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M1TOCHONDRYA WYMOCZKOW.

Najnowsze metody u trw alania  i zabar
wiania komórki pozwoliły na stw ierdze
nie w łonie protoplazmy elementów no
wych, które, według ostatnich badań, 
mają bardzo doniosłe znaczenie w życiu 
komórki. Temi nowemi elementami są 
mitochondrya. Nie będę się wdawał tu 
taj w historyę mitochondryów - a n i  przy
taczał imion badaczów, którzy na jba r
dziej się przyczynili do rozwoju tej kwe- 
s ty i—lecz przejdę odrazu do opisu mito
chondryów u wymoczków. Dodam j e 
dynie, że w ostatnich czasach kwestyą 
mitochondryów u pierwotniaków zajmuje 
się Faurć  - Fremiet. Uczony ten poraź 
pierwszy opisał formy mitochondryów 
u pierwotniaków i podał kilka hypotez 
o roli tych  elementów.

Mitochondrya pierwotniaków wrogóle, 
obserwowane in vivo, są to małe ciał
ka bardzo słabo przezroczyste, koloru 
szarego. Ciałka znajdują  się na całej 
przestrzeni cytoplazmy — w niektórych 
jej miejscach jak  podam niżej, są bar
dziej skoncentrowane. Ciałka te miewają

postać sferyczną, owalną lub też po
dłużną. Mogą być izolowane jedno od 
drugiego, mogą się łączyć ze sobą, two
rząc pręciki albo łańcuchy. Ciałka te 
ziarniste w formie pręcików mniej lub 
więcej sfałdowanych, przypominających 
postaci streptokoków, Benda nazywa 
chondryomitami. Mitochondrya zaś w 
kształcie ziarnek izolowanych nazywa 
chondryozomami.
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(Fig. 1).

M itochondrya ektoplazm y Glaucoma piriform is. 
a) chondryom ity, b) chondryozomy. W edług 

Faure-Frem ieta.

Chondryomity i chondryozomy razem 
tworzą tak zwane chondryomy. Meves 
nazywa chondryochontami pręciki mito
chondryów gładkie, niesfałdowane. Koz-
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m iary mitochondryó.w sferycznych we
dług Faure - F rem ie ta  w ahają  się pomię
dzy 0,5 |j. a 1,5 [J.—jako wielkość średnią 
badacz ten podaje 1 jj.. Wielkość mito- 
chondryów podłużnych dochodzi do 3,5 (j.. 
Zwykle u danego wymoczka rozmiary 
mitochondryów są stałe. Również ilość 
m itochondryów u danego osobnika, oczy
wiście w pewnych granicach, je s t  s tała  
i niezależna od pożywienia lub tem pera
tury . W  protoplazmie żywej mitochon- 
d rya  są widoczne w dwu formach: l)  j a 
ko małe kulki o s truk tu rze  zupełnie j e 
dnakowej, albo jako pęcherzyki, mające 
na  obwodzie warstw ę bardziej skonden
sowaną i wykazujące obecność małych 
ziarnek. W edług Faurś-Frem ie ta  z iarnka 
te są zdolne do wykonyw ania  ruchów 
brownowskich. Mitochondrya w bezpo
średniej styczności z wodą rozszerzają 
się. Doświadczenie to bardzo łatwo wy
konać można na  Param aecium  caudatum , 
przyciskając j e  do szkiełka. Wogóle m i
tochondrya mogą się rozszerzyć pod 
wpływem środowiska hypotonicznego a l
bo środowiska alkalicznego. F a u rć -F re -  
m iet obserwował naw et podobne rozsze
rzenie się mitochondryów pod wpływem 
alkoholu, eteru  i t. d.

Barwienie żywych mitochondryów je s t  
bardzo trudne. Błękit metylenowy, błę
k i t  nilowry, błękit kresylowy św ietny  
bardzo słabo zabarwiają te elementy. 
Stosunkowo dobrze barwi je  fiolet „Dah- 
l ia“. Mitochondrya w ytrzym ują w pły
wy kwasów i zasad i są nierozpuszczalne 
W rozpuszczalnikach kwaśnych.

Specyalną metodę barwienia podali 
Benda i Dussberg. Faurć  • Frem iet uży
wał metody A ltm anna nieco zmodyfiko
wanej przez siebie. Polega ona na u t rw a 
laniu w cieczy F lem m inga lub też Ben- 
dy (kw. osmowego 2%  -± części, kw. 
chromowego l°/0 16 części, kw. octowego 
(lodowatego) 2 krople) przez 8 dni. N a
stępnie sk raw ki mikrotomowe zabarwia 
się zapomocą stężonego roztworu fu k sy 
ny kwaśnej z V3 wody anilinowej, p rze
m yw a się w wodzie destylowanej i od
barw ia zapomocą roztworu alkoholowego 
kw. pikrynowego. Metoda ta  daje zna
komite rezultaty, o czem przekonałem

się na licznych prepara tach  Param ae
cium caudatum  i na p repara tach  nie
których Suctoria — w szczególności Po- 
dophrya libera.

W całej grupie wymoczków mitochon
drya  wykazują podobne bardzo właści
wości i charaktery. U Paramaecium cau
datum  są bardzo liczne i znajdują się w 
całej komórce. Można je  uwidocznić s to 
sunkowo dobrze zapomocą eozyny lub 
hematoksyliny. Tym sposobem barwią 
się dosyć intensywnie i trichocysty.

U Carchesium polipinum według F a u 
re - F rem ieta  mitochondrya są bardzo 
małych rozmiarów i nadzwyczaj wrażli
we na wrpływy odczynników. W yją tko 
wo mała ich liczba znajduje się w tak 
zwanej plazmie kortykularnej.

U Oporcularia racemosa mitochondrya 
m ają  ksz ta łt  podłużny i są izolowane j e 
dne od drugich, ale mogą się łączyć ze 
sobą, tworząc łańcuchy lub nawet s ia 
teczki.

U Podophrya libera sposób barwienia 
zapomocą hem atoksyliny dawał mi s to 
sunkowo dobre rezultaty . Lepiej jednak  
używać metody A ltm anna zmodyfikowa
nej przez Faurć-Frem ieta. Mitochondrya 
u Podophrya libera m ają postać różną 
u osobnika dojrzałego i u larwy. U k a 
żdej z form wyżej wzmiankowanych wiel
kość i kształt  mitochondryów są stałe. 
U osobnika dojrzałego postać ich je s t  
kulista, wielkość przeszło 1 [*.. W nie
wielu razach spotykałem do 2 [j., zdaje 
mi się jednak , że ten rozmiar je s t  rezul
tatem w pływ u alkoholu. Są porozrzu
cane w cytoplazmie bez porządku. Czę
sto jednak  obserwowałem m itochondrya 
rozmieszczone dookoła macronucleusa. 
W pobliżu rzęs m itochondrya mają 
kształt cokolwiek ja jow aty  i znajdują 
się wr niewielkiej ilości. U larw y spoty
kałem utwory te w postaci owroidalnej 
lub podłużnej, zazwyczaj jednak  są owo- 
idalne. Zajmują przeważnie krańce ko
mórki i w chwili ustalenia się organi
zmu, to j e s t  do chwili wypuszczenia rzęs 
m itochondrya układają  się w szeregi. 
Na podstawie danych, otrzymanych w cią
gu  moich badań, przypuszczam, że od
g ryw ają  doniosłą rolę w formacyi rzęs.
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Istnieje, zdaje się, zależność bezpo
średnia mitochondryów od konjugacyi. 
Badania te w chwili, kiedy piszę te sło
wa, są w biegu jeszcze — i nie mogę 
z całą pewnością stwierdzić wyżej w y
powiedzianych myśli.

U Vorticellina (Vorticella convallaria) 
mitochondrya są w dużej ilości w łonie 
cytoplazmy. Również obfita ilość ich 
pokrywa ścianki rezerw oaru  wakuoli. 
Mitochondrya te jednak  są mniejsze od 
mitochondryów cytoplazmy, często zbli
żone między sobą i tworzą formę pręci
ków. Wobec tego, że te mitochondrya 
są bardziej widoczne w ultramikrosko- 
pie i że przedstaw iają  pewne różnice co 
do zabarwienia z mitochondryami cy to 
plazmy, Faure-Frem iet wnioskuje, że mi
tochondrya specyalizowane różnią się od 
somatycznych nietylko położeniem ale 
i reakcyami.

U Vorticella convallaria mitochondrya 
nóżki (pedicule) różnią się od m ito
chondryów somatycznych rozmiarami. 
W rzeczy samej m itochondrya nóżki 
grupują się w sznurek ziarnek wzdłuż 
niej i m ają  wielkość cokolwiek m nie j
szą od mitochondryów somatycznych.

