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Wiemy oddawna, że części organizmu 
znajdują się w związku wzajemnym 
i ciągłości, lecz na ten związek patrzy
my z ciasnego punktu widzenia, rozu
miejąc go tylko anatomicznie. Przez na
czynia krwionośne, gdy chodzi o zwie
rzęta, różne dzielnice ustroju kąpią się 
w poruszającym się środowisku we- 
wnętrznem, które doprowadza pożywne 
części do najbardziej ukrytych elemen
tów ciała. Za pośrednictwem nerwów 
wszelki bodziec zewnętrzny przenosi się 
z organu na organ i całość funkcyonuje 
w sposób harmonijny.

Lecz naczynia krwionośne i nerwy zja
wiają się względnie późno w biegu roz
woju embryonalnego. Gdy jednak poró
wnamy szereg przemian u licznych za

*) Etienne Rabaud. Le transformisme ei ' 
J‘experience. Paryż, Alcan, 1911.

rodków, pochodzących od podobnych ro
dziców — należących do jednej grupy, 
wyrażając się językiem systematyków— 
zauważymy podobieństwo wyraźne: za
wiązki powstają w częściach homolo
gicznych, w chronologicznym niejako po
rządku, ich wzrost przebiega stale ró
wnolegle i masa pozostaje proporcyonal- 
ną do całości ciała. Niewątpliwie, istnieją 
różnice zależnie od osobników, lecz są 
one nieznaczne, wszystko ukazuje się na 
swein miejscu w odpowiednim czasie. 
Odbywa się to jakgdyby każdy zawiązek 
miał w sobie złożoną przyczynę swego 
rozwoju, jak  o tem zapewnia teorya mo
zaikowa.

Jednakże, normalny kolejny przebieg 
procesów nie je s t  czemś koniecznem. 
Powstawszy w zależności od warunków 
zewnętrznych, które tworzą całość nie
zwykle złożoną, i której z pewnością 
liczne elementy kryją się jeszcze przed 
naszą analizą, przebieg ten nie pozostaje 
takim, przynajmniej w całości, gdy choć 
jeden czynnik w warunkach zewnętrz
nych zmieni się z dostatecznem natęże
niem. Lecz wówczas możemy z łatwo
ścią obserwować istnienie ścisłego związ
ku między zawiązkami, już wcale nie

27 (1670). Warszawa, dnia 7 lipca 1912 r. Tom X X X I.
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anatomicznego, lecz takiego, który dowo
dzi pewnego sprzężenia pewnych elemen
tów ze sobą, zmiana jednego odbija się 
na drugim — to będą korelacye orga
niczne.

Paktów znamy dosyć. W  zoologii wia
domo od czasów Buffona, że psy i koty 
z oczami niebieskiemi są głuche. Rawitz 
stwierdził, że ta głuchota jest następst
wem atrofii ucha wewnętrznego i odpo
wiedniego ośrodka ocznego. Ja  zaś spo 
strzegłem, że u zarodków ptaków zawią
zek siatkówki, przemieszczając się, po
woduje przemieszczenie soczewki i jam  
węchowych: soczewka powstaje zawsze 
naprzeciw siatkówki, jakkolwiek anato
micznie miejsca tworzenia się tych dwu 
zawiązków są niezależne. Co dotyczę 
jam  węchowych, to odległość, która je 
dzieli, stale je s t  proporcyonalna do odle
głości, dzielącej dwie siatkówki; jeśli 
obie siatkówki powstają jako jedna ma
sa, to jam y węchowe też łączą się swe- 
mi brzegami.

Podobnież żołądek i wątroba wiążą się 
w ten sposób ze sobą, że ostatnia podą
ża za przemieszczeniami żołądka.

W dziedzinie botaniki badania nad 
zmiennością i w szczególności nad dzie
dzicznością mendelistyczną uwydatniają 
podobne korelacye i znamy „cechyu g ru 
pujące się po dwie i więcej — bądź ana
tomiczne bądź fizyologiczne: wzrost, czas 
kwitnięcia, ciężar, wytrzymałość na ule
wę i t. d., gdy chodzi o poszczególne 
przypadki.

Obecność korelacyj organicznych nie 
przedstawia zatem najmniejszej wątpli
wości. Lecz nie wystarcza stwierdzenie 
faktu: należy przeniknąć jego znaczenie.

W tym względzie różne okoliczności 
zasługują na uwagę, a dwie z nich co- 
najmniej są większego znaczenia. Za
uważmy odrazu, że jeżeli istnieje zwią
zek, jednoczący dwie lub więcej części 
organizmu, trwałość jego nie je s t  bez
względna; inaczej mówiąc korelacya nie 
je s t  nieunikniona. W najprostszym przy
padku, gdy chodzi o dwa zawiązki kore
k tyw ne, jednego z nich może brakować 
i niema żadnego obowiązku, by dwu m u
siało brakować. Tu(aj dotykamy drugie

go punktu, który przedstawia nam kore- 
lacyę w jej właściwem świetle. Ograni
czone do stwierdzenia faktu zjawisko 
mogłoby być sprowadzone do jakiejś 
koncepcyi witalistycznej, dla której sprzę
żenie zawiązków zależy nie od zawiąz
ków jako takich bezpośrednio i środo
wiska pośrednio, lecz od wpływów nie- 
materyalnych. Musimy zatem rozpatry
wać z jaknajwiększą precyzyą. Otóż, 
jeżeli korelacya nie je s t  nieunikniona 
w tęm znaczeniu, że jednego tylko za
wiązku może brakować, wywołuje ona 
jednak najczęściej zjawienie się drugie
go po powstaniu pierwszego, który go 
uwarunkował, odwrotnego jednak zja
wiska nie spostrzegamy. Soczewki mo
że nie być, choć siatkówka się tworzy, 
lecz nie znamy prawdziwych przykładów 
dowodzących istnienia soczewki w razie 
nieobecności siatkówki; “ wątroba must 
podążać za przemieszczeniami^ żołądka,, 
lecz wszelkie zmiany wątroby pozostają 
bez echa w stosunku do żołądka.

Korelacye te dowodzą wyraźnie wpły
wu jednego zawiązku na drugi, lub na 
kilka innych; podkreślają one silnie sprzę
żenie pewnych części, uwidocznione szcze
gólnie przez zjawiska teratologiczne, 
i które to sprzężenie jest najprawdopo
dobniej zjawiskiem całkowicie ogólnem.

Nie możemy zrozumieć związku posz- 
czególnych części, tworzących jakoby 
grupy autonomiczne, gdyż zależność przy
znana poszczególnym częściom ciała, 
rozpatrywanym pojedynczo, znikałaby 
w zbiorowiskach mniej lub więcej licz
nych tych części,

Wszystko zmusza nas patrzeć na po
wstawanie zawiązków, ich umiejscowie
nie w przestrzeni i kolejność w czasie,, 
jako na zjawisko bezpośredniego uwa
runkowania działaniem zawiązków po
przednio powstałych. •

I wpływ ten nie jest czysto mechani
czny. Wykazaliśmy, że stosunek siat
kówki do soczewki nie polega bynajmniej . 
na podrażnieniu lub tarciu mechanicz- 
nem, gdyż działanie daje się wykryć na 
odległości nieraz dosyć znacznej. Wpływ 
musi być tylko fizyko-chemiczny. Pe
wne korelacye, o których jeszcze nie mó-
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wiliśmy, pozwolą nam zrozumieć a co- 
najmniej domyślić się całości zjawiska. 
Od dawna wiemy, że liczne- cechy ana
tomiczne ściśle należą do jednej płci, 
niezjawiając się u drugiej. Prócz wła
ściwych organów płciowych, każda pleć 
posiada swoiste cechy zewnętrzne — tak 
zw. drugorzędne cechy płciowe.

Badania Giarda nad kastracyą paso- 
rzytniczą dowiodły ścisłej zależności tych 
cech od obecności gruczołów rozrod
czych. Gdy bowiem usuniemy te ostat
nie u młodego osobnika, zmienimy tem 
samem jego wygląd zewnętrzny.

Pewne pasorzyty, lokując się w gru
czołach rozrodczych, odgrywają ściśle 
rolę operatora. Skorupiaki rodzaju Sac- 
culina takim sposobem niszczą jądra k ra 
bów, w których przebywają: młody krab 
samiec zarażony „przybiera częściowo 
oznaki zewnętrzne samicy. Podobieństwo 
może zachodzić niekiedy tak daleko, że 
przyczynia wątpliwości w określeniu 
płci" *). Dla dokładniejszego przedsta
wienia zjawiska przypomnimy, że samice 
krabów mają odwłok szeroki i owalny, 
tymczasem samcy wązki i trójkątny; 
prócz tego pierwsze dwa pierścienie od
włokowe u samca mają na sobie wyrost
ki kopulacyjne a pierścienie 3, 4 i 5 są 
zrosłe; samica zaś na 2 do 5 pierścieniu 
posiada wyrostki pierzaste. Samiec pod 
wpływem pasorzyta traci wyrostki ko
pulacyjne, kurczy odwłok, przybierając 
w znacznym stopniu wygląd samicy. 
U tej ostatniej kastracya wywołuje ana
logiczne zjawisko, wyrostki pierzaste ule
gają atrofii lub zanikają całkowicie.

Podobnych faktów znamy dzisiaj wiele; 
doświadczenia stwierdzają bez najmniej
szej wątpliwości ścisłą zależność pewnych 
właściwości morfologicznych od gruczo
łów rozrodczych. Nie dorzucałoby to 
zresztą nic nowego do wiadomości po
przednio zdobytych o korelacyach orga
nicznych. Lecz gdy dotychczas zadawa
laliśmy się stwierdzeniem tylko związku 
bez wnikania w jego istotę, w danym 
przypadku, gdy chodzi o gruczoły płcio-

Buli. scient. de la France et de la Belgi- 
>jue, 1SS7. ; : •

we, mamy już  rozleglejsze dane oraz pre- 
cyzyę dostateczną. Badania nad sper
matogenezą, które słusznie wywołały 
wiele rozgłosu w ostatnich dziesięciu la
tach, udowodniły istnienie wydzielin w e
wnętrznych, wytwarzanych przez spe- 
cyalne elementy, znajdujące się w j ą 
drach. Wydzieliny te powodują zjawie- 
nie się drugorzędnych znamion płcio
wych.

