
kszają lepkość kuleczek, czynniki mecha
niczne, jak  mieszanie lub centryfugowa- 
nie, wywołują szybki ruch cząsteczek, 
częste ich spotykanie i spajanie się ze 
sobą w większe agregaty. Słowem, ja- 
kichkolwiekbądź czynników użyjemy do 
strącenia kauczuku z soku mlecznego, 
wydzielanie jego jest według Trompa 
i Jonga procesem czysto fizycznym. Zu
pełnie przeciwne zdanie wyrobił sobie 
w tym przedmiocie Weber. Twierdzi on, 
że substancya, zawieszona w soku mle
cznym, nie składa się z gotowego kau
czuku, lecz z płynnego, oleistego terpe
nu, prawdopodobnie dwuterpenu, który 
wr formie kropelek, otoczonych cieniutką 
błonką, istnieje w roztworze. Pod wpły
wem czynników mechanicznych lub che
micznych cieniutka błonka pęka a płyn
ny dwuterpen polimeryzuje się na po
wietrzu w wysoko molekularny kauczuk. 
Wydzielanie zaś kauczuku w formie s ta
łej ułatwia według Webera stała obec
ność w soku mlecznym ciał białkowych, 
które, krzepnąc, porywają z sobą kulecz
ki terpenowe i powodują tworzenie się 
większych kompleksów.

Harries znowu przypuszcza, że kauczuk 
występuje w soku mlecznym w modyti- 
kacyi, która wprawdzie wyróżnia się od 
właściwego, wydzielonego już kauczuku 
własnościami fizycznemi, a przedewszyst
kiem stopniem rozpuszczalności, co do 
Ciężaru cząsteczkowego jednak niekonie
cznie ustępować musi kauczukowi praw
dziwemu, i w każdym razie posiada cię* 
żar cząsteczkowy bardzo wielki.

Sprawa więc preegzystencyi kauczuku 
w zawieszonych w soku mlecznym ku
leczkach nie może być uważana za roz
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strzygniętą zupełnie, aczkolwiek teoryą 
fizyczna koalizacyi, podana przez Tromp 
de Haasa i Jonga, tłumaczy niezaprzecze- 
nie jaśniej sprawę wydzielania kauczuku 
z soku mlecznego od chemicznej teoryi 
polimeryzacyi dwuterpenu, której przed
stawicielem jest Weber.

W każdym razie, jakkolwiekbądź dal
sze postępy wiedzy w kwestyi koalizacyi 
kauczuku sprawę tę rozjaśnią i posuną, 
to jedno jest dotąd rzeczą pewną, że 
emulsya kauczuku w roztworze wodnym, 
jaką spotykamy w soku mlecznym roślin 
kauczukowych, pod wpływem wielu naj
różnorodniejszych czynników chemicz
nych, fizycznych lub mechanicznych wy
dziela masę stałą, plastyczną, która s ta 
nowi właściwy kauczuk. Pakt ten jest 
zresztą podstawą otrzymywania kauczu
ku z soku mlecznego w praktyce.

Dobywanie soku mlecznego z roślin 
kauczukowych najpierw, a następnie wy
dzielanie z niego kauczuku odbywa się 
w sposób bardzo prosty. Wszystkie spo
soby dobywania soku mlecznego dają 
się sprowadzić do czterech głównych: 
Pierwszy polega na ścinaniu całych drzew 
i krzewów i ‘stosuje się tylko do tych 
roślin, które już przez proste nacięcie 
zostają skazane na zagładę; drugi na wy
ciskaniu liści lub pędów, sok kauczuko
wy zawierających; trzeci na ekstrahowa
niu części roślin kauczukowych, zapomo
cą odpowiednich rozpuszczalników; wre
szcie czwarta, najbardziej dotąd rozpo
wszechniona metoda polega na nacinaniu 
dość głębokiem kory roślin kauczuko
wych.