Oto w krótkim zarysie kształt  i cha
rakter ogólny mitochondryów u niek tó
rych wymoczków.

Wielu badaezów, między niemi Entz, 
Provazek i inni, wykazało w cytoplazmie 
ziarnka (mitochondrya według ostatnich 
badań) w kształcie pręcików z małem 
wklęśnięciem pośrodku, albo też w po
staci biszkoptów, i przyjmowali te u tw o
ry za s tany  podziału tych elementów. 
W istocie m itochondrya mają zdolność 
dzielenia się na wzór wszelkiego innego 
elementu komórki (fig. 2). Dodać należy 
jeszcze, że istnieje zupełny synchronizm 
w zmianach form tych elementów. Mi
tochondrya mnożą się podczas dzielenia 
się komórki samej i liczba ich, jak  już 
wyżej wspominałem, pozostaje s ta lą  i j e 
dnakową w komórce matce — i komórce 
potomnej. W edług  Faure-Frem ieta  pro
ces dzielenia się mitochondryów u Car- 
chesium polipinum trw a 20 minut. W e
dług przypuszczenia tegoż badacza mito
chondrya nóżki (pedicule) Yorticellina

nie posiadają zdolności dzielenia się. 
Podczas dzielenia się m itochondrya od-
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(Fig. 2).

Dzielenie m akronukleusa i ehondryozom ów 
u Carchesium polipinum w edług F. F rem ieta 

(zredukowane).

znaczają się nietylko formą — ale sto
pniem zabarwienia się; wydaje się, we
dług Fauró-Fremieta, że mają zawartość 
bardziej skondensowaną i barwią się in 
tensywniej.

Jakąż  rolę elementy te odgrywają 
w łonie komórki pierwotniaków? Tutaj 
wchodzimy w obręb hypotez. Wobec 
bardzo malej ilości badań w tej dziedzi
nie — kwesty a ta  pozostaje nierozwią
zaną.

Faurć - Fremiet stwierdził u Param ae
cium caudatum wewnątrz mitochon
dryów ziarnka barwiące się odmiennie 
od normalnych mitochondryów. Jeżeli 
używamy zwykłego sposobu utrw alania  
mitochondryów (kw. osmowy) i barwimy 
zapomocą hematoksyliny, wiele mito
chondryów po stosownem odbarwieniu 
je s t  czarnych, inne zaś mają wrewnątrz 
jedno lub kilka ziarnek czarnych. Za
pomocą innego sposobu barwienia n ie
które mitochondrya przyjmują barwę 
słaboszarą, inne zaś ciemno szarą. Fau- 
rć - F rem iet wnioskuje stąd, że te ele
m enty mają odmienne własności che
miczne.

W tych elementach obserwować mo
żna ziarnka. Zdaje się — według tegoż 
badacza, że w warunkach normalnych 
mitochondrya mogą przechodzić w ziarn
ka wyjątkowo osmiofilowe i barwiące 
się silnie zapomocą fuksyny -  to jes t
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ziarnka przedstawiające charak te r  t łu sz 
czów — w stopniu bez porównania w yż
szym od zwykłych mitochondryów. Fau- 
rć - F rem iet przypuszcza, że tak t r a n s 
formowane mitochondrya bywają spożyt
kowane jako  m ateryał  rezerwowy. U Pa- 
ram aecium  według niego można zawsze 
obserwować przemianę mitochondryów 
w element deutopłazmatyczny. Inną w ła
snością mitochondryów je s t  zdolność ich 
pochłaniania soli żelaza. Mitochondrya 
chemicznie przedstawiają reakcye k w a 
sów tłuszczowych.

Jakąż czynność e lem enty  te pełnią 
w życiu komórki pierwotniaków? Na to 
odpowiedzieć możemy tylko przypusz
czeniami. Jednem  z nich właśnie je s t  
wyżej wzm iankowana zdolność przem ia
ny ich w elementy deutoplazmatyczne. 
Faurć-Frem iet uważa za niewątpliwe, że 
m itochondrya mają bardzo doniosłe z n a 
czenie w życiu komórki płciowej. Tutaj 
się kończą przypuszczenia i dane o roli 
tych  elementówr u pierwotniaków.

Widzimy, j a k  mało jeszcze danych 
ścisłych wiedza posiada o tych elem en
tach. Otwarte pozostaje wielkie i b a r 
dzo wdzięczne pole do badań w tej kwe- 
styi J).

J. Zweibaum.

ZW IE RZ Ę T A  KOPALNE.
(P ogadanka paleontologiczna).

(Dokończenie).

Średniowiecze globu naszego zaczyna 
się z formacyą tryasową. Początkowo 
panowały i nadal s tosunki bardzo t ru 
dne, co jed n ak  z czasem zmieniło się na 
lepsze tak, że w wyższych w arstw ach  
widzimy już znaczny postęp naprzód. 
Pojaw iają  się potworne gady, owe po-

’) C zytelnika, k tóryby  zainteresow ał się tą  
kw estyą, p j  bliższe poznanie je j odesłać muszę 
do rozpraw y F aure-Frem ieta: E tude sur les mi- 
tochondries des P rotozoaires e t des cellules se- 
xuelles. Arch. d ‘A nat. Micros. 1909—1910. Tom 
X I, str, 457-628.

tężne jaszczury, o których kształtach 
niezwykłych opowiada nam nauka, a k tó 
re w następnym  okresie ju ra jsk im  osią
gnęły swój rozwój najwyższy. N ajbar
dziej znanemi potworami tych praw ie
ków były ichtyosaury, rybojaszczury, 
dochodzące 12 m  długości. Były to p raw 
dziwe stworzenia wodne, przypominające 
nieco dzisiejsze rekiny. Głowa spływała 
się z tułowiem tak, że stworzeniom tym 
łatwo pokonywać było opór wody. Jako 
środek lokomocyi służyły im przekszta ł
cone w płetwy członki i ogon.

Z pożywienia swego ichtyosaury były 
groźnemi i żarłocznemi rabusiami. Po
tężne, naprzód wydłużone ich szczęki wy
pełnione były m nóstwem  ostrych, stożko
watych  zębów; o niezwykłym ich apetycie 
świadczą i dziś jeszcze w ogromnych 
ilościach skamieniałe bryły odchodów. 
Kopaliny te, zwane koprolitami, w ystę 
pują w poszczególnych w arstw ach an 
gielskich gór ju ra jsk ich  w takiem mnó
stwie, że można je  eksploatować i dla 
zawartości obfitej fosforu używać jako 
nawozu. Dają one również wyobrażenie 
o urządzeniu wnętrzności rybojaszczu- 
rów. Linia spiralna, obejmująca za
ostrzone ja jow ato  kamienie odchodowTe, 
wskazuje, że kanał odchodowy rybojasz- 
czurów zaopatrzony był w klapę spiralną, 
której podobną znamy u rekinów. Ko- 
prolitów używa się również do wyrobu 
drobnych ozdób; posiadają one mianowi
cie na powierzchni wygładzonej rozmaite 
wzory ozdobne i ornamenty, pochodzące 
z zaw artych  w nich łusk rybich i ka
wałków kości.

Ja k  bardzo rybojaszczury przystosowa
ne były do trybu  życia w wodzie, wno
sić można i ze sposobu wydaw ania  na 
św iat potomstwa. Przebywające stale 
w morzu żółwie dzisiejsze, celem złoże
nia jaj, wychodzą na wybrzeże, niebędąc 
w ten sposób całkowicie niezależnemi od 
lądu stałego. Rybojaszczury stanęły  pod 
tym względem znacznie wyżej, wydając 
odrazu na świat potomstwo żywe. Nad 
szczegółem tym  rozwinęła się żywa wal
ka naukowa. Nierzadko znajdowano ich
tyosaury, w których cielsku widoczne 
były resztki jednego lub więcej zwierząt
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młodszych. Powstało więc pytanie, czy 
młode te stworzenia znajdują  się na 
miejscu powstania swego, czy też poł
knięte zostały przez starszego żarłocz
nego krewniaka. Faktycznie zdaje się, 
że obadwa poglądy mają słuszność. Znaj
dowano bowiem ich tyosaury skamieniałe, 
które zarówno w okolicach żołądka, jak  
i miednicy, zamykały w sobie młode 
stworzenia połknięte. Wnosić więc m o
żna, że wydawały one potomstwo swe 
żywe, ale niemniej nie gardziły niem 
w swej żarłoczności.