Jesteśmy zatem przygotowani do zro
zumienia istoty korelacyi. Ta wydzieli* 
na wewnętrzna jąder nie jest bynajmniej 
zjawiskiem oderwanem; pominąwszy spe- 
cyalue gruczoły, — każda komórka ciała 
wydala pod taką czy inną postacią sub- 
stancye, które rozpościerają się w środo
wiskach wewnętrznych, cieczach istnie
jących z konieczności w każdym orga
nizmie. Będziemy teraz rozumieli, jak  
się wiążą liczne różnicowania, jak  się 
tworzą zawiązki i pod jakiemi to nastę
puje wpływami.

Jajko dzieli się wielokrotnie, zamienia
jąc się na znaczną liczbę komórek, któ
re — stosownie do schematu rozmaicie 
urzeczywistnianego— szeregująsię w błon- 
kę, przybierającą formę sferyczną, ota
czającą jamę wewnętrzną: jama ta jest 
środowiskiem zamkniętem, oddzielonem 
od świata zewnętrznego, z którym z po
czątku ilościowo i jakościowo była iden
tyczna. Odcięte od zewnątrz, otrzymu
jące nieustannie produkty komórek, po
zbawione pewnych swych części składo
wych jako rezultatu wymiany z komórka
mi, to środowisko wewnętrzne różnić 
się szybko zaczyna od środowiska m a
cierzystego. Nienalegając narazie na 
utworzenie się tych różnic, musimy je 
dnak stwierdzić wyraźnie, że one istnieją 
i muszą istnieć.

Powstanie zatem środowiska wewnętrz
nego je s t  jedną z pierwszych konsek- 
wencyj i konsekwencyą konieczną seg- 
mentacyi jaja. Owo środowisko wewnętrz
ne je s t  tylko pierwszem z całego szere
gu. Po niem i niezależnie od niego po
wstaje drugie: w najprostszym przypad
ku jedna połowa sfery zagłębia się w dru
gą jak  balon pozbawiony gazu wewnętrz
nego. - - : -
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Pierwsze środowisko redukuje się do 
przestrzeni stosunkowo wązkiej między 
schodzącemi się ściankami tak zw. ga- 
struli, lecz mamy ponadto drugą prze
strzeń komunikującą szeroko na początku 
ze światem zewnętrznym. Stopniowo 
otwór się zwęża i zanika w następstwie, 
a liczne komórki kąpią się w trzech ró
żnych środowiskach: zewnętrznem i dwu 
wewnętrznych. Każde z tych ostatnich 
posiada skład specyalny, jem u tylko wła
ściwy, wynikający jednocześnie ze skła
du i środowiska zewnętrznego i przeróż
nych wymian między komórkami. Jak 
środowiska wewnętrzne ulegają zmianom 
w następstwie wzajemnych wymian z ko
mórkami, podobnież i te ostatnie ulegają 
zmianom w zależności od środowiska, 
z którem wchodzą w grę działań i w za
leżności od swej budowy pierwotnej: mó
wimy w tym razie o różnicowaniu się 
komórek.

Rozpatrując całość zjawisk rozwoju za
rodkowego, spostrzegamy, że dwa pier
wotne środowiska wewnętrzne dzielą się 
w następstwie na mnóstwo pochodnych, 
różniących się mniej lub więcej swym 
składem chemicznym. Powstają one w 
określonym porządku, gdy rozwój prze
biega w normalnych warunkach. Bez 
względu jednak na ten porządek zawsze 
wykryć się daje ich ścisła zależność. 
Choć często widzimy ich rozłączenie ana
tomiczne, sam fakt wspólnego pochodze
nia wiąże je ze sobą i pozwala zrozu
mieć, że każdy element, znajdujący się 
w jednem z tych środowisk, różnicuje 
się nietylko pod wpływem środowiska, 
w którem spoczywa, lecz także pod wpły
wem środowiska poprzedzającego i zmian, 
którym ono podlegało. Można sobie już 
przedstawić całe powiązanie różnicowań 
w oddzielnych środowiskach wewnętrz
nych, poprzedzających jedne drugie, lecz 
zawsze trwających w wymianach wza
jemnych. Powierzchowny obserwator doj
rzy tu  niewątpliwie harmonię zgóry u s ta 
nowioną; zależy to jednak w istocie od 
całości warunków pierwotnych; to nie 
dwa zawiązki związane są ze sobą wę
złami ścislemi, — to organizm cały, któ

rego części wiążą się ze sobą i szeregują 
w porządku określonym.

Warunki pierwotne- to w naszym przy
padku skład środowiska zewnętrznego 
i chemizm jaja, które się w danych roz
winie warunkach. Ogólnie rzecz biorąc, 
ani środowisko, ani jaje nie różnią się 
wybitnie od środowiska i ja ja  bezpośred
nich swych przodków, skąd wynika, że 
procesy rozwoju odbywają się w podobny 
sposób, wyłączając drobne różnice, w y
różniające zawsze najbardziej spokrew
nione organizmy.

Lecz wystarczy pewna zmiana w śro
dowisku zewnętrznem lub w konstytucyi 
jaja, a procesy się zmienią w zależności 
od tego. Wszelkie nowe wydarzenie od
bija się na składzie chemicznym środo
wisk wtórnych i składzie rozwijającego 
się organizmu. Ten ostatni w całości od
biera skutki tej zmiany; i jeżeli te skut
ki ujawniają się nam niekiedy przez 
zmianę morfologiczną, musimy w tem 
widzieć rezultat zasadniczej zmiany or
ganizmu.

Z łatwością zdajemy sobie sprawę, gdy 
zmiana zachodzi w środowisku lub w or
ganizmie morfologicznie mało skompliko
wanym (np. u pierwotniaków i t. p.) lub 
też w jaju, którego substancya przedsta
wia wygląd jednostajny; zmiana słabsza 
czy silniejsza może być przyjęta bez 
wszelkiej trudności. Lecz może się zda
rzyć, i znamy kilka przykładów ekspery
mentalnych, że zmiana środowiska za
chodzi w biegu rozwoju. Wtedy, gdy 
środowiska wewnętrzne są liczne, mamy 
prawo zapytać, czy działania zewnętrzne 
wywołują jeszcze skutki w całości. P y 
tanie tem bardziej je s t  usprawiedliwione, 
że w pewnych stadyach różne części za
rodka zdają się posiadać znaczną nieza
leżność. Jan Tur *) wykazał doświad
czalnie, że u ptaków podczas rozwoju pe
wne części rosną niezależnie od innych, 
przynajmniej w pewnych granicach. Ja  s) 
zaś stwierdziłem, że przykrywając sub- 
stancyą nieprzezroczystą przednią część

1) Buli. de la Soc. Philom. de Paris, 1905,
2) Buli. de la Soc. Philom. de Paris, 1908,
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zarodka ptaka, można wywołać w tej 
tylko części zanik procesów oddechowych. 
Jest zatem bardzo prawdopodobne, że, 
jak  to można przypuścić a priori, każdy 
element pracuje na siebie i od sąsiadów 
nie bierze niezbędnych substancyj po
żywnych. Lecz gdy wszystkie te fakty 
dowodzą autonomii komórek, co dotyczę 
ich poszczególnych wymian, nie znaczy 
to bynajmniej, że te wymiany nie mają 
oddźwięku w całości organizmu. Prze
ciwnie wszelkie zakłócenie normalnej 
przemiany komórki zmienia jej chemizm, 
pociągając za sobą przemianę we wza
jemnych wymianach ze środowiskiem 
wewnętrznem. Środowisko to z kolei rze
czy też ulega zmianie — ta przenosi się 
na komórki sąsiednie, a następnie na 
cały organizm; wynikiem tego nowy che
mizm ogólny, który może pociągnąć 
zmianę morfologiczną zlokalizowaną w pe- 
wnem miejscu tego organizmu. Natu
ralną je s t  rzeczą, że, gdy to dotyczę j e 
dnego elementu, odbicie na całości je s t  
bardzo nieznaczne; lecz silnie daje się 
ono odczuć, gdy cała okolica ciała ulega 
działaniu zewnętrznemu.

Wszystko zniewala nas do przyjmowa
nia, że rozwój embryonalny organizmu 
danego je s t  funkcyą całości czynników 
działających jednocześnie lub kolejno, 
interlerujących ze sobą i wzajemnie się 
wiążących. W poszczególnym przypad
ku, gdy mamy do czynienia z organi
zmem złożonej budowy, to znaczy posia
dającym liczne zróżnicowania, gra tak 
licznych wymian wzajemnych musi w 
ostateczności doprowadzać do całego sze
regu urządzeń współmiernych z funkcyo- 
nowaniem fizyologicznem. Lecz wiemy, 
że środowisko nie zostaje takiem samem 
zawsze, — organizm ciągle podlega zmia
nom. Zmiana bardzo nieznaczna środo
wiska wystarcza, by sprowadzić wynik 
czyniący niemożliwemi procesy życiowe: 
odtąd podejrzewamy trudność, jaką ma 
organizm zmieniający się i mimo to 
utrzymujący się przy życiu.

Przypuśćmy istotnie, że środowisko 
ulega pewnej zmianie; pominąwszy natę* 
żenie czy wielkość tej zmiany, musimy 
się zgodzić, że zmienia ona także całość

warunków zewnętrznych, z któremi w cią
głej styczności żyje rozpatrywany orga
nizm, i znaczenie zmian zaszłych w tym 
ostatnim zależeć już będzie od nowych 
wymian wzajemnych ze środowiskiem.