Jest ona praktykowana na wielką skalę 
głównie w ojczyźnie drzew kauczuko
wych Brazylii i wogóle w całej A m ery
ce południowej. Zaraz po ukończeniu 
peryodu deszczów ulewnych, skoro sucha 
pora nastaje, gromady Indyan, Murzy
nów, Mulatów, rzadziej Europejczyków, 
dla których klimat bagnistych, wilgot
nych głębin lasów dziewiczych je s t  za
bójczy, ciągną wgłąb lasów na zwykłe 
zbiory kauczuku. Ci zbieracze soku mle
cznego drzew kauczukowych w Ameryce 
południowej noszą nazwę Cauchero lub 
Seringueiro. Praca ich polega przede

wszystkiem na umiejętnem nacięciu ost
rym nożem drzewa lub krzewu kauczu
kowego, przyczem przecina się tylko ko
rę, wprawdzie dość głęboko, aby sok 
mógł swobodnie spływać, lecz aby nie 
naruszyć samych tkanek miąższu drzew
nego. Dawniej, jak  to już wspominałam 
zresztą, ścinano, bez potrzeby nawet, dla 
otrzymania jednorazowej, większej ilości 
soku, całe drzewa, dziś, w obawie przed 
surowemi przepisami ochronnemi, system 
ten spotykamy stosunkowo rzadziej, gdy 
tymczasem nacinanie drzew kauczuko
wych rozpowszechnia się coraz bardziej.

Nacięcia ponawia się od czasu do cza
su przez cały ciąg zbioru, a spływający 
kroplami sok zbiera się w podstawione 
i przylepione pod każdą ranę do kory, 
blaszane naczyńka. Nieraz zresztą po
zwala się kroplom soku mlecznego spły
wać wprost na ziemię i takie skrzepnię
te kawałki w formie wielkich łez, za
nieczyszczone najczęściej piaskiem i od
padkami kory, stanowią pośledniejsze ga
tunki kauczuku. Nacięcia kory cauchero 
czynią bardzo rozmaite, bądź to liczne 
a drobne, bądź też jedno główne, macie
rzyste, które prowadzi od wierzchołka 
pnia lub pędu do podstawy oraz liczne 
poboczne, z głównym przewodem komu
nikujące, bądź to horyzontalne, bądź wre
szcie w kształcie litery V, które mają 
być dla obfitej sekrecyi soku, przecina
jąc  najwięcej naczyń, szczególnie po
myślne. Zazwyczaj po nacięciu traktuje 
się rany drzewa środkami antyseptycz- 
nemi, aby zapobiedz procesom gnilnym.

Tego rodzaju zbiory następują w Ame
ryce najczęściej dwa razy do roku. Naj
obfitsze są w okresie zupełnej dojrzało
ści owoców, podczas kwitnięcia zaś są 
bardzo skąpe i dlatego wtedy daje się 
roślinie najczęściej 2 — 3 miesięcy wy
poczynku. Ilość wydzielonego soku mle
cznego oraz zawartego w nim kauczuku 
je s t  bardzo wogóle zmienna, zależy bo
wiem od wieku, od warunków klimaty
cznych, czynników fizyologicznych i t. p. 
Według Chapela 100 drzew kauczuko
wych może po jednem nacięciu dać do 
36 litrów soku, co odpowiada 24 kg kau
czuku. Pojedyńcza silna Hevea może
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znieść mniej więcej w ciągu 20 lat co 
roku do 20 dość głębokich nacięć i pro
dukuje od -3—5, a nawet w dobrych wa
runkach 12 do 20 kg czystego kauczuku 
rocznie.

Co do samego wydzielania kauczuku 
z soku mlecznego w formie stałej to spo
soby, stosowane w praktyce, są nader ró
żne/ Jedne polegają na użyciu środków 
chemicznych, jak kwasy organiczne i nie
organiczne, alkohol, spirytus drzewny, 
sublimat, aldehyd mrówkowy, roztwór 
gwajakolu i tymolu, woda ciepła z po
piołem drzewnym i t. p., które wywołują 
koalizacyę szybko, inne stosują czynniki 
mechaniczne, polegające na szybkiem mie
szaniu soku mlecznego, centryfugowaniu 
lub tiltracyi. Krajowcy do wydzielania 
kauczuku uciekają się nieraz także wprost 
do pomocy wysokiej. temperatury, lub 
wystawiają sok mleczny na działanie po
wietrza i słońca. Często dla zestalenia 
kauczuku dodaje się do soku mlecznego 
innych soków roślinnych łub ekstraktów 
z termitów' i mrówek. W Afryce, gdzie 
rośliny’kauczukowe są przeważnie liana
mi lub krzewami, Murzyni ścinają całe 
pędy, krają w kawałki, i ekstrahują wo
dą lub alkoholem. Sok tak otrzymany 
wystawiają następnie w płaskich zbior
nikach na działanie gorącego powietrza 
i tropikalnego słońca, skutkiem czego 
woda wkrótce wyparowuje i zostaje ma
sa o wyższej konsystencyi. Murzyni ucie
kają się zresztą w otrzymywaniu kau
czuku do sposobu jeszcze prostszego, 
mianowicie zużywają do koalizacyi ciepło 
własnego ciała. Sok mleczny spływający 
z ran puszczają strumieniem wprost na 
własne piersi i tężejącą zwolna masę po
ty ugniatają rękoma, póki nie nabierze, 
pożądanej konsystencyi. W Senegambii 
krajowcy dla zestalenia kauczuku uży
wają także wody morskiej lub roztworu 
soli kuchennej, któremi polewają bezpo
średnio nacięcie drzewa, tak, że sok, 
spływający z rany, natychmiast krzepnie.