Ichtyosaury dzieliły panowanie na mo
rzu z jaszczurami długoszyjnemi czyli 
plesiosaurami. W miejscu potężnej płe
twy ogonowej, działającej jak  śruba 
okrętowa u ichtyosaurów, posiadały one 
niewielki płat podługowaty, którego uży
wały do sterowania; jako  narzędzie do 
poruszania się służyły plesiosaurom prze 
dewszystkiem członki, wydłużone na- 
kształt wioseł płaskich. Szczęki małej 
ich stosunkowo głowy uzbrojone były 
licznemi zębami spiczastemi, nadającemi 
się doskonale do chw ytania  ryb i innych 
stworzeń morskich. Długość żyjących 
w okresie ju ra jsk im  plesiosaurów w yno
siła tylko kilka metrów; z późniejszych 
jednak  czasów znane są okazy kopalne, 
dochodzące 20 m długości.

Równocześnie z gadami druga jeszcze 
grupa zwierząt w okresie ju ra jsk im  osią
gnęła rozwój niezwykły; są to mięczaki, 
znane pod mianem głowonogów lub ce- 
falopodów. Obecnie stworzenia te re 
prezentuje w oceanach naszych cały sze
reg  form, z k tó rych  najbardziej znana 
je s t  m ątw a i polip morski. Zwykłej m ą t
wie (Sepia officinalis) służy jako  podpora 
miękkiego jej ciała płasko ja jow ata , łatwo 
łamliwa masa wrapienna. Polipowi mor
skiemu, który w przeciwieństwie do se 
pii dziesięcioramiennej posiada ramion 
chwytnych, zaopatrzonych w potężne 
ssawki, tylko ośm, braku je  całkowicie 
szkieletu wapiennego. Mątwy zaopatrzo 
ne są w worek, którego ciemną zawar
tością m ącą wodę w chwili grożącego 
im niebezpieczeństwa, by w ten sposób 
niepostrzeżenie uciec przed n ieprzyja
cielem.

Daleki krew niak tych głowonogów, 
którego nazwaćby można żyjącą kopali
ną, przebywa obecnie w Oceanie Spokoj
nym i Indyjskim. Pokaźną jego muszlę, 
zwiniętą spiralnie na podobieństwo t r ą b 
ki pocztowej, oglądać można w każdem 
muzeum, chociaż o trybie życia samego 
stworzenia, przebywającego w głębi 
200 — 300 ot, wiemy bardzo tylko nie
wiele. Rzadko tylko widzieć można na 
powierzchni morza zwierzę to, zwane 
Nautilusem. Je s t  on jedynym  potom
kiem rozpowszechnionej niegdyś i po
tężnej rodziny, której dotychczas poznać 
zdołano 7 000 najrozmaitszych odmian 
kopalnych. Są to tak  zw. amonity, k tó 
re pod mianem rogów Amona osięgły 
sławę wielką u ludu. I dla nich okres 
jurajski i kredowy były czasami najw ięk
szej potęgi i znaczenia; z wykopywa
nych gatunków trafiają się okazy, zadzi
wiające cudowną ornam entacyą albo też 
niezwykłemi rozmiarami muszli. Tak np. 
w 1895 ruku wydobyto w kamieniołomie 
pod Liidinghausen w Westfalii amonita 
skamieniałego ważącego aż 3S00 kg. Po 
uzupełnieniu odłamanej części muszli, 
średnica olbrzyma wynosi 2,55 m, a ob
wód 6,67 ot. Okaz ten otrzymał nazwę 
gatunkow ą pachydiscus — gruby krążek 
i wystawiony został w muzeum w Mo- 
nasterze (Munster).

Zwierzętami panującemi w morzu ju- 
rajskiem i kredowem były ichtyosaury, 
plesiosaury i amonity. Komu jednak  
przypadła w udziale rola panująca na 
lądzie? I tu  znowu znajdujemy gady, 
których rozm iary wprawiają  nas w za
dziwienie.

W 1878 roku w kopalni węgla w Ber- 
nissart  w Belgii południowej, zakładając 
sztolnię, natrafiono na szkielety aż 29 
potężnych gadów lądowych, których dłu 
gość przewyższała 10 ot. Muzeum przy
rodnicze w Brukseli zakupiło te wysoce 
interesujące skamieniałości za cenę 52 000 
franków i ustawiło w pozycyach na tu 
ralnych. Iguanodon—taką  nazwę o trzy 
mał potwór— był zwierzęciem z postawy 
podobnem do kangura. Cielsko swe u trzy
mywał prosto, tak, że na potężnie roz
winiętych odnóżach tylnych i na ogonie
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opierał się j a k  na trójnogu. Odnóża 
przednie były stosuukowo krótkie. Zwie
rzę używało ich przedewszystkiem jako  
broni odpornej, podobnie ja k  kangur, 
k tóry  boksującemi ruchami ramion na
ciera na nieprzyjaciela. Iguanodon po
siadał jed n ak  u rąk swych jeszcze broń 
szczególną. Ksiuki rąk  obu przekszta ł
cone były w potężne, prostokątnie w y 
stające sztylety, które okrutne musiały 
być dla nieprzyjaciela. Sztyletów tych 
używał tylko w celach obronnych, a lbo
wiem uzębienie jego wskazuje, że żywił 
się przeważnie pokarmem roślinnym. 
W  pozycyi wyprostowanej głowa zwie
rzęcia wznosiła się o 6 m nad ziemią.

Olbrzymie jaszczury  lądowe Europy, 
przewyższyły znacznie pod względem p o 
twornych rozmiarów gady lądowe, za
mieszkujące w okresie ju ra jsk im  i k r e 
dowym kontynen t półn. - amerykański. 
Wzdłuż stoku wschodniego półn.-amery
kańskich gór Skalistych ciągnie się j a 
kich 20 m g ruby  pokład kamienisty , za
wierający obok licznych szczątków wy- 
ginionych paproci, palm i drzew iglas 
tych szkielety tych potworów. N ajbar
dziej znany z wszystkich odmian je s t  
ustaw iony w muzeum Carneggiego w Pitts- 
burgu  Diplodocus Carneggii, zawdzię
czający sławę swą tej okoliczności, że 
odlewy gipsowe szkieletu jego znajdują  
się obecnie w muzeach przyrodniczych 
Petersburga , Wiednia, Paryża, Londynu 
i Berlina.

Szczodry dar Carneggiego dał powód 
do rozpatrzenia kwostyi, ja k ą  postawę 
posiadać mogły te jaszczury  potworne 
za życia swrego. Dotychczas zestawiano 
poszczególne części szkieletu w ten spo
sób, że tułów spoczywał na  czterech od
nóżach ja k  na słupach, długa szyja i ogon 
rozciągały się prosto, na  lewo i prawo. 
W Berlinie jednak  zadano sobie trud 
zbadania dokładnego wszelkich stawów 
i wyjaśniono, że cielsko potwora, podo
bnie ja k  ma się rzecz u krokodyli, spo 
czywało na odnóżach, ogon zaś ciągnął 
się wolno, a szyja zagięta była j a k  u ła 
będzia.

U tego potwora uderza znaczna p rz e 
w aga rozmiarów kończyn tylnych. W s to 

sunku z tem znajduje się szczegół, że 
rdzeń pacierzowy zwierzęcia wykazuje 
w okolicy lędźwi znaczne rozszerzenie, 
przewyższające kilkakrotnie objętość mó
zgu tak, że można tu  mówić nawet o „mó
zgu lędźw iow ym '. Z tego zaś widać, że 
jaszczury  potworne nie odznaczały się 
zby tn ią  inteligencyą; do opanowania j e 
dnak ogromnej swej ilości muskułów po
trzebowały licznych i silnych nerwów. 
Tem tłumaczy się, że właśnie w okolicy 
lędźwi, gdzie nerw y główne rozgałęziają 
się ku potężnym kończynom tylnym, 
rdzeń pacierzowy tak  znacznie się roz
szerza.