Tak czy inaczej, zmiana ta wywoła 
stopniowo w organizmie powyższym sy
stem wymian różniących się od systemu 
przodków, który się ujawni — przynaj
mniej może się ujawnić — pod postacią 
zmiany morfologicznej. Będzie ona wy
razem zmian fizyko-chemicznych, będzie 
ich następstwem, nie zaś punktem wyj
ścia tych zmian. Jeżeli nowy wpływ po
ciąga za sobą zmianę nieznaczną, kolej
ność procesów rozwojowych, związek 
środowisk wewnętrznych i różnicowania 
ulegają także słabym zmianom, a jeżeli 
tworzy się zmiana morfologiczna, to z nie- 
znacznem odchyleniem. Organizm, choć 
zmieniony, żyje nadal w warunkach nie- 
hamujących zjawisk życiowych.

Przeciwnie, gdy nowy wpływ wywoła 
znaczną różnicę wymian, zaciąży on nad 
różnemi środowiskami wewnętrznemi 1 
nad zawiązkami przez nie uwarunkowa- 
nemi, zmieniając ich naturę i porządek 
powstania. Tak znaczne zakłócenie nie 
ujawni się tylko niewielką zmianą mor
fologiczną— lecz będzie to wstrząśnięcie 
niejako organizmem niewspółmierne z dal- 
szem jego istnieniem. To znaczy, że no
wym wzajemnym wymianom odpowiadają 
zmiany z konieczności źle skoordynowa
ne; pewne procesy częściowo zachowają 
swój normalny związek, częściowo nabę
dą nowego bądź w porządku chronolo
gicznym, bądź w pozycyi topograficznej. 
W rezultacie zawiązki będą się stykać, 
może nawet ugniatać. Obserwator, p ra
gnący zrozumieć, stanie przed chaosem, 
wśród którego trwają pewne ślady da
wnego porządku: będą to korelacye.

I temu to chaosowi — konsekwencyi 
zmian zbyt raptownych, zbyt wielkiej 
amplitudy, pragną przypisać przeważną 
rolę w ewolucyi. Lecz trzeba chyba za
pomnieć lub ignorować przykłady osob
ników, które się stały ofiarą zbyt rapto
wnych i silnej amplitudy zmian, by módz 
wyobrażać ewolucyę w tej postaci. Cha
rakterystyczną zasadniczą cechą tych
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zmian zbyt gwałtownych je s t  niekoordy- 
nacya wstrzymująca dalszą czynność: 
żawiązek mózgu odpycha przewód po
karmowy, orbity oczne umiejscowiają się 
w pozycyi jam  nosowych, niepozwaląjąc 
im się rozwinąć, kończyny powstają na 
grzbiecie i t. d. A gdy monstrum przed
stawia zmiany mniejszej amplitudy, zmia
ny te nie różnią się niczem od zwykłych 
zmian morfologicznych. One tylko jedy
nie umożliwiają życie i trwanie, czego 
chcieliśmy dowieść.

Dochodzimy zatem do tego logicznego 
wywodu, że w indywidualnych zmianach 
słabych, nieznacznych napozór leżą wy
łączne czynniki transformacyi istot. Wy
jątkowo zmiana może dochodzić ampli
tudy silniejszej, lecz nie może przekro
czyć mimo wszystko granic dosyć cias
nych i takich, że osobnik przemieniony 
je s t  jednak wyraźnem następstwem swe 
go poprzednika. Bezpodstawne naprzy- 
kład je s t  twierdzenie, że człowiek po
wstał kiedyś raptownie, ja k  Minerwa 
w przyłbicy. A jeżeli pochodzi od zwie
rzęcia, jak  wszystko zniewala przypusz
czać, to z pewnością drogą zmian kolej
nych, drobnych w swych kierunkach, 
które w rezultacie doprowadziły do s ta 
nu dzisiejszego.

Tłum. K. D.

K U R SY  A K A D EM IC K IE DLA 
C U K R O W N IK Ó W .

Odczucie potrzeby dalszego rozwoju 
w pewnym kierunku poza studyam i uni- 
wersyteckiemi, odczucie konieczności za
znajomienia się z dalszym postępem j e 
dnej lub paru gałęzi wiedzy, powstające 
w nas w jakieś 15 — 25 lat po ukończe
niu studyów specyalnych, najpierw uja
wniło się w Anglii. Przypominam sobie 
owe słynne 12 prelekcyj z fizyki prof. 
Taita, które on wygłosił przed laty 40-u 
w klubie inżynierów w Londynie i które 
następnie przełożono na większość języ
ków europejskich. Studya uniwersytec
kie!, lub politechniczne nie wyczerpują

całego programu wykształcenia wyższe
go, lecz zachodzi potrzeba stwarzania 
innych typów, gdyż żądza wiedzy w czło
wieku i pragnienie zaznajomienia się 
z jej postępem może być bardzo żywe 
i w późniejszym okresie życia.

Przykład Anglii znalazł naśladowców 
na kontynencie: w Niemczech pow sta ły . 
kursy specyalne przy wielu uczelniach, 
między innemi przy instytucie cukrowni
czym w Berlinie; kursy te stały się wzo
rem dla nas.

Już dwa razy staraniem Związku Za
wodowego Cukrowni odbyły się kursy 
sześciotygodniowe dla ludzi ze średniem 
wykształceniem. W roku bieżącym je
dnak nowy kierownik pracowni chemiczr 
nej związkowej, dr. Jan Babiński, rzucił 
myśl, aby urządzić kursy akademickie 
dla cukrowników i podjął się wprowa
dzenia w czyn tego projektu. Związek 
cukrowni zgodził się na to chętnie;

Dr. Jan Babiński po skończeniu poli
techniki ryskiej udał się do Lipska, gdzie 
w ciągu lat 5 pracował nad chemią fi
zyczną pod kierunkiem słynnego profe
sora Wilhelma Ostwalda, oraz ogłosił 
rozprawę specyalną z tego zakresu.

Osiadłszy w Warszawie dr. Babiński 
dał się poznać publicznie, wygłaszając 
odczyt w Muzeum przemysłu i rolnictwa 
„O Galileuszu". J^ozatem brał czynny 
udział w pracach koła chemików, wielo
krotnie głos zabierając, do najwybitniej
szych zaliczyć wypadnie jego odczyt 
o van’t Holfie' na uroczystym obchodzie 
z powodu śmierci tego genialnego che
mika w roku ubiegłym.

Zwracając się ku obranemu tematowi, 
dość spojrzeć na program, aby pojąć to, 
że dr. Babiński daleki był od pospolite
go utylitaryzmu, lecz przeciwnie—dając 
postępy techniczne cukrownictwa, nie za
pomniał dać słuchaczom możność odetch
nięcia atmosferą czystej nauki, w tym 
jednak  celu musimy się rozejrzeć w pro
gramie 10-dniowych kursów po cztery 
godziny np. dziennie — ogółem około 
40 godzin.

Wykład w stępny wygłosił prof. J. Bo- 
guski: „o klasyfikacyi wiedzy44. Dział 
techniczny wypełniły odczyty p. Słuckie-
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go: maszyny i turbiny parowe (3 g.), p. 
Witoszyńskiego: pompy odśrodkowe (2 g.) 
oraz p. Śliwickiego: elektryfikacya cu
krowni (3 godz.), Boguskiego: smary, Po- 
żaryskiego: oświetlenie elektryczne (1 g.), 
Smoleńskiego: o niecukrach w buraku, 
Muszyńskiego: braki w metodach anali
tycznych w cukrowniach.

Na dział ściśle naukowy złożyły się: 
J, Boguskiego „mikroskop fluorescencyj- 
n y “, Miłobędzkiego: postępy chemii nie
organicznej, Biernackiego: budowa ma- 
teryi, termodynamika, ciśnienie energii 
promienistej, Szperla: syntezy cukrów 
i ciał białkowych, Berezy: zjawiska ka
talityczne i Glixellego: koloidy, — wresz
cie p. Z. Straszewicza: międzynarodowa 
wymiana towarów.

Chcąc dać jakie takie pojęcie o pozio
mie tych wykładów, wybieram z nich 
trzy: II prawo termodynamiki, oraz ci
śnienie energii promienistej prof. Bier
nackiego tudzież „wymianę międzynaro
dową towarów" p. Straszewicza.

Z odczytu o Il-em prawie termodyna
miki opuszczę samo prawo, oraz maszy
nę Carnota, jako rzeczy powszechnie 
znane, ograniczę się do tych ogólnych 
wniosków, do jakich on prowadzi.

„Skoro tedy przyroda postępuje zawsze 
naprzód, skoro zużywa swe siły, należy 
zapytać, jak i je s t  cel lub kres, do któ
rego ona dąży. Niepodobna kusić się 
w tym względzie o znalezienie odpowie
dzi obejmującej cały wszechświat: Zwróć
my raczej uwagę na ograniczony układ 
ciał materyalnych pozostawiony samemu 
sobie, odcięty od wszelkich wpływów 
zewnętrznych. Sporządziwszy inwentarz 
energii, jaki dany układ w sobie zawie
ra, znajdziemy tam energię dynamiczną, 
znajdziemy zapasy ciepła w różnych tem
peraturach, znajdziemy energię promie
nistą. Z tego zapasu układ nic nie uroni, 
bo toby się sprzeciwiało zasadzie zacho
wania energii. Wszelako z biegiem cza
su, pośród ciągłego rozgrywania się zja
wisk fizycznych, zajdą w nim znaczne 
zmiany pod względem rozmieszczenia 
i jakości energii. Oto wszystkie nagro
madzone zapasy energii zamienią się sto
pniowo' na ciepło, a ciepło to, rozchodząc

się drogą przewodzenia, lub promienio
wania, zrówna i zatrze wszelkie różnice 
temperatury między częściami układu. 
W tym stanie krańcowym energia do
biegła do ostatecznego kresu rozprosze
nia; żadne dalsze zmiany energii, a więc 
żadne zjawiska nie będą już mogły się 
odbywać. Wnosimy to na podstawie 
drugiej zasady termodynamicznej, we
dług której koniecznym warunkiem prze
miany ciepła na pracę jest spad tempe
ratury, t. j. istnienie ciał cieplejszych 
i zimniejszych. Z tego stanu nierucho
mości i martwoty układ sam się wskrze
sić nie zdoła, mogłoby to stać się tylko 
zapomocą wpływów zewnętrznych".