W Ameryce, kolebce przemysłu kau
czukowego, krajowcy posługują się me
todą „odymiania", „owędzania11 kauczu
ku, która daje zresztą najlepszy dotąd 
bezsprzecznie gatunek, tak zw. parakau-

czuk. W tym celu w nader pierwotnym 
piecu o krótkim kominku zapala się 
ogień, do którego oprócz gałęzi różnych 
drzew i krzewów stale’dorzuca się orze
chy palmy Uruewri (Attalea excelsa) 
oraz owoce Mamicaria saxifera. Jaką 
rolę owoce te w samym procesie wydzie
lania kauczuku z soku mlecznego odgry
wają naprawdę, dotąd pozostaje niewy- 
jaśnionem. Być może, że przez spalanie 
wydzielają dymy, zawierające bezwodnik 
siarkawy i fenole, które bądź to ułatwiają 
samą koalizacyę, bądź też działają anty- 
septycznie na bakterye i grzyby w soku 
mlecznym zawarte. Jeszcze prawdopo- 
dobniejszem jest jednak przypuszczenie, 
że dodatek owoców tych wogóle nie ma 
tu żadnego ważniejszego wpływu, lecz 
wprost zwyczajowo ustaliło się jego uży
wanie.

Kiedy przez krótki kominek pieca za
czynają wydostawać się gęste kłęby dy
mu, seringueiro chwyta za duże wiosło 
drewniane, zakończone kulą glinianą, za
nurza jego koniec w zbiorniku z sokiem 
mlecznym a bezpośrednio potem w gę
stym dymie. Sok mleczny zestala się, 
woda ulatnia się i na kuli glinianej po
zostaje warstwa kauczuku. Powtarzając 
proces taki po wiele razy, seringueiro 
otrzymuje potężne kule kauczukowe, nie
raz 30 kg wagi. Wyróżniają się one mi
łym zapachem wędzonej szynki, wielką 
czystością i stanowią najelastyczniejszy 
i najdroższy kauczuk handlu. Zręczny 
robotnik może w ciągu godziny otrzymać 
w formie stałej od 2 |  do 3 kg kauczuku.

W Meksyku dla wydzielenia kauczuku 
gotuje się sok mleczny, dodając niewiel
ką ilość kwasów organicznych, najczę
ściej cytrynowego; metoda ta jest szyb
ka, ale daje gorsze gatunki kauczuku. 
W Azyi, na Ceylonie i wogóle w planta- 
cyach sztucznych drzew kauczukowych 
do koalizacyi kauczuku używa się zazwy
czaj przeróżnych czynników chemicz
nych.

Dr. Ludom ira' Biegańska.

(Dok. nast.).
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KRONIKA NAUKOWA.

Zapowiadanie burz przez telegraf bez 
drutu. Flajolet, p racujący  w obserwato- 
ryum  w Lugdunie daje objaśnienia co do 
posługiwania się telegrafem  bez d ru tu  dla 
zapowiadania burz. Największa trudność po
legała na budowie odpowiedniego odbiera
cza. W tym celu F lajolet zbudował odbie
racz z siarczku ołowiu, k tóry  odgrywa rolę 
stosu term o - elektrycznego. N astępnie za
pomocą galw anom etru ze zwierciadłem za
pisuje fotograficznie odchylenia igły. Do

zbudowanego w ten sposób przyrządu mało 
dochodzą fale wieży. Podczas burzliwej no
cy 4 m arca burza trw ająca 10 godzin po
między Caen a B eaurais bardzo dobrze zo
stała odkry ta pomimo odległ: ści 450 kilo
metrów. Flajolet u trzym uje, że można z od
ległości 500 km  rozpoznać pierwsze objawy 
burzy, a ponieważ burza potrzebuje mniej 
więcej 12 godzin do przebycia tej odległo
ści, zawiadomienie przychodzi o 12 godzin 
wcześniej. Flajolet będzie się stara ł o zna
lezienie sposobu na wyznaczenie kierunku 
burzy.

H. G.
(La Nat.).
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