Czem się żywiły te potwory? Począt
kowo przypuszczano, że były roślinożer
ne. Pożywienie roślinne je s t  jednak  ba r
dzo ubogie w składniki pożywne. W szy
scy zatem roślinożercy wyłączni zm u
szeni są konsumować mnóstwo pożywie
n ia  i, żeby tem u zadaniu sprostać, uzbro
jen i  są zazwyczaj w  pokaźną paszczę 
i silne, szerokie, do miażdżenia m ateryj 
roślinnych odpowiednie zęby. Gdyby Di
plodocus był wegetaryaninem , wówczas 
dla zachowania potężnego cielska swego, 
pożerać m usiałby potworne wprost ilości 
pożywienia roślinnego. Do tego nie je s t  
jed n a k  przystosowana ani jego paszcza, 
ani uzębienie, składające się z pewnej 
liczby cienkich, spiczastych zębów. Pe
wien uczony am erykański wyraził nie
dawno przypuszczenie, że Diplodocus ży
wił się miałkim rdzeniem pewnego g a 
tunku  palmy, w ten sposób, że swą d łu 
gą szyją wciskał się z góry do wnętrza 
pni; przypuszczenie to zbyt je s t  jednak  
fantastyczne, by można się na nie zgo
dzić. Prawdopodobniejsze jes t ,  że Diplo
docus używał paszczy swrej jako  apara tu  
do cedzenia. Długą swą szyją dosięgał 
na wybrzeżach jezior ślimaków, muszli, 
płazów i ryb w sposób, j a k  to czynią 
kaczki w szlamie wód. Obficie padały 
ofiarą jego żarłocznością najrozmaitsze 
drobne stworzenia. W edług tego zatem 
przypuszczenia diplodocus żywił się po
karm em, właściwym dzisiejszym wielo
rybom.

W  Nowym Jo rku  muzeum przyrodni
cze posiada innego potwora, tak zw.
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Brontosaura, długości 22 m. Diplodocus 
Carneggiego przewyższa go jeszcze o całe 
dwa metry, gdy A tlan tosaurus dochodził 
nawet 30 m. W szystkie wyliczone do
tychczas potwory posiadały cielsko n a 
gie. Prócz nich żyły w Ameryce półn. 
Stegosaury, k tóre jednak  długością swą, 
nieprzechodzącą 10 m , znacznie us tępo
wały im miejsca. Ich szyję, ka rk  i grzbiet 
chronił szereg potężnych płyt kościa
nych. Okrutną broń posiadał również 
nosoróg (Triceratops), którego nakształt 
dzióba wybiegająca głowa była uzbrojo
na trzema potężnemi rogami.

Zdawałoby się, że już  na większe po
twory *jnie na trafim y w łonie ziemi. T y m 
czasem w koloniach niemieckich, w Afry
ce wschodniej, udało się znaleść jeszcze 
potworniejszych rozmiarów stworzenia, 
nazwane dlatego gigantosaurami. O o l
brzymich rozmiarach ich dają już  poję
cie wym iary niektórych części tylko, 
z których jed n a  np. kość ram ienia  gór
nego ma 2,10 m, długości. Żebra docho
dzą długości niezwykłej 2,50 m, a jeden  
jedyny  kręg szyi posiada wprost g igan 
tyczne rozmiary 1,20 m wysokości. O wy
kopalisku tem wspominaliśmy już  obszer
niej we Wszechświecie, wobec czego 
zwolnieni jes teśm y od powtarzania tych 
samych wiadomości. Nadmieniamy j e 
dynie, że w przeciągu dwu la t  wydobyto 
w Tendaguru okrągło 60 000 skam ienia
łości. Widać zatem z tego, że miejsce 
to stanowi najbogatszy i jedyny  w swym 
rodzaju teren paleontologiczny.

Ja k  w wodzie i na lądzie, tak  i w po
wietrzu panowały gady w okresie ju r a j 
skim. W pokładach kamienia litografi
cznego w Solnhofen znaleziono w dwu 
egzemplarzach odcisk szkieletu p r a - p t a 
ka (Archaeopteryx). Jeden został wła
snością Muz. b ry ty jsk iego  w Londynie, 
drugi zaś piękniejszy dostał się za 20 000 
m arek w posiadanie Muz. berlińskiego. 
Wielkości gołębia p rap tak  ten był zwie
rzęciem przejściowem między ptakiem 
a gadem. Posiadał wprawdzie upierze
nie, ale długi jego ogon jaszczurczy, 
zbrojne w pazury  palce odnóży przed
nich i uzębienie czyniło zeń właściwego 
gada. Prócz ptaków tych żyło i więcej

podówczas gadów latających. Nazwano 
je  pterodaktylami; posiadały wielką sto
sunkowo głowę, zbrojną w potężne zęby 
spiczaste. Żywiły się zaś owadami, za- 
pełniającemi powietrze ówczesne. W w ar
stwach solnhofeńskich znajdują również 
skamieniałe ważki, szarańcze, karaczany 
i chrząszcze.

Pterodaktyle okresu jurajsk iego  nie 
należą bynajmniej do olbrzymów p r a 
wieku; najpokaźniejsze okazy posiadają 
raniej więcej wielkość sępa. Ród ja s z 
czurów latających osiągnął najwyższy 
stopień swego rozwoju dopiero w okre
sie kredowym, następnym  po jurajskim . 
I znowu A m eryka północna jes t  ziemią, 
która dostarczyła szczątków najciekaw
szych gadów latających. Tu odkryto 
Pteranodona, którego skrzydła miały 
w rozpostarciu 6 m, gdy największy obec
nie p tak  latający, kondor, dochodzi le
dwie 3 m.

Faktem  zastanawiającym jes t ,  że ta 
niezwykle różnorodna fauna, której g łó
wnych przedstawiciełi wspomnieliśmy, 
a do której należały tak  liczne postaci, 
bez śladu wyginęła z końcem okresu k re
dowego. Badania najnowsze wykazują, 
że okresy te były rzeczywiście czasami 
krytycznemi dla ziemi naszej. Prawdo- 
podobnem zdawać się może, że wytwo
rzenie się s tre f  klimatycznych, które 
obecnie rozróżniamy, nastało z okresem 
kredowym. Można zatem przypuszczać, 
że wahania klimatyczne, występujące 
coraz wybitniej z okresem jurajskim, 
a powszednie już z końcem tegoż, nie 
pozostały bez wpływu na ówczesne or
ganizmy żyjące. Przedewszystkiem zaś 
przypomnieć sobie musimy, że gady na
leżą do stworzeń zmienno-ciepłych. J a 
szczurki nasze ożywiają się dopiero wów
czas, gdy promienie słoneczne podniosą 
dostatecznie tem peraturę  ich krwi; popa
dają zaś w s tan  zdrętwienia, kiedy o ta 
czające powietrze się oziębia. Dlatego 
też gady naszej szerokości zajm ują tak 
podrzędne stanowisko, rozwijając dopiero 
pod zwrotnikami większą różnorodność. 
Obniżenie się tem pera tury  z końcem okre
su kredowego w naszej szerokości było 
prawdopodobnie przyczyną ogólnego za
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niku, jak iem u podległy potężne potwory 
ówczesne. Przystosowanie się do w a ru n 
ków zmienionych było dla nich n iem o
żliwe, ponieważ organizacya ich tak  j e 
dnostronnie urządzona była w  jednym  
określonym k ierunku rozwojowym, że 
odwrót nie mógł nastąpić. Jako  jed y n e  
ocalenie pozostało dla nich przeniesienie 
się do krajów cieplejszych. Ociężałość 
jednak  przeważnej liczby tych  potworów 
uniemożliwiła i tę drogę ra tunku. Te 
zaś, które w strefie  gorącej zdołały za
chować się czas jeszcze pewien, w ne t 
zagłuszone zostały przez ród ciepłokrwi- 
s tych  zwierząt kręgowych, do których 
odtąd przyszłość należała.

Ptaki i zwierzęta ssące, zaopatrzone 
w upierzenie i ciepłe uwłosienie, odgry 
w ają  w ostatnich wiekach rozwojowych 
ziemi rolę najgłówniejszą. W czasach 
przewagi gadów były one niepokaźne 
i dopiero po ich upadku zajęły miejsce 
pierwsze w  gospodarstwie przyrody, do
chodząc również z czasem do wytworze
nia kształtów potwornych, j a k  dynastya  
gadów.

Z pośród zwierząt ssących najbardziej 
znany je s t  wym arły  ga tunek  olbrzymi, 
m am ut (Elephas primigenius). Szczątki 
kości tego gruboskórca pierwotnego, roz
powszechnionego bardzo w Europie ca 
łej, znajdowano wielokrotnie już w cza
sach, kiedy o badaniach przyrodniczych 
jeszcze mowy nie było; uważano je  wów
czas za kości aniołów upadłych lub św ię
tych, a i dzisiaj niejedna z tych kości 
doznaje czci, o jakiej nie śniło się naw et 
czworonożnemu jej właścicielowi.

Kiedy w czasach nowszych poznano, 
że szczątki te szkieletowe należały k ie 
dyś do potężnego stworzenia, podobnego 
do słonia, wówczas rozpowszechniło się 
mniemanie, że za czasów m am uta  pano
wał k lim at daleko cieplejszy niż dzisiaj. 
Przekonanie to z gruntu  je s t  jed n a k  
błędne. Owszem, pokazało się, że m am ut 
żył w Europie w okresie lodowym. A k ie 
dy w lodach Syberyi natrafiono na całe 
zwłoki m am uta ze skórą i włosami, p rze
konano się, w ja k  wysokim stopniu po 
tw ory te były przystosowane do klim atu  
zimnego.