Wnioski, któreśmy przedstawili, bywają 
w szczególności określane mianem roz
praszania się energii. Obok zasady za
chowania masy i energii stanowi ona 
niewątpliwie największą zdobycz fizyki. 
Wygłosił ją, jako wniosek z praw Car
nota, lord Kelwin w roku 1852 w krót
kiej rozprawie: „o powszechnem dążeniu 
w przyrodzie do rozpraszania energii 
mechanicznej".

Drugi odczyt tegoż prelegenta miał 
za przedmiot ciśnienie światła. Potężny 
umysł Keplera w wieku 17-ym zdobył 
się na przypuszczenie zarówno proste, 
jak  genialne, że ogon komet jest zawsze 
odwrócony od Słońca, gdyż promienie 
słoneczne wywierają nań ciśnienie. Nie
stety, późniejsza teorya światła zarówno 
emisyjna Newtona, jak  i undulacyjna 
Younga i Fresnela nie mogły się pogo
dzić z ciśnieniem mechanicznem światła.

Dopiero w roku 1873 Maxwell, twórca 
teoryi elektromagnetycznej światła, mu
siał przyjąć ciśnienie światła, które w y
pływało z jego teoryi, jako wniosek ko
nieczny.

Jeżeli przez E  oznaczymy energię pro
mieni słonecznych w 1 cm8—zowiemy ją  
gęstością promieni, — przez p ciśnienie, 
przez r  część odbitą, to p =  E  (1 -(- r), 
dla ciała bezwzg^dnie czarnego r =  o, 
wtedy p  — E.

W razie ruchu powierzchni w kierun
ku przeciwnym promieniom światła tem
peratura płytki musi się podnieść, co 
doświadczenie potwierdziło; wobec ruchu
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w kierunku promieni tem peratura płytki 
się obniża.

Ciśnienie wywierają zarówno fale 
dźwiękowe, ja k  i świetlne, badania do
świadczalne w tym kierunku prowadzili: 
Hertz, Alt nad falami dźwiękowemi, Le- 
bediew—nad świetlnemi. Przyrząd, któ
ry  może tak delikatne ciśnienia odczuć— 
to waga skręceń, gdzie dwie płytki są 
zawieszone na nici kwarcowej o średni
cy 0,01 mm. Nić ta  tak je s t  cienka, że 
jej nie widać wprost, lecz trzeba us ta 
wić ją  pod pewnym kątem do kierunku 
promieni słonecznych i wtedy przez od
bicie tych ostatnich nić staje się widocz
ną. Sprężystość jej równa je s t  stali naj
lepszej. Otóż ciśnienie fal dźwiękowych 
wynosi 1/600 ciśnienia atmosfery, energia 
tych fal równa się i? =  4nr2v, sprawność 
zaś odpowiada sprawności 0,02 konia pa
rowego.

Zapomocą podobnych pomiarów bę
dziemy mogli mierzyć bezpośrednio siłę 
głosu ludzkiego, tak, że w przyszłości 
kandydatom do opery grozić będzie bar
dzo surowa lecz bezwzględnie sprawie
dliwa ocena siły ich głosu przez wagę 
skręceń. Pale świetlne przedstawiały wię
cej trudności, przyrząd, który je uw ydat
nia, to znany powszechnie wiatraczek 
Crookesa, lecz on je s t  czuły na prądy 
cieplne konwekcyjne, oraz na ciśnienie 
radyometryczne, które się równa p—t'—t", 
gdzie t' i t" oznaczają różnice tempera
tur. Otóż Lebediewowi przez wprowa
dzenie pewnych modyfikacyj w wadze 
skręceń udało się wyeliminować oba te 
źródła błędów i bezpośrednio oznaczyć 
ciśnienie światła p. Ciśnienie to wynosi 
1/.«ooo dyny lub i /1010 atmosfery na 1 cm3. 
Jak  małe je s t  to ciśnienie, to najlepiej 
zoryentujemy się przez porównanie: naj
lepsze pompy rtęciowe mogą doprowa
dzić ciśnienie do v l00 000 000 atmosfery, otóż 
w jednym cm3 tak rozcieńczonego powie
trza mieści się jeszcze 3.10U cząsteczek 
powietrza. Rezultat otrzymany przez Le- 
bediewa różni się od jego obliczeń o 20°/0, 
ale zważywszy na bajecznie małe wy
miary tych ciśnień, należy ten rezultat 
uznać za dostateczny. Tak więc po upły
wie około 300 lat myśl Keplera uzyskała

uzasadnienie w pracy doświadczalnej, 
która ją  potwierdziła. Prace Lebediewa 
ogłoszono w roku 1910.

Ostatni odczyt p. Straszewicza miał 
za przedmiot międzynarodową wymianę 
towarów. Prelegent rozpoczął od rozpa
trzenia podwójnej roli rubla jako pewnej 
ilości złota równej V5 krążka złotego, 
ściśle określonej wagi, na którym wybito 
5 rb., oraz jako miary wartości. Główną 
rolę gra obecnie rubel w drugim charak
terze. Następnie prelegent naszkicował 
zarys teoryi Ricarda, który dowodzi, że 
jeżeli wyodrębnimy pewien okrąg X  le
żący wewnątrz kraju, to ilość monety 
brzęczącej będzie stale powracać do pe
wnej normy. Jeżeli dajmy na to ilość 
gotówki zmniejszy się znacznie, to w na
stępstwie spadną ceny towarów, wobec 
tego opłaci się pewną ilość towarów wy
wieść z okręgu X zagranicę, aż dopóki 
ceny nie dojdą do normy. Jeżeli przez 
okrąg będziemy rozumieli całość danego 
kraju, to wskutek tego żadnej zmianie 
ten stan rzeczy nie ulegnie. Następnie 
mówca rozpatruje bilans handlowy do
datni oraz ujemny.. Zwykle.- bilans do
datni wywołuje entuzyazm prasy, czy 
słusznie, zaraz się przekonamy. Kraje 
ubogie jak  Rossya, lub Indye mają zwy
kle dodatni bilans handlowy, gdyż, będąc 
zadłużone, zmuszone są do wywozu zna
cznej ilości ziarna mimo, że na wyżywie
nie własnej ludności brak zboża. Od
wrotnie kraje bardzo zamożne, jak  An
glia, Prancya, Belgia mają bilans han
dlowy ujemny, gdyż kraje te mają zna
czne sumy wypożyczone, od których pro
centy pobierają w postaci nie złota, lecz 
zboża, brakującego dla wyżywienia wła
snej ludności. W dalszym ciągu p. Stra- 
szewicz rozpatrywał systemy polityki 
celnej i krytykował zbyt wysoko posu
nięty entuzyazm dla systemu ochrony 
celnej, który w Rossyi przekracza gra
nice obrony przemysłu własnego, a staje 
się w wielu przypadkach czysto fiskal
nym ciężarem.

Czy i jak  kursy dziesięciodniowe speł
niły swe zadanie?

Na to dać mogę taką odpowiedź: j e 
żeli ułożenie kursu uniwersyteckiego jest
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wogóle zadaniem trudnem, choć ułatwio- 
nem przez układ systematyczny, to uło
żenie programu, w którym w ciągu naj
wyżej 4-ch godzin wykładający musi za
poznać słuchaczów z najważniejszemi 
zmianami w tak  rozległych dziedzinach 
ja k  chemia, lub fizyka, jest jeszcze da
leko trudniejsze. Że jednak profesoro
wie nasi stanęli na wysokości zadania, 
tego dowodzi to powszechne zadowole
nie, jakie okazywali słuchacze, jak  ró
wnież życzenia, aby w następnych la
tach kursy były w dalszym ciągu pro
wadzone.

S. Plewiński.

R Z U T  OKA NA C H E M IĘ  KAUCZU
KU O R A Z T E O R Y E  JE G O  W U L- 

KANIZACYI.

(Dokończenie).

Tak przedstawiałyby się w krótkich 
słowach dotychczasowe nasze wiadomo
ści o wewnętrznej budowie cząsteczki 
kauczukowej, jej syntezach oraz po
wszechnie używanych metodach ozna
czania kauczuku. Zkolei chciałabym 
teraz poświęcić słów kilka teoretycznej 
stronie zagadnienia, które dla przemysłu 
kauczukowego posiada zasadnicze zna
czenie, t. j. wulkanizacyi. Przedewszyst- 
kiem muszę tu zwrócić uwagę na jedno, 
że wulkanizacya w ogólnem tego słowa 
znaczeniu jest to pojęcie szerokie, szer
sze, niż się to zazwyczaj przyznaje. W ul
kanizować bowiem kauczuk można i pod
chlorynem sodu, jako też mieszaniną 
bromu i jodu, stąd staje się zrozumia
łem, że należy właściwie rozróżniać wul- 
kanizacyę w naukowem, ogólnem znacze
niu od wulkanizacyi technicznej wyłącz
nie zapomocą siarki lub jej związków, 
używanej stale w praktyce. Pierwszą na
zwiemy więc tworzenie się nierozpusz
czalnych, według Webera pektynizowa- 
nych, produktów addycyi nrędzy kau
czukiem a rozmaiterai połączeniami lub 
pierwiastkami chemicznemi, które to pro

dukty addycyi wyróżniają się cenniej- 
szerni własnościami fizycznemi i chemicz
nemi od kauczuku czystego; techniczną 
zaś wulkanizacyę określimy, jako powsta
wanie pektynizowanych produktów ad
dycyi kauczuku tylko z siarką lub jej 
pochodnemi.

Wogóle, acz problemat wulkanizacyi 
posiada bogatą literaturę i z różnych 
stron przez różnych autorów oddawna 
był rozpatrywany, z żalem wyznać mu
simy, że nie mamy dotychczas jasnej te
oryi wulkanizacyi, któraby ciekawe to 
zjawisko wszechstronnie i wyczerpująco 
objaśnić zdołała. Prawdopodobnie głó
wną przyczynę tego przykrego stanu 
rzeczy upatrywać należy w słabej wo
góle dotychczas znajomości chemii ko
loidów. Jeżeli jednak kwestya teoretycz
nej strony wulkanizacyi kauczuku pozo
staje ciągle w zawieszeniu, a zdania uczo
nych w tym przedmiocie są nader po
dzielone, nie znaczy to bynajmniej, aby 
zjawisko to nie zostało doskonale opra
cowane eksperymentalnie i technicznie. 
Stwierdzono więc, że wulkanizacya za
pomocą siarki może zachodzić i w niż
szych temperaturach, nawet poniżej 70°, 
tylko, rzecz, prosta trwa wówczas dłużej; 
że domieszka różnych składników mine
ralnych może katalitycznie przyspieszać 
proces wulkanizacyi, a szczególnie ko
rzystnie pod tym względem działają 
tlenek ołowiu, siarczek antymonu, uży
wany do tego celu oddawna, dalej me
tale Cu, Ag i As, wogóle te, które po
siadają silne powinowactwo do siarki; 
wiemy następnie, że siarka zmienia za
sadnicze własności kauczuku, podobnie, 
jak  węgiel, dodany do żelaza, przekształ
ca go w stal i, że między temi dwoma 
procesami zachodzi głęboka analogia. 
Breuil obserwował mikroskopowo zmia
nę mikrostrukturalnego układu kauczuku 
pod wpływem siarki. Według jego ba
dań siarka w kauczuku, niepoddanym 
jeszcze ogrzaniu, przedstawia wyraźne 
ziarnka, po ogrzaniu do 118° przekształca 
ziarnka w kryształki, w 130° zaś krysz
tałki tworzą rozgałęzienia i, rozpływają 
się, aby w 145° dać z kauczukiem masę 
jednorodną.
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Słowem, wiadomości nasze o zjawiskach | 
wulkanizacyi są nawet bardzo obszerne, 
coraz nowe ulepszone metody zimnej i go
rącej wulkanizacyi pojawiają się w ró
żnych fabrykach i tylko ciągle owo naj
ważniejsze zagadnienie, czy wulkaniza- 
cyę mamy pojmować fizycznie jako czy
stą adsorpcyę, czy też raczej jako reak- 
cyę chemiczną uważać ją  należy, pozo
staje dla nas zagadką. Thomson tw ier
dzi, że podczas zimnej wulkanizacyi chlor
kiem siarki chlor powoduje tylko fizycz
ną zmianę kauczuku, Ferry  i Fawsitt 
uważają wulkanizacyę kauczuku za pro
ces chemiczny, polegający na substytu- 
cyi, Hohn upatruje w niej czysto me
chaniczne związanie siarki. W 1852 r. 
Payen stwierdził, że tylko część siarki,
2—3 części na 100 wiąże się chemicznie 
z kauczukiem, pozostała ilość siarki tkwi 
mechanicznie w porach kauczuku. Sło
wem opinie badaczów były najrozmaitsze 
i nieraz zupełnie sobie przeciwne. Do
piero badania Henriąuesa i Webera, 
a zwłaszcza tego ostatniego, zaprowa
dziły pewien ład w dotychczasowem za
mieszaniu pojęć. W  roku 1902 bowiem 
Weber ogłasza swoję znakomitą zasadę 
teoryi wulkanizacyi, która w głównych 
zarysach, aczkolwiek nieco zmieniona, 
do tej pory najlepiej tłumaczy proble
mat wulkanizacyi.

Według Webera tylko takie czynniki 
mogą wywoływać wulkanizacyę kauczu 
ku, które mogą wywoływać jego pekty- 
nizacyę, inaczej przejście ze stanu roz
puszczalnego w nierozpuszczalny. Aby 
dokładniej zjawisko pektynizacyi kauczu
ku uwidocznić, Weber posługuje się na
stępującym przykładem. Jeżeli na roz
twór kauczuku działać będziemy nad
miarem S2C12, następuje pektynizacya 
kauczuku, który wydziela się w formie 
związku C)0HI6S2C12, ■ o ile natomiast ten 
sam roztwór traktować będziemy bardzo 
niewielką ilością chlorku siarki, nie 
otrzymamy kauczuku wolnego i małej I 
dozy C)0HlfiS2Cl2, tylko cała ilość kauczu
ku wydziela się w formie (C10H16)n S2C12. 
Innemi słowy w tym przypadku jedna 
cząsteczka chlorku siarki łączy się 
z ogromną, społimeryzowaną eząsteczką |

kauczuku. W tym ciekawym fakcie W e
ber upatruje właśnie istotne znaczenie 
czynników wulkanizacyjnych. Takie bo
wiem związki chemiczne jak  HNOa, lub 
pierwiastki, jak  Br, pektynizacyi nie wy
wołują, i dają. o ile ilość ich do zupeł
nego związania kauczuku nie wystarcza, 
całkiem odmienny obraz. Br np. dodany 
do roztwora kauczuku w drobnej dozie, 
tworzy maleńką ilość;czterobromku, re
szty zaś kauczuku nie zmienia wcale. 
Wobec tych więc czynników- chemicz
nych, jak Br, Cl, HN02, powiada Weber, 
kauczuk zachowuje się jak  ciało o cięż.

; cząst. GioH,6, wobec siarki i jej pochod
nych jak  (Ci0H16)n , zatem jako związek 
o bezporównaniu większym cięż. cząst. 
Słowem, działanie wulkanizacyjne należy 
według Webera przypisać takim t y l k o  
czynnikom chemicznym, które mogą da
wać pektynizowane, o wielkim ciężarze 
cząsteczkowym cząsteczki kauczukowe. 
Brak porozumienia i różnorodność poglą
dów czysto fizycznych i czysto chemicz
nych na kwestyę wulkanizacyi, Weber 
przypisuje, podobnie, jak  to zachodziło 
z teoretycznóm objaśnieniem procesu bar
wienia włókna, niedostatecznemu zrozu
mieniu własności koloidów. Na podsfca.- 
wie zaś długoletnich swych badań, nad 
zjawiskami wulkanizacyi dochodzi do 
wniosku, że wulkanizacyę uważać musi
my za proces chemiczny, polegający ńa 
addycyi S l u b S 2Cl2, nie zaś na subSty- 
tucyi, czyli

(Ci(>Hjt.i)n~r^2 — (CicHifi)n Sj. a nie
.(c,uHl2)ns 2+ 2H2s .

W przeciwnym bowiem razie, w razie 
wnilkanizacyi np. 1000 kg kauczuku na 
produkt, zawierający 2,5% S , ! musiałoby 
wydzielać się 18 000 litrów siarkowodoru, 
co uniemożliwiałoby kompletnie ■ pracę 
w fabrykach* z powodu zatrucia powie
trza.. ' '■ - ’   :

Tymczasem w fabrykach podczas wul- 
kanizacyi obserwowano tylko (Wydziela
nie się maleńkich ilości Siarkowodoru, 
pochodzących prawdopodobnie ż rozkła
du domieszek organicznych kaucśuku, 
czysty zaś para.kauczuk podczas wulka
nizacyi nie daje wcale siarkowodoru, i
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Proces wulkanizacyi jest więc proce
sem addycyjnym, dla którego istnieją 
maksymalne i minimalne granice. We
ber wyznaczył te granice dla wulka
nizacyi gorącej dla 2,5°/0 S minimum 
(C.00 HieoS), dla 32°/0 S (CjdoH|6o Ŝ o) ma- 
ximum, dla zimnej zaś najwyższy człon 
■szeregu addycyjnego odpowiada wzorowi 
(C10H16S2C12) 10, najniższy zaś 
(C10H,6)I0S2 Cl,.

Wulkanizacya kauczuku zapomocą siar
ki i jej pochodnych polega na utworze
niu całego szeregu produktów addycyi 
między nienasyconym kauczukiem a siar
ką lub S2CI2. Jaki człon danego szere
gu co do chemicznego składu w pewnym 
pojedynczym przypadku powstaje, zależy 
od temperatury, czasu i masy, t. j. ilości 
zużytej siarki. Natomiast fizyczne wła
sności produktu wulkanizowanego zależą 
od całego szeregu różnorodnych czynni
ków ubocznych i dlatego często produkty, 
otrzymywane w tych samych warunkach 
wulkanizacyi, fizycznie różnią się między 
sobą, co było przyczyną przykrych nie
kiedy nieporozumień.
- Słowem wulkanizacya jako reakcya 

chemiczna przebiega niezależnie od fi
zycznego stanu koloidu - kauczuku, cha
rakteryzuje zaś fizyczne własności pro
duktu wulkanizowanego. Cały proces wul
kanizacyi Weber uważa więc za rodzaj 
procesu fizyko-chemicznego, t. j. za re- 
akcyę chemiczną, związaną z pewnym 
stanem fizycznym kauczuku. Między go
rącą zaś a zimną wulkanizacyą Weber 
nie dostrzega żadnej różnicy. W razie 
zimnej wulkanizacyi reakcya zostaje wy
wołana przez środki chemiczne, miano
wicie przez związanie siarki z chlorem, 
w razie zaś gorącej zasadniczą rolę od
grywają czynniki fizyczne, energia do
prowadzona w formie ciepła rozkłada 
cząsteczki S8 na 4S2. Jest bowiem zna
nym faktem chemicznym, że siarka, do
piero po dysocyacyi na S3 tworzy z wiąz 
ki chemiczne, i że taką dysocyacyę, czę
ściowo przynajmniej, możemy przyją* 
i w zwykłej temperaturze, przyspieszać 
ją  zaś mogą przeróżne czynniki chemicz
ne, co obserwujemy rzeczywiście nieraz 
w przebiegu wulkanizacyi.