Mimo licznych wykopalisk dopiero obec
nie poraź pierwszy zdołano w Niemczech 
ustaw ić szkielet mamuta. Do najbogat
szych miejsc wykopaliskowych należą od 
la t  wielu okolice m iasta  M onasteru 
(Munster) w Westfalii. Wykopaliska w y 
stawiono przeważnie w muzeum un iw er
sy te tu  monasterskiego. Przed laty t r z e 
ma cenne zbiory wzbogaciła wspaniała 
czaszka m am uta młodego, posiadająca 
dwa zupełnie n ietknięte  kły, a s tanow ią
ca najlepszy tego rodzaju okaz w E uro
pie. W czerwcu 1910 roku natrafiono 
w cegielni w Uhlen na kości nóg przed
nich. Przedsięwzięte natychm iast przez 
prof. W egnera — którego sprawozdaniem 
posługujem y się właśnie — rozkopy, w y
dały w rezultacie szkielet całkowity za
topionego w bagnisku  mamuta, którego 
części kostne rozsypane były na po
wierzchni 4 \ '6  metrów. Ponieważ wiele 
kości nadgryzionych było przez zwierzę
ta, a środkowe części innych wypłókane 
zostały przez wodę, więc kopanie i wy
dobywanie ich przedstawiało niemałe 
trudności. Każdą kość po wydobyciu 
z ziemi ujmowano w sztaby żelazne i pły
ty  drewniane, a później wkładano do cia
sta  gipsowego. Uciążliwą, ale in te resu
jącą  pracą je s t  kopanie podobne. Robot
nik dobiera się z pomocą rydla do gliny, 
a długie godziny mijają zanim natrati  
na  coś ciekawego. Nagle uderza łopatą 
o coś twardego: kielnie, łyżki, noże, a prze- 
de\vsz.ystkiem ręce usunąć muszą tłustą  
glinę z miejsca danego. Często nagrodą 
t rudu  całego j e s t  zwykły kamień; tem 
większa więc radość, gdy w końcu w y 
łoni się oczekiwana niecierpliwie po
wierzchnia ciemno brunatnych kości, a te 
coraz bardziej uwalniają się z pokładu 
gliny. Powoli udaje się zdobyć wszyst
kie części składowe szkieletu. N astępu
jąca  potem praca w muzeum je s t  ciężką 
próbą cierpliwości. Osłonę gipsową zdej
mować trzeba kawałkami, czyszcząc ko
ści starannie, wzmacniając szelakiem lub 
klejem i zlepiając wreszcie w odpowied
nią całość. Dopiero po tein pomyśleć 
można o ustawieniu. Zbudowano rusz to
wanie całe, kości związano u góry sznu 
ram i i w ten sposób umieszczono w od



JSft 2 W SZECHSW IAT 25

powiednich miejscach, następnie  powtór
na próba mrówczej cierpliwości — dopa
sowanie rusztowania żelaznego do szkie
letu i zmontowanie z nim kości zapo
mocą połączeń miedzianych.

Mimo, że m am ut z licznych wykopa
lisk zwłok całych w lodach Syberyi, t u 
dzież i rysunków skalnych człowieka, 
należy do najlepiej znanych kręgowców 
dyluwialnych, to niemniej pierwsze jego 
znalezienie w Niemczech dostarczyć mo
gło rozwiązania wielu ciekawych kwe- 
styj naukowych. Wielkością (wys. 3,25 m , 
długi 5,70 m) przewyższa dwa okazy pe
tersburskie, a dorównywa trzeciemu zna
nemu, ale mocno zrestaurowanemu, 
w Brukseli.

Jak  wiadomo, t ra f  szczęśliwy sprawił, 
że i u nas udało się dokonać niezwykłe
go w tym  kierunku  odkrycia. W Sta- 
runi, wsi pow. bohorodczańskiego, n a tra 
fiono w szybie ozokerytu (wosku ziemne
go), w głębokości 8,5 m i 13,6 m na 
szczątki m am uta i nosorożca dyluwialne- 
go. W ydobyte , niekompletne potwory, 
ustawiono w Muzeum im. Dzieduszyc- 
kich we Lwowie. Znalezisko to je s t  j e 
dyne w swoim rodzaju na globie i szko
da tylko, że eksploatowaniem dalszem 
kopalni nie zajęły się nasze instytucye 
naukowe. Z wydobytych szczątków zwie
rząt większych i owadówr, spodziewać 
się można, że nie na jednę jeszcze rzecz 
ciekawą natrafićby tam  można.

W yginięcie m am uta  przypisują n ieje
dnokrotnie wytępieniu go przez człowie
ka współczesnego. Kwestyi nie ulega, 
że człowiek dyluwialny rzeczywiście po
lował i tępił go obficie, ale niski stan 
kultury  ówczesnej usuw a możliwość tego 
przypuszczenia. Prawdopodobniejsze jest, 
że ocieplenie się k lim atu z końcem okre
su lodowego było główną przyczyną w y
ginięcia stad mamutów. Przeważna ilość 
ssaków dyluwialnych była do chłodu tak 
wspaniale przystosowana, że wobec u s ta 
nia zimna dwie tylko pozostawały dla 
nich możliwości: wymarcie lub emigra- 
cya na północ. Jeleń olbrzymi (Cervus 
megaceros), którego rogi potężne docho
dziły 3 m rozpięcia, a który  przedtem 
rozpowszechniony był w Europie środko

wej i wschodniej, a także i w Azyi za
chodniej, usunął się też na północ. Naj
okazalszy ten przedstawiciel rodzaju j e 
leni w wędrówce swej ku biegunowi 
przedostał się — po istniejącym jeszcze 
pomoście między kontynentem, a wy
spą — do Irlandyi. Tam znalazł jeszcze 
obszerne łąki i bagniska, t. j. warunki 
odpowiadające najlepiej trybowi jego ży
cia. Schronisko to nie uratowało go j e 
dnak przed wyginięciem, ponieważ po
dobnie jak m am ut i jego towarzysz, no
sorożec włochaty, wym arł zupełnie do 
dzisiaj.

Także i potężne drapieżce, żyjące 
w okresie lodowym równocześnie ze 
wspomnianemi trawożercami, uległy wy
marciu u końca dyluwium. Z pomiędzy 
nich wyróżniał się wielkością swą nie
dźwiedź jaskiniowy (Ursus spelaeus), bez
pośredni przodek amerykańskiego nie
dźwiedzia szarego. Kot jaskiniowy (Pe
lis spelaea) podobny był do sybery jsk ie
go tygrysa  dlugogłowego, przewyższając 
go jednak  znacznie rozmiarami. Po
dobnie i wilki jaskiniowe i hyeny ja sk i
niowe okresu lodowego większe były od 
swych krewniaków dzisiejszych.

Rozpowszechniony bardzo przed epoką 
lodową w Ameryce północnej był słoń 
starożytny, k tóry  podobnie jak  słonie 
właściwe uzbrojony był tylko w szczęce 
górnej kłami. Krewniacy jego sięgali 
wówczas aż do Argentyny. Inne gatunki 
jak  np. Mastodon angustidens, którego 
dobrze zachowany okaz znajduje się 
w paryskiem Muz. przyrodniczem, posia
dały i w szczęce dolnej dwa inne kły, 
chociaż już słabsze. Dinoteridy—nazwa, 
oznaczająca „zwierzęta potworne" — po 
siadały w szczęce dolnej dwa kły potęż
ne, w dół zagięte.

Z pomiędzy zwierząt kopytnych, ży
wiących się w okresie trzeciorzędowym 
bujną roślinnością, najpotężniejsze było 
T itano ther ium — „zwierz olbrzymi". Był 
on powyżej 4 m długi i około 2,30 m w y 
soki. Szczątki jego znaleziono w ^tych 
warstwach trzeciorzędowych Ameryki 
północnej, które dla znajomości naszej 
o dziejach rozwojowych zwierząt k opy t
nych dostarczyły tak nieocenionego ma-
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teryału. Szczególnie przez znaleziska tam 
tejsze ustalono z całą pewnością, jak  
jednokopytne  konie dzisiejsze powoli roz
winęły się z małych, wielokopytnych 
stworzeń, niewiększych od psa naszego.