Co do budowy kauczuku wulkanizowa
nego, to Weber pojmuje ją  analogicznie 
z chlorosiarczkiem etylenu lub dwuchlo- 
rosiarczkiem amylenu, otrzymanemi przez 
Guthriego, wzorów:

H2C—Cl CH3V
| ) C - C 1

H2C—S C H /  |
| CH3— C H -S  

H2c - s  i
i CH3-CH— s

tt2C - C l  CH3, i
i ) o — C l  

c h /

Zgodnie z zasadą Webera a zarazem 
w związku z budową cząsteczki kauczu
kowej, podaną przez Harriesa, R. Ditrnar 
przedstawia zjawisko wulkanizacyi w spo
sób następujący. Powiązanie atomów ze 
sobą w kauczuku niewulkanizowanym 
następuje, według Ditmara, zapomocą 
wartościowości parcyalnych. Przez wstą
pienie siarki w miejsce podwójnych wią
zań kauczuku, następuje silniejsze spo
jenie, przyczem sąsiadujące pierścienie 
węglowe przechodzą w stałe, chemiczne 
związki. W stadyum, odpowiadającem 
minimum wulkanizacyi Webera, siarka 
wstępuje do kompleksu 10 dwumetylo- 
cyklooktadienów między dwa tylko pier
ścienie oktadienowe, w stadyum zaś ma
ksymalnej granicy nasyca wszystkie pier
ścienie 8-węglowe. Równocześnie nastę
puje zamknięcie kompleksu 10 pierścieni 
i powstaje cząsteczka wulkanizowanego 
produktu o bardzo znacznej trwałości.

Teorya Webera, acz niezaprzeczenie 
bardzo subtelna i prosta w swych głó
wnych zarysach zyskała sobie jednak 
i nieprzyjaciół. Henriąues zwalcza is t
nienie maksymalnych i minimalnych gra
nic dla kauczuku, które Weber podaje, 
twierdzi on bowiem, że można łatwo 
uzyskać produkty wulkanizowane, zawie
rające więcej niż 32°/0, lub nieco tylko 
więcej niż 1°/0S. Poza tem w nowych 
czasach wbrew opinii Webera poczyna 
wyłaniać się myśl, że wulkanizacya jest 
prostym procesem adsorpcyi, a przedsta
wicielami tego poglądu są przedewszyst- 
kiem Bysow oraz Wo. Ostwald. Harries
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uważa znowu kauczuk wulkanizowany 
za roztwór stały, w myśl zasady van’t 
Hoffa, ebonit zaś za stały roztwór siarki 
koloidalnej w siarczku kauczuku.

Przeciwko temu czysto fizycznemu poj
mowaniu zjawiska wulkanizacyi w ystą
pili niedawno W. Hinrichsen i Kindscher, 
którzy w kauczuku wulkanizowanym 
przyjmują zarówno adsorpcyę siarki jak  
i istnienie pewnego chemicznego związku 
addycyjnego, zgodnie z poglądem W ebe
ra. Związek ten odpowiadałby 'wzorowi 
(O10H16)2S2Cl2 lub (C1UH.«),S2 z  15,1% zwią
zanej siarki i zgadza się ze wzorem, po
danym przez Guthriego dla połączeń ad
dycyjnych etylenu i t. p. organicznych 
nienasyconych połączeń z S2C12 lub z S2.

Hinrichsen więc, niezaprzeczając zre
sztą, że i zjawiska adsorpcyi, jak  wogóle 
u ciał koloidowych, odgrywają w wul
kanizacyi kauczuku pewną rolę, zbija 
poglądy Bysowa, opierając się na nastę
pujących faktach. 1) Przeciwko czysto 
fizycznemu pojmowaniu wulkanizacyi kau
czuku przemawia niemożność a przynaj
mniej niezupełna możność reakcyi odwra
calnej. t. j. regeneracyi kauczuku, co 
w razie czystej adsorpcyi siarki powin- 
noby łatwo następować. Dewulkanizacya, 
według Hinrichsena nie jest wprawrdzie 
niemożliwa, każda bowiem reakcya che
miczna je s t  do pewnego stopnia odwra
calna; tylko, rzecz prosta, należy związa
ną siarkę usuwać drugą chemiczną, nie 
zaś fizyczną. 2) Związana siarka ilościo
wo przechodzi w pochodne kauczuku. 
3) Jeżeli kauczuk tworzy ściśle określo
ne połączenie chemiczne z Br, Cl i I 
to tworzy je zapewne również z S i S2C12. 
Zresztą na poparcie swoich poglądów 
Hinrichsen przytacza, że ilość zużytego 
do wulkanizacyi przez kauczuk S2C12 lub 
S2, w pewnych warunkach doświadcze
nia je s t  stała, niezależnie od nadmiaru 
S2C12, co wskazuje powstawanie jakiegoś 
związku chemicznego o składzie stałym.

Wreszcie pomiary szybkości reakcyi, 
która dla zjawisk adsorpcyi według 
Premdlicha je s t  bardzo znaczna, dla pro
cesów chemicznych ciał organicznych 
niezdysocyowanych bardzo niewielka, 
wskazują, że podczas wulkanizacyi wpierw

następuje adsorpcya środka wulkanizu
jącego, potem zaś chemiczne związanie 
ciała zaadsorbowanego przez kauczuk.

Po-wulkanizacya kauczuku, w której 
ilość siarki wolnej, odpowiadająca adsor- 
bowanej zmniejsza się, ilość zaś siarki 
chemicznie związanej zwolna się powięk
sza, potwierdza istnienie chemicznych 
związków addycyjnych, mających się 
tworzyć z siarki wolnej i z kauczuku 
również w zwykłej temperaturze, acz 
proces ten trwa wówczas dłużej.

Różnicę nader wybitną, która zachodzi 
między doświadczeniami Hinrichsena 
a Bysowa, Wo. Ostwald usiłuje wytłuma
czyć różnicą koncentracyi roztworów 
S2CI2 użytych w eksperymentach do wul
kanizacyi kauczuku. Bysow, posługując 
się bowiem roztworami bardzo rozcień- 
czonemi, dla których jak  wiadomo zja
wiska adsorpcyi są bardzo silne, mógł 
zaobserwować, według Ostwalda, tę stro
nę procesu wulkanizacyi lepiej i dokład
niej od Hinrichsena.

Bądź jak  bądź, jakkolwiek dotąd więc 
powszechnie przyjętej teoryi wulkaniza
cyi nie znamy, najprawdopodobniejszem 
wydaje mi się twierdzenie, że wulkani
zacya kauczuku polega na tworzeniu 
związków chemicznych addycyjnych, z ró
wnoczesną adsorpcyą S2 lub S3 Cl2, dla 
koloidów wogóle nader charakterystyczną.

Oprócz Hinrichsena i Kindschera na 
korzyść teoryi tej przemawiał również 
Axelrod, który wogóle zjawisko wulka
nizacyi gorącej objaśniał, przyjmując dwa 
procesy, przebiegające równolegle a so
bie przeciwne. Pierwszy polega na de- 
polimeryzacyi kauczuku wskutek ciepła, 
drugi na pektynizacyi produktów rozpa
du pod wpływem S, przyczem proces ten 
z czasem intensywnością przewyższa 
pierwszy i powoduje wiązanie siarki. Że 
depolimeryzacya cząsteczki kauczukowej 
podczas wulkanizacyi musi następować 
z początku zawsze, tłumaczy się w spo
sób nader prosty, przyjmując budowę 
cyklooktadienów Harriesa. Pierścienie te 
są bowiem ze sobą powiązane zapomocą 
podwójnych wiązań, tak, że tylko dwa 
podwójne wiązania na końcach łańcucha 
z takich pierścieni złożonego mogą po-
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wódować łączenie się z siarką. Aby więc 
większa ilość siarki mogła wstąpić w czą
steczkę kauczuku, kompleks z wielu cy- 
klooktadienów złożony musi koniecznie 
rozerwać się na prostsze człony, gdyż 
wtedy tylko rozporządza większą liczbą 
podwójnych wiązań wolnych.

Takie byłyby nasze zasadnicze wiado
mości z zakresu teoryi wulkanizacyi. Na 
zakończenie dodam tu jeszcze, że postę
py na polu chemii i techniki kauczuko
wej są wprawdzie ogromne, ulepszono 
metody otrzymywania surowego produk
tu, wniknięto głębiej w budowę chemicz
ną cząsteczki kauczukowej, otrzymano 
nawet syntetyczny kauczuk, ale większe
go wynalazku, któryby bieg całego prze
mysłu kauczukowego tak z gruntu prze
istoczyć zdołał, jak  to uczynił Goodyear 
w 1839 roku, nie znamy dotychczas 
w chemiijkauczuku.

Die A nalyse und Chemie des Kautsohuks 
R. Ditmar, 1909.

Uber Herkommen uud Chemie des Kau 
tschuks. Marekwald u. Frank. 1904.

Uber den gegenw artigen Stand der Che 
mie des K autschuks. Harries, 1910.

Der pyrogene Zerfall des K autschuks 
R. Ditmar, 1904.

Grundziige einer Theorie der Kautsohuk  
Vulkanisation. O. Weber, 1902.

Zur Theorie der Vulkanisation des Kau 
tschuks W illy Hinrichssen. Koloid. Zeitsch 
T. VIII, zesz. 5, 1911.

Die K autschukchem ie in den Jahren 
1910 —  1911. Ditmar. Koli. Zeitsoh. 1912 
styczeń.

Physikalisoh-chem isohe Kautschukstudien  
Hinrichsen. Zeitschr. f. ang. Chemie, 1910 
str. 1343.

Beitrag zur Erklarug des Vulkanisation- 
processen. Axelrod. Gum. Zeitg. 24, 352, 
1909.

Die E ntw ickelung der Chemie und T ech
nologie des K autschuks in den Jahren, f 
1905— 1910. Hiibener. Chein. Ztg. 1911.

D r. Ludom ira Biegańska.
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A k a d e m i a  U m i e j ę t n o ś c i .

III. Wydzia ł  ma t e m a t y c z n o - p r z y r od n i c z y .
Posiedzenie dnia  j  czerw ca 1912  r.

Przewodniczący: D yrektor E. Janczewski.

(Dokończenie).

Czł. H. Hoyer przedstawia rozprawę 
p. R. Hulanickiej p. t.: „O zakońozeniach
nerwowych w skórze i błonie śluzowej pod
niebienia i języka krokodylaK.

Pani H. opisuje budowę zakońozeń ner
wowych w warstwie przyblonkowej i łączno- 
tkankowej skóry i błony śluzowej podnie
bienia i języka krokodyla; Crooodilus nilo- 
ticus i Aligator luoius. Badania te były  
wykonane na młodych okazach różnej w iel
kości, tak, że w wynikach mogła byd 
uwzględniona kw estya rozwoju niektóryoh  
forin zakończeń nerwowych. Obok znanych  
iorm tych  zakończeń p. H, opisuje kilka 
nowych, u krokodyla dotychczas nieopisa
nych, jak komórki dotykowe wśród war^ 
stw y łącznotkankowej błony śluzowej języ
ka i podniebienia, oplecione delikatną sia
teczką nerwową; dalej kolby końcowe, o bu
dowie skomplikowanej z powodu obecności 
splotów nerwowych lub komórek dotyko
wych.

Czł. Wł. Szajnooha przedstawia rozprawę 
p. Jana R ychlickiego p. t.: „O faunie otwor- 
nicowej karpackioh margli górnosenońskich  
z Leszczyn".

P . R. opracował faunę otwornicową 
z górnosenońskiego marglu z Leszczyn. Na 
podstawie znalezionych form doohodzi do 
wniosku, że otwornice tylko w pew nych  
przypadkach nadają się do celów stratygra
fii, natomiast służy6 mogą do określenia 
stosunków batym etrycznych i warunków  
powstania osadów, wśród których w ystęp u 
ją. Porównanie fauny z Leszczyn z fauna
mi otwornicowemi utworów karpackich 
z innych miejscowośoi również wykazało 
związek między charakterem petrograficz
nym osadu a fauną otwornic w nim zawar- 

I tą. Największe podobieństwo okazuje fau
na górnokredowych margli puchowskich  
i margli alpejskich z Bawaryi, fauna zaś 

| gorlicka a po części rzeszowska różni się 
od leszczyńskiej niemal w tym  samym sto
pniu, jak fauny fliszowe karpackie, niew ąt
pliwie trzeciorzędowe.

Czł. L. Marchlewski przedstawia rozpra
wę prof. L . Popielskiego p. t.: „Niekrze-
pliwośó krwi w odruchowej czynności wy- 
dzielniczej ślinianek i gruczołu trzustkow ego>
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Ogólne prawo czynności wydzielniczej gru
czołów trawiennych."

W pracy tej prof. P. stw ierdził niekrze- 
pliwość krwi w odruchowej czynności ś li
nianek, wywołanej przez wprowadzenie 
kwasu solnego do jam y ustnej. W prow a
dzenie kwasu solnego do dw unastnicy w y
wołuje również zmniejszenie krzepliwości 
krwi żylnej trzustki. Atropina nie wpływa  
w niczem na to zjawisko. W obecności mu- 
skaryny krew wypływ ająca ze ślinianki 
staje się mniej krzepliwa; po wprowadzeniu  
atropiny ślina przestaje się wydzielać a krew  
krzepnie prędzej. W ydzielanie soku trzustko
w ego pod wpływem  wprowadzenia do krwi 
wazodilatyny, morfiny, atropiny, urohemo- 
lizyny, kurary, podczas przelewania krwi 
oraz wstrząsu anafilaktycznego, w ystępuje  
razem z niekrzepliwością krwi i rozszerze
niem naczyń krwionośnych. N a podstawie 
dawniejszych i obecnie przytoczonych fa
któw  p. P. dochodzi do wygłoszenia nastę
pującego prawa ogólnego, kierującego czy n 
nością wydzielniczą gruczołów trawiennych  
Soki trawienne wydzielają się w skutek dwu  
jednocześnie w ystępujących zjawisk: nie- 
krzepliwości krwi i rozszerzenia naczyń  
krwionośnych. Wniosek ten ma także kli
niczne znaczenie.

Czł. M. Raciborski przedstawia rozprawę 
p. Jadw igi W ołoszyńskiej p. t.: „O glonach  
planktonowych niektórych jezior jawańskich  
z uwzględnieniem  glonów Saw y“.

Rozprawa ta zajmuje się glonami plank- 
tónowem i, zebranemi przez prof. M. R aci
borskiego (1899 —  1900 r.) na Jaw ie.
W skład tych  m ateryałów wchodzi bogaty  
plankton kilku jezior i stawów, jak: Rava 
De mangan, staw ek źródlany Dem angan, 
Bagendit koło Garoet, T e lig a  warna, Tjibe- 
nong ki Jo B( gor, Batoedjają koło Tjitajam  
(blisko Buitenzorgu), Tjibodas, Tjitajam, 
częściowo Depoh. Prof. Raciborski pierw 
szy zwrócił uw agę na plankton wód p ły t
kich, zalewających pola ryżowe, t. zw. 
Sawę i żebrał glony planktonowe z Sawy  
Gajamprit, Mipitan, W eeli w sułtanacie J  

Soerakarta. Okazuje się, że plankton Sa- | 
wy zbliża s'ę do typu  planktonu stawo  
wo-moczarowego i obfituje w liczne gatunki. J  

Na podstawie porównania dwu gatunków  
Anabaena, opisanych przez G. S. W esta  
z jeziora Tanganyika, mianowicie Anabaena 
Flos-aquae y. circularis i A. Tanganyikae, 
panna W. ustanawia podrodzaj Anabaenio- 
psis, o znam iennem  w ykształceniu  hetero- 
cyst na końcach nitek: Anabaeniopsis Ra- 
ciborskii n. sp. i A . circularis G. S. W est 
v. jayanica n. v. Z nowych gatunków  i od-- 
mian p. W . podaje następujące: Pediastrum  
clathratum (Schroet.) Lemm. v . annulatum  
u, v.; Rhaphidium polymorphum Pres. v. ja-

J yanicum , latum, gracile n. v.; Tetraedron jâ  
j  vanicum  n. sp.; Oocystis Chodati n. sp.; Oscil- 
! latoria Raciborskii n. sp.; Oscillatoria Lemmer- 

manni n. sp.’; Gloiotrichia Raciborskii n. sp.; 
Gloiotrichia Schmidlei n. sp.; Rhabdoderma 
Schmidle et Lauterb. v . spirale n. v.; Ohro- 
ococcus turgidus Kuetz. v. mipitanensis 
n. v .; Trachelomonas affinis Lemm. v. planc- 
tonica n. y.; Traoh. Treubii n. sp., Trach. 
Treubii n. sp. v. javanica n. v.; Traoh. Ra
ciborskii n. sp.; Trach. Lemmermanni n. śp.~ 
Trach. Hernardi n. sp.; Trach. W esti n. sp,; 
Peridinium Raoiborskii n. sp.; Per. Gutwiń- 
skii n, sp.; Por. Treubii n. sp.; Perid. Treu
bii n. sp.; v. minor n. v.; Perid. marchi- 
cum Lemm. y. jayanica n. sp. W szystkich  
wogóle gatunków  i odmian podaje 128.

Czł. Em il Godlewski jun. przedstawia roz
prawę p. Maryi Krahelskiej p. t.: „O zja
wiskach redukcyjnych w gruczole białko
wym u ślimaków (Helix pomatia i Helix 
arbustorum )“.

Badania te dotyczą budowy gruczołu  
w stanie normalnym, w okresie zimowania 
podczas wzmożonej czynności i głodu. P an
na K. podaje na wstępie zarys normalnej 
budowy gruczołu białkowego, z uw zględ
nieniem szczegółowem budowy t. zw. sero* 
cytów  i ich ziarn. W warunkach normal
nych komórki gruczołowe są jednostajnie 
wypełnione ziarnkami białkowemi o budo
wie złożonej. Heidenhain stw ierdził, że ta 
kie ziarna złożone rozwijają się z jednoli
tych  ziarnek pierwotnych w sposób, poz
walający im przyznać pewną indy widualność. 
Sen zimowy nie sprowadza większych zmian. 
Ziarna gruczołowe zmniejszają się cokolwiek  
przez zagęszczenie tworzących je substan- 
cyj. Skutkiem  tego granice komórek stają 
się widoczniejsze. W okresie lęgu gruczoł 
ulega częściowej degeneracyi. Masy po
wstałe ze zlepienia ziarn białkowych zosta
ją wydalone wraz z częścią plazmy. W re- 
generacyi nabłonka uczestniczy tkanka łą 
czna. Okres głodowy wynosi 5 m iesięcy. 
Rozpada się on na dwie fazy. W pierwszej 
odbywa się śródkomórkt; we zużycie ziarn 
białkowych. W  związku z tem objętość 
komórek zostaje znacznie zredukowana. 
Jądra natomiast rosną i przybierają chro- 
inatyny. Pakt ten tłum aczy się przez udział, 
który jądro ma w zużywaniu ziarn gruczo
łow ych. Pow stałe z ich rozpadu złogi dro
bnych ziarnek i większe kule chromatynowe 
są przemieszczane na terytoryum  jądrowe: 
zjawisko, przeciwne znanemu dla licznych  
gruczołów wywędrowaniu ciał barwnych  
z jądra do plazmy w okresie przygotow a
nia wydzieliny. W drugiej fazie, fazie 
w łaściwego głodu, następuje zatarcie gra
nic kom órkowych w nabłonku oraz granic 
pomiędzy nabłonkiem a tkanką łączną.



M M- WSZECHŚWIATf 4Si'

W piątym miesiącu rozpad jąder staje się 
coraz częstszy. W tom peratrrze 83° C prze
bieg redukcj i został znacznie przyspieszony^ 
Po trzech tygodniach objętość komórek 
spadła do rozmiarów, do których podczas 
głodu w normalnej temperaturze dochodziła 
dopiero po 4 miesiącach.