Ważnem dla znajdow anych szczątków 
zwierząt kopalnych tery to ryum  są pam- 
pasy Am eryki południowej. Z pomiędzy 
w ydobytych tam  zwierząt najciekawsze 
są leniwce, M egatherium giganteum , 
4,8 m dług. i 3 m wysokie. Znane ró
wnież dobrze są leniwce olbrzymie, od
miany Grypoiherium, rówieśnicy czło
wieka, j a k  dowodzą tego znajdowane 
w jask in iach  wyroby ręki ludzkiej, obok 
kości tego zwierzęcia.

Setki tysięcy lat  minęły od czasów, 
kiedy rozliczne potwory te zaludniały 
niepodzielnie ziemię naszę, której panem 
obecnie je s t  wyłącznie człowiek niepo- 
kaźny! Jakby  echo przebrzmiałe zacho
wały się w pamięci jego niejasne jakieś 
i mgliste wspomnienia z minionych dzie
jów globu, rojącego się od najrozm ait
szych smoków, gryfów, hydr i t. p. tw o 
rów olbrzymich, przedłużających jeszcze 
żywot swój w podaniach i baśniach ludu. 
Badania naukowe wskrzesiły je  dopiero 
poniekąd do życia nowego, spokojnego 
wprawdzie i zacisznego, bo ograniczo
nego rnurami sal muzealnych. Wrażenie, 
którego doświadczamy na widok szkiele. 
tów potwornych, ustawionych w halach 
muzeów europejskich i am erykańskich, 
je s t  w prost  przygniatające; uporczywie 
opada  nas wciąż myśl jed n a  — coby też 
człowiek robił, gdyby  zwierzęta te i dzi
siaj jeszcze rządziły się na ziemi i bu
ja ły  po morzach? Na szczęście nie g ro 
zi nam to całkowicie. Niemogąc jed n ak  
wskrzesić do życia ogromnych tych po
tworów, którem i tak  chętnie  zresztą  po
drażnić gotów byłby swe nerw y (gdyby 
to tak  zapolować można było sobie na 
nie!), człowiek zdobył się na inny po
m ysł— wprawdzie nietyle ryzykowny, ile 
jedyny  w swoim rodzaju pod względem 
wrażenia, jak ie  wywołuje u każdego. 
Uzbrojony w wyniki badań nowoczesnych 
i wynalazków ostatnich, przystąpił do 
urzeczywistnienia  pomysłu upragnionego, 
dając olbrzymom prawieków żywot no 

wy na ziemi — żywot nie rzeczywisty, 
ale pozorny ale tak  łudząco prawdziwy, 
że na widok cielsk tych olbrzymich 
z trw ogą pewną i niepokojem czuć się 
musimy jakoś nieswojsko.

Istnieje w Niemczech, koło Hamburga, 
w miejscowości Stellingen, s łynny park 
zwierzęcy Karola Hagenbecka. Powie
trze, światło i największy możliwie ob
szar ziemi, ażeby zwierzętom umożliwić 
zupełną swobodę ruchów, te główne wa
runki istnienia zwierząt, znalazły tu  urze
czywistnienie w przeciwieństwie do w szy
stk ich  innych ogrodów zoologicznych, 
k tóre  jeńców swych trzym ają  w k la t 
kach menażeryjnych. Od niejakiego cza
su przybyła parkowi tem u nowa atrak- 
cya niebywała, k tóra  umożliwia wejrze
nie w tajniki życia zwierząt olbrzymich 
z czasów dawno już minionych. Znako
m ity  rzeźbiarz zwierząt Józef Pallen- 
be rg  - Coln, na zamówienie Hagenbecka 
podjął sic wymodelowania w cemencie 
rekonstrukcyi potworów przeddziejowych 
na podstawie studyów oryginalnych nad 
odciskami i wykopaliskami szkieletów. 
W przedsięwzięciu tem  decydująca była 
przedewszystkiem wierność w oddaniu 
wszelkich szczegółów choćby najd rob
niejszych. W jeziorze samem i nad brze
gami jego rozciągają cielska swe g igan 
tyczne kolosy wielkości naturalnej.

Widzieć tam można przedstawicieli 
g rupy gadów przedpotopowych, które 
w okresie mezozoicznym przedstawiały 
znacznie wspanialszy rozwój, niż fauna 
czasów dzisiejszych. Ichtyosaury, Sauro- 
p terygi, Theromorfy, P terosaury  i Dino- 
saury  zaludniały morza i bagniska wód 
słodkich, albo kroczyły i skaka ły  na od
nóżach ty lnych po lądzie stałym, zna
cząc ślady swe w grzęskim szlamie. 
W najrozmaitszych sytuacyach oglądać 
je  można w parku Hagenbecka. W idzi
m y je  gotujące się do skoku, czołgające 
się niezgrabnie z fal jeziora na w ybrze
ża, a naw et walczące zaciekle z sobą; 
okru tny , zwinny Ceratosaurus napadł na 
gigantycznego Stegosaura i wpijając weń 
ostre swe pazury, paszczą, zbrojną w ok ru t
ne zębiska, rozdziera mu cielsko opan
cerzone. Na szczycie zwałów kamień-
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nych widzimy tam  również tajemniczego 
pra-ptaka, z dziobem, uzębionym niego- 
rzej od pierwszego lepszego dziś d ra 
pieżcy.

Stworzeń podobnych więcej jeszcze 
oglądać można w parku  Hagenbecka — 
instytucyi, obok której co do jej w arto
ści pedagogicznej i naukowej, niemożna 
na razie postawić innej na globie całym. 
Je s t  ona w ykw item  najwspanialszym dzi
siejszej nauki i ku ltu ry  całej człowieka, 
stanowiąc chlubę wielką i świadectwo 
prawdziwego postępu czasów obecnych.

B . Janusz.

S Z T U C Z N Y  W Ę G IE L  K A M IE N N Y .

W “jednym  z niedaw nych zeszytów 
„Naturwissenschaftliche W ochenschrif t“ 
pomieszczono wiadomość o niezwykle 
ciekawych doświadczeniach Bergiusa nad 
wytwarzaniem węgla kamiennego. Do
tychczasowe próby laboratoryjne Vio- 
lettea, Cagniard de Latoura, Steina, Kla- 
sona i innych nie dawały wyników za
dowalających. W yniki te ilustru je  n a 
stępująca tabelka: .

Tablica I.
°/0 C %-H 

węgiel na tu ra lny  75—90 4,5—5 
„ Steina 81,3 3,8

Klasona 82,5 4,1

Widzimy, że ilość wodoru wypada za- 
mała w stosunku do tlenu i węgla. Błąd 
tkwił w samej metodzie pracy, gdyż, aby 
przyspieszyć przebieg zwęglania się drze
wa, zachodzący w zwykłych warunkach 
bardzo wolno, używano wysokich te m 
peratur. W takich w arunkach  drzewo 
nietylko zwęglało się, ale następowała 
destylacya, skutkiem  której, jak  wiado
mo, wodór uchodzi w postaci węglowo
dorów.

Związek chemiczny, który  zwiemy 
węglem kamiennym (gdyż niewątpliwie 
je s t  to dający się zdefiniować związek 
węgla z wodorem i tlenem), rozkłada się 
w wysokiej tem pera turze . Wprawdzie

badacze wymienieni usiłowali podczas 
zwęglania obniżyć tem peraturę , metody 
jednak  stosowane nie dozwalały na n a 
leżyte regulowanie tej tem peratury. 
Zważmy, że zjawisko zwęglania celulozy 
(drzewa, torfu i t. p.) odbywa się z ró- 
wnoczesnem wydzielaniem znacznych ilo
ści ciepła. Bergius sprawdził, że gramo- 
cząsteczka celulozy (CuH.oOj) podczas 
zwęglania wydziela około 70.000 małych 
kaloryj. Ta ilość ciepła, nie usuwana, 
wystarcza, aby celulozę ogrzać do 1180°. 
Jak  wiadomo, drzewo, celuloza, są złemi 
przewodnikami ciepła, zrozumiałą je s t  
więc rzeczą, że podczas takiego zwęgla
nia następowało samoogrzewanie się po
nad pożądaną temperaturę. Bergius 
wspólnie ze Spechtem rozwiązał trudność 
w ten sposób, że proces zwęglania od
bywał się w obecności wody. W oda ma 
dużą pojemność cieplną, łatwo ciepło 
przenosi, gdy więc znaczną ilość wody 
zmieszano z materyałem zwęglanym, 
uniknięto przegrzania się produktu. W  ta 
beli II zestawione są wyniki doświad
czeń (str. 28):

Z tabeli widzimy, że produkty  o trzy
mane sztucznie są zupełnie analogiczne 
z węglami naturalnemi. Doświadczenia 
l — 5 wskazują, że wprawdzie ze wzro
stem temp. i czasu trw ania  reakcyi pro
cent węgla zwiększa się, ale mimo zna
cznego przedłużania czasu reakcyi nie 
przekracza 84$. Powstawania zatem p ro 
duktów bogatszych w węgiel nie można 
objaśniać poprostu ich wiekiem. Przy
puszczając, że w naturze an tracy t m u
siał wytwarzać się pod wysokiem ciśnie
niem, Bergius próbował czy produkt, 
który nie zmieniał się wskutek przedłu
żania czasu leakcyi, nie zmieni się też 
i pod wpływem wielkiego ciśnienia. 
Stwierdził, że pod silnem ciśnieniem 
w 340°, po 8 godz. działania zawartość 
węgla zwiększyła się o kilka procentów, 
a produkt z wyglądu nie dawał się od
różnić od an tracy tu  z typowym muszlo- 
wym odłamem i połyskiem. W ynika 
z tego, że an tracy t wcale nie je s t  „sta
rym" węglem kamiennym, lecz że two
rzył się pod ciśnieniem.
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Tablica II.

II
D

oś
w

ia
d.

 
||

M
at

er
ya

ł

T
em

p.

Czas
A n a l i z a Obliczone na substancyę 

bez popiołu

C O H
1

N Po-
piól c i  O H N

1 T orf 250 8 £■ 72,42
1

18.83 5,00 1,04 j  2,71 74,3 19,4 5,2 1,07

2 » 300 » 75,45 10,59 4,89 1,05 2,03 77,0 16,9 5,0 1,07

3 » 340 79,9 13,03 4,56 0,87 1,64 81,2 13,3 4,65 0,89

4 » 340 24 g. 82,63 10,23 4,54 0,94 1,66 84,0 10,4 4,62 0,90

5 »

1 
W

 
O 61 g. 81,36 10,67 4,42 0,97 2,61 83 5 10,98 4,55 0,97

11
Celu
loza

(bibuła)
250 8 g. 74,53 20,34 4,87 — 0,26 74,71 20,41 4,89 —

12 » 340 n 82,88 11,68
1

5,14 — — 83,1 11,74 5,16 —

13
1 I

310 04 g. 83,49 10,85 5,30 — 0,3 83,73 10,89 5,38 —

Ze stopnia, w jaki podniesienie tem- [ o ą ^ a m i ą  m ą t )  P R O C E S E M  T R A -  
peratury w pływ a na szybkość reakcyi, M U A 1 N 1 A  iNAU 1 K U L L 5 L J 1  1 
Bergius oblicza, że w warunkach natu- W I E N I A  I A S Y M I L A C Y I  U  C Z Ł O -  
ralnych, (przyjmując temp. w średniej W I E K A  Z D R O W E G O ,  M A J Ą C E G O  
głębokości 10°) proces tworzenia się wę- | F I S T U Ł Ę  W  Ż O Ł Ą D K U  I Z A M -  
gla wymaga 8 milionów lat.

Zestawmy wyniki:

K N IE T Y  P R Z E Ł Y K .

1) Proces zwęglania, kończący się 
wytworzeniem węgla kamiennego po
zwala się odtworzyć w laboratoryum 
i daje produkty podobne do natura lnych .

2) Przez zastosowanie nadzwyczaj wy
sokiego ciśnienia zamieniono węgiel k a 
m ienny na an tracy t ,  niedający się od
różnić od naturalnego.

3) Obliczono w przybliżeniu wiek n a 
turalnego węgla kamiennego.

J. D.

Prof. P. Albertoni i dr, Tullio z Bolonii 
przeprowadzili następujące badania, które 
stanowią ważny przyczynek do fizyologii 
trawienia i kw estyi t. zw. normalnej dyety  
człowieka.

Pew ien człowiek, o zdrowym żcłądku, 
podległ stopniowem u zamknięciu przełyku  
i skutkiem  tego musiał się żywić przez 
otwór, który mu zrobiono drogą operacyi 
w żołądku. Człowiek ten miał 30 lat, dobre 
zdrowie i doskonało dziedzictwo fizyolo- 
giczne. W 1909 r. na wiosnę przełykanie 
stało mu się trudnem, a wreszcie prawie 
niemożliwem. Waga ciała spadła z 67 kg 
do 52 kg. Przeniesiono go do szpitala i za
częto leczyć. Tu zrobiono mu operacyę: 
ową fistułę w żołądku. Żołądek był bardzo 
mały, na początek (po zagojeniu się rany) 
dano mu 300 g mleka i 2 żółtka. Stop
niowo zwiększano tę dawkę pożywienia; 
wreszcie po 20  dniach zaczęto go żywić 
bulionem z tartym chlebem. Po miesiącu 
porcya jego dzienna składała się z 2 —  3 
litrów mleka, 10 jaj, dwukrotnej zupy
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z Chlebom (2  litry), 1-go litra wina —  
i w nocy z bulionu z dwoma jajami.— Waga 
po takiem odżywianiu stała się normalną, tj. 
dosięgła 67 kg. Trawienie odbywało się re
gularnie. W tedy chory sam zmniejszył swą 
dzienną poroyę, —  którą stanowiło odtąd: 
zrana —  1 litr do l x/3 mleka gotowanego  
z 3 jajami; w południe — lV 2 litra bulionu

z 150 — 200 g chleba tartego i 3 jajami, 
900 cm3 wina, 1 0 0 — 200  cm3 kawy; w ieczo
rem ta sama porcya, co w południe. W no
cy chory pił bulion lub J w ino' marsala 
z żółtkami.

Pożywienie jogo dzienne daje się ująć 
podług danych tablicy Koniga w’'następu- 
jącą tablicę kaloryj:

M leko 1—1  ̂ l 

Ja ja  8—10 

Chleb 300—400 g 

W ino 1 600 — 1 800 amA

Białko Tłuszcze W ęglow o
dany Alkool Kalorye

33,9-50,8

47.3—59,1

25.3—33,8

36,8—55,2 

42,2—56,5 

2,7— 3,6

49,4—74,1 

2,5— 3,1 

142,7—190,2

112—126

684—1025

625-780

714—950

784—888

106,5—143,7 81,7—115,3 194,6—207,4 112—126 2 807—3 645

Chory żywi się sam; kładzie się do łóżka, 
do lejka (o pojemności 300 cm 3) w stawio
nego do rurki gumowej, umieszczonej stale 
w otworze żołądka, wlewa pożywienie, prze
strzegając, by temperatura jego była równa 
40°—42°. Temperatura ta bowiem najbar
dziej sprzyja trawieniu. Żywienie się to 
trwa kwadrans, poczem zjawia się przy
jemne wrażenie sytości. —  Profesorowie, ba
dający chorego, analizowali sok żołądkowy 
(50 cm 3), w ydobyty po godzinie trawienia; 
stwierdzili, że kwaśność jego— l,4 ° /0o> i brak 
w nim kwasu solnego. Po trzech godzinach 
wydobyto 30 cm3 o kwaśności =  l ,5 4 0/00, 
braku kwasu solnego; po 5 g. — 10 cm 3 
soku żoł., w którym stwierdzono obecność 
HCl i kwaśność— 1,64?./00, oraz obfitość ciał 
białkowych. —  U czucie pragnienia znikało 
u pacyenta w kwadrans po napełnieniu żo
łądka płynem.

A zatem wrażenia pacyenta to: głód, 
pragnienie i wyraźny błogostan po jedzeniu. 
Wrażeń sm akowych nie posiada; obecność 
w pożywieniu lub brak cukru np. są mu 
obojętne; nie rozróżnia również kwasów. 
W razie braku bulionu w zupie— stwierdza 
jedy^nie spadek sił, lecz w inny sposób braku 
tego nie poznaje. Chleb odżywia go lepiej, 
niż kasza; wino ogrzewa okolicę żołądkową 
i wywołuje wrażenie przyjemności.

Pakty powyższe są ciekawe z wielu 
względów. Obserwacye Pawłowa nad w y
dzielinami żołądka podczas odżywiania fik
cyjnego i nad koordynacyą bodźców ner
wowych z gruczołami trawienia, oraz nad 
specyalnym  wpływem pewnych substancyj, 
działających na nabłonek żołądka —  są tu  
poniekąd zakwestyonowane. Stieker i Bier- j

nacki, wprowadzając pożywienie ludziom  
przez sondę, stwierdzili nieobecność wydzie
lania soku żołądkowego. W przypadku, 
który rozpatrujemy, działo się inaczej; sok 
żołądkowy wydzielał się, pomimo, że reakcyi 
psychicznej dodatniej nie było; mogła być 
raczej reakcya wstrętu. Wrażeń smakowych 
chory nie miał.