KRONIKA NAUKOWA.

Znaczenie manganu dla tworzenia się ko- 
nidyów u Aspergillus niger. W edług Sau- 
tona tworzenie się zarodników u A spergil
lus niger pozostaje w związku z obecnością 
żelaza. Jayillier jednak doszedł do przeko
nania, że tworzenie się konidyów jest bar
dziej skomplikowane i zależne od obecności 
zarówno cynku jak  i żelaza. Jeżeli obadwa 
m etale.dodam y do cieczy odżywczej w ilo
ści 1:100 000, to konidya rozwijają sią nor
malnie. Jeżeli dodamy tylko cynku, <to 
gjrzyb nie owocuje. Lecz jeżeli nie dodamy 
aini cynku, ani żelaza, to konidya tworzą 
się" również prędko, jak po dodaniu tylko  
żelaza. Stąd wniosek, że obecność żelaza 
dó tworzenia się zarodników nie jest konie
czna. F ak ty  te znajdują wyjaśnienie w w y
nikach, które otrzym ał Bertrand z doświad
czeń nad biologicznem znaczeniem manganu. 
Pierw iastek ten nadzwyczaj trudno daje się 
usunąć z hodowli. Jak wykazały doświad
czenia Bertranda, w razie zwykłej ilości 
cynku i żelaza, lecz w nieobecności mangaf 
nu konidya u A spergillus nie wytwarzają 
się. Owocowanie jednak rozpoczyna-się na
tychm iast po dodaniu chociażby najmniej
szej ilości manganu, mianowicie J/i ooo ooo ooo 
a nawet 1lio ooo ooo ooo, a więc 1 mg na 10 000 
litrów cieczy odżywczej. Na podstawie ba
dań sw ych Bertrand doszedł do wniosku, 
że żelazo, cynk i mangan wspólnie oddzia
ływają na wzrost i rozwój konidyów u A s
pergillus niger; brak jednego z tych pier
wiastków lub zmniejszenie ilości powstrzy
muje wytwarzanie się materyi organicznej 
i rozwój grzyba.

Cz. St.
(Naturw. Bund.).

Nowa forma zwierzęca. Pogląd Cuyiera 
na gat unek, jako na coś stałego, niezmien
nego, oddawna już musiał ustąpić, przeko
naniu o zm ienności, gatunków , i dzisiaj to 
pojęcie zm ienności jest jedną z najpewniej
szych- podstaw__ieor.y i deseendencyi. Rzecz 
oczywista,: że przekształcenie się formy zwie
rzęcej wymaga ijaogół niezmiernie długich j

okresów czasu, postępuje bowiem powoli 
i stopniowo. Okazuje się jednak, że rozwój 
nowej formy zwierzęcej może odbyć się tak
że w krótkim stosunkowo czasie, w grani
cach wieku ludzkiego. Fakt taki został 
ostatnio stwierdzony przez badacza A . Thie- 
nemanna i dotyCze odmiany gatunku Oore- 
gońusa, należąoego do rodzaju głębieli; od
miana ta zamieszkuje kraterowe jezioro La- 
aoher w Eiflu (Prusy Nadreńskie). Z doku
mentów tam tejszego klasztoru Thienemann 
zaczerpnął wiadomość o tem, że dawniejsze- 
mi czasy w jeziorze tem nigdy okazów Co- 
regonusa nie łowiono, ani ich nawet nie wi
dziano, a rybołówstwo należało do klasztoru  
w przeciągu całego wieku. W roku 1866 
w jeziorze umieszczono jaja siei z jeziora na 
Pomorzu (Coregonus maraena Bloch.) i jaja 
innego gatunku głębieli (Coregonus fera 
Jur.) z jeziora Bodeńskiego. N astępnie w ro
ku 1872 powtórnie sprowadzono milion jaj 
Goregonusa z jeziora Bodeńskiego. W ięk
szość jaj, pochodzących z Pomorza, już  
w drodze uległa zniszczeniu, a z niewielkiej 
ilości, która dostała się do jeziora, też nie 
było widać żadnego zarybku. W szystkie  
jaja, jak widać z notatek rybaków i badań 
Thienemanna, u legły zagładzie i nie pozo
staw iły po sobie żadnych śladów istnienia. 
Zarybek zaś, który się w ylągł z jaj, pocho
dzących z_ jeziora Bodeńskiego, przez jakiś 
czas utrzym ywał się przy życiu, lecz po
tem nagle wyginął. N astępnie wskutek roz
maitych okoliczności lokalnyoh w szystkie te 
próby przeniesienia CoregonUsa do jeziora 
Laacher poszły w niepamięć. N agle w ro
ku 1900 przypadek sprawił, że złowiono kil
ka nieznany cli tam dotąd ryb, w których  
opat klasztoru, rodem z nad jeziora Bodeń
skiego poznał gatunek rodzaju głębieli. Oka
zy te przesłano nad jezioro Bodeńskie dla 
powzięcia pewności co do ich rodzaju i ga
tunku; stamtąd nadeszło potwierdzenie opi
nii opata z tą jednak uwagą, że nadesłane 
ryby różnią się pod wieloma względami od 
Ooregonusów, zam ieszkujących jezioro Bo
deńskie. I istotnie okazało się, że ryby te, 
będące w prostej linii potomkami ryb bo
deńskich, nie są jednak z niemi identyczne, 
jak zresztą nie są identyczne z żadnym in
nym gatunkiem  rodzaju Coregonus. N astą
piło u nich przekształcenie się w nową for
mę, którą Thienemann dla odróżnienia od 
Goregonus fera z jeziora Bodeńskiego nazy
wa Coregonus fera var. sancti bernhardi. 
Jaja tej ryby nie wykazują żadnych różnic 
w porównaniu z jajami innych ryb tego ga
tunku. Młode rybki, przeciwnie, wykazują 
pewne charakterystyczne zmiany. Odmien
nie się u  nich np. przedstawia stosunek wo
reczka żółtkowego do płetw y ogonowej, 
prócz tego nie znajdujemy u nich w okoli
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cy  ogonowej żółtego barwnika, stale w y stę 
pującego u gatunku Goregonus fera z je
ziora Bodeńskiego. U  osobników dojrzałych  
zaś silnie zaznaczają się różnice w w ew nętrz
nej budowie aparatu skrzelowego. To cie
kawe ze wszech miar zjawisko przekształce
nia się jednej formy w drugą nie daje się 
objaśnić zapomocą doboru w pojmowaniu 
Darwina. Okres czasu był na to zbyt krót

ki, szybkosó przekształcenia (7 pokoleń) —  
zbyt wielka. To niezw ykle prędkie prze
kształcenie się formy można jedynie, jak się 
wydaje, uważać za dowód i rezultat zdol
ności szybkiego przystosowania się do no
w ych warunków życia.

j .  b.

(Naturw. Woch.).

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od 21 do 30 czerwca 1912 r.

(W iadom ość S tacyi Centralnej M eteorologiczne] przy M uzeum  Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

D
z
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ń

Barometr red. 
do 0° i na cięż* 
kość. 700  mm-f-

Temperatura St. 2e!s
Kierunek i prędk. 

wiatru w m/sek.
Zachmurzenie

( 0 - 1 0 ) Su
m

a
op

ad
u

UW AGI

7 r. 1 p. | 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. mm

21 48 ,0 49,2 50,9 15,3 18,4 15,1 19,7 14,9 n w 6 NW, n w 4 10 • 10 9 0,0 •  8  p .

22 51,1 50,8 51,0 14.4 18,5 16,0 19,4 10.2 NW, NW, n w 4 0 6 0 8 7 —

23 50,2 48,7 49,9 14,1 19,1 17,4 20,8 11,1 W 3 w 5 w , 8 0 8 4 —

24 50,1 49,4 49,2 16,4 23,4 20,2 23,9 12,6 NW, NES N , Q 2 0 8 6 —

25 49,6 50,0 50,5 18,4 24,3 21.3 25,6 13,7 NE, n e 4 N3 0 1 © 7 8 5,5 •  3 p .

26 50,4 50,1 50,1 19,1 25,2 22,1 26,6 1 5 7 n e 3 s e 3 n e 4 0 4 0 5 4 —  '

27 50,9 51,3 52,8 20,2 26,7 20,6 27,5 16,6 n 3 n , NW , 0 8 © 8 8 0,6 •  n.

28 54,4 53,8 53,8 16,0 24,1 19,9 25,4 15,5 N , n 3 1 0 * © 6 1 —

29 53,1 51,5 48 ,9 17,7 24,1 22,4! 25 ,0 14,6 n e 3 n e 4 0„ Q6 O ? 6 —

30 46,9 46,0 47,3 20,0 2G,5 19,2 28,4 15,8 NE, NE, W6 0 2 © 4 8

Śre 1
dnie 1 50,5  50 1

1
50,4j 17,2 23 ,0 19,4 24,2 ' 14,1 2 ,2 3,4 3,2 5,7 6 ,9 6,0 —

Stan średni barometru za dekadę 1/ 3 (7 r-—|—1 p - )~ 9  w.) =  750 ,3  mm

Temperatura średnia za dekadę: 1/ ą (7 r. | 1 P-~j"~2X 9w .)= 19,°8 Cels.
Suma opadu za dekadę: =  6,1 mm

TREŚó NUMERU. Stefan Rabaud. O korelacyach wewnątrz organizmu, tłum. K. D.—Kur
sy akademickie dla cukrowników, przez S. Plewińskiego. — Rzut oka na chemię kauczuku oraz te- 
orye jego wulkanizacyi, przez dr. Ludomirę Biegańską.—Akademia Umiejętności.—Kronika nauko
wa.—Spostrzeżenia meteorologiczne.

Wydawca W. Wróblewski. Redaktor Br. Znatowicz.
Drukarnia L. Bogusławskiego, S-tokrzyska <M 11. Telefonu 196*62.