Normalne wchłanianie jest regulowane 
przez sum ę wrażeń cenestezyjnych, które 
nazywamy głodem. Ostatnie badania Can- 
nona i Boldireffa nasuwają przypuszozenie, 
że specyficzne uczucie głodu jest związane 
ze skurczami rytmicznemi i toniczneini ki
szek. Jednakże są one zjawiskiem wtórnem  
i zależą od zmiany organicznej w stanie 
chemicznym f fizycznym  wpływów plazma- 
tycznych i komórek organizmu (jak już 
przypuszczał Schiff). Metabolizm komórek 
zmienia zawartość krwi, która działa w y
borczo, odpowiednio do potrzeb organizmu, 
zmieniając pobudliwość i czynność w szyst
kich mechanizmów zmysłowo - ruchowych: 
centralnych i obwodowych, współdziałają
cych w skomplikowanem zjawisku trawienia 
i których zmieniona czynność wywołuje 
uczucie głodu.

Ta głęboka potrzeba protoplazmatycznych  
pierwiastków komórkowych reguluje dyetę  
człowieka i zmusza chorego (w braku wra
żeń smakowych) do stopniowego zwiększania 
ilości pożywienia. Ostatecznie chory cyto 
wany wprowadzał 3000 kaloryj -}- 100 g 
białka, co odpowiada mniej więcej dyeoie 
Yoita i Moleschotta. Jest to minimum po
trzeb organizmu, którego już nie łudzą 
przyjemne wrażenia smakowe i węchowe.

Mleko i bulion, według Pawłowa, wystar
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czają do wywołania trawienia żołądkowego. 
Są to natychm iastowe bodźce chemiczne. 
Chleb wywołuje największą ilość soku żo
łądkowego i potęguje siłę trawienną.

Doświadczenia panów A. i T. doprowa
dzają ich do następujących wniosków: 1) po
trzeba pożywienia jest regulowana co do 
ilości i jakości przez cenestezyę, t. j. po
trzebę komórki, niezależnie od wrażeń sm a
kow ych i psychicznych; 2) niezbędne mini
mum jedzenia podaje norma V. i M.
3) różnice w pożywieniu wywołują zmianę 
cenestezyi; 4) w przypadku cytowanym  
proces trawienia był normalny, gdyż HC1 
ukazuje się przy końcu; początkowo Cały 
zużywa się w trawieniu; 5) głód i pragnie
nie ustaje z wprowadzeniem pożywienia i na
poju do żołądka.

N . M .

(W edług: „Archives ita liennes de B iologie".
X I, 1912 r.).

SPR A W O ZD A N IE.

Prof. Michał Siedlecki. J a w a .  P rz y 
roda i sztuka. Uwagi z podróży. W a r 
szawa, 1913 r. Kraków. W ydawnictwo 
Mortkowicza. Cena rb. 5,50.

Prof. Siedlecki dał nam dzieło, którem  
nasza literatura podróżniczo - przyrodnicza 
słusznie chlubić się może; można je um ieścić  
obok najlepszych dzieł tego rodzaju litera
tury zachodnio-europejskiej. Złożyły się na 
to tak treść i forma opisu, jak i szata ze 
wnętrzna książki.

Najlepsze pojęcie da o treści spis rozdzia
łów: W stęp. Piśm iennictwo. Pomiędzy Trye- 
stem  a Batawią. Pierwsze wrażenia. P o 
łożenie i budowa Jaw y. Klimat. Buitenzorg. 
Las dziewiczy. Świat zwierzęoy Jaw y. Garść 
spostrzeżeń biologicznych. Ludność. Głosy 
przyrody. M uzyka— Gamelan. T ta tr —Wa- 
jang. Na morzu Jawańskiein. Zabytki 
epok minionych.

Prof. Siedlecki nie miał zamiaru pisać 
studyum  o przyrodzie Jaw y, chciał tylko  
dać garść sw ych wrażeń i wspomnień, 
przeto książka nie ma najmniejszej preten- 
syi do wyczerpania przedmiotu. Największą 
uw agę zwrócono oczywiście na stosunki 
biologiczne w yspy, którym też największe 
rozdziały są wyłącznie poświęcone. Poru
szone jednak zostały tylko kw estye naj
ogólniejsze, jak np. (że przytoczę ty lko  
przykłady ze świata zwierzęcego): pocho
dzenie fauny Jawy i jej związek z fauną 
azyatycką, w pływ  wilgoci powietrza na

zmianę sposobu życia, jak przejście od ży 
cia wodnego do lądowego, przystosowania 
do życia nadrzewnego w związku z warun
kami meteorologicznemi Jaw y, zmienność 
zwierząt, ich środki obrony wraz z ubar
wieniem ochronnem itp. Barwny, obrazowy, 
malarski, jeśli się tak można wyrazić, sty l 
autora dzieła sprawia, że czytelnik, zdaje 
się, widzi przed swemi oczyma malowane 
obrazy, lub słyszy głosy opisywane (proszę 
przeczytać np. bajeczny obraz świecenia 
morza lub rozdział „głosy przyrody").

Niemożna pominąć milczeniem pięknej 
szaty zewnętrznej książki; każdy przyzna, 
że z większą rozkoszą czyta się dzieło, 
w którem szata wydawnicza idzie w parze 
z doskonałością tekstu . Ładny papier, i du- 
ży, wyraźny, niem ęczący oczu druk „Jawy“, 
rysunki piórkiem wykonane przez prof. S. 
lub jego brata, wreszcie fotografie (trzeba 
przyznać, że z tych  ostatnich niew szystkie  
wypadły bez zarzutu), doskonale z tekstem  
harmonizują, jaknajlepsze sprawiając wra
żenie na czytelniku, za co podziękowanie 
należy się i wydawcy.

W acław Roszkowski.

KRONIKA NAUKOWA.

Wyznaczenie okresu obrotu słońca z ru 
chu pochodni. W yznaczenie prawa obrotu 
słońca na zasadzie badań ruchu pochodni 
nastręcza niemałe trudności; łatwiej wyzna
czyć ten okres, obserwując ruch plam. Tru
dność ta pochodzi stąd, że pochodnie mają 
kształty nie tak wyraźne, jak plamy i fo
tografować je można tylko przy brzegach 
tarczy słonecznej (pochodnie są to niezmier
nie jasne pasy, wijące się w różnych k ie
runkach; długość ich wynosi niekiedy dzie
siątki tysięcy  kilometrów, a powierzchnia, 
jaką zajmują na słońcu, bywa często w ięk
sza od lądów stałych). Te trudności są 
właśnie przyczyną, żo rozmaici badacze słoń
ca otrzymują różne rezultaty. Tak np. Wil- 
sing w Poczdamie znalazł, że obrót pochod
ni odbywa się we w szystkich szerokościach 
heliograficznych z jednakową szybkością ką
tową; tym czasem  badania znanego astrofi
zyka Stratonowa dowodzą całkiem czego  
innego: w ruchu pochodni łatwo zauważyć 
przyśpieszenie, powiększające się w miarę 
zbliżania się do równika stonecznego. Z pla
mami zachodzi również to sarno, a Car- 
rington i Sporer ujęli ten ruch w osobne 
wzory. Później Faye i Tisserand wprowa
dzili we wzory nieznaczne poprawki. Licz
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by poniższe, otrzymane przez Stratonowa 
na zasadzie badań pochodni, najlepiej oka
zują to wszystko.

? X U
(5°) O 0 1 co o 14,61° 24,64
(15) 10— 19 14,24 25,29
(25) 20— 29 14,14 25,46
(35) 30— 40 13,64 26,46

Tutaj X oznacza łuk, przebieżony w ciągu  
dnia lub czas gwiazdowy obrotu słońca  
U  w szerokości heliograficznej cp. Dunśr, 
przez obserwacye ruchu fotosfery (w łaści
wie tak zw. warstwy odwracającej, która 
leży bezpośrednio nad fotosferą) metodą 
Dopplera, potwierdził niezbicie badania Stra
tonowa. Oto jego rezultaty:

? X U
0,4° 14,14° 25,46 dn
15,0 13,66 26,35 ))
30,0 16,06 27,57
45 11,99 30,03 yy

60,0 10,62 33,90 n
74,8 9,34 38,55 w

Czas obrotu równika słonecznego okazuje 
się różny:'dla pochodni jest najkrótszy, w y
nosi bowiem 24,32 dnia, dla warstwy od
wracającej —  najdłuższy, gdyż równa się 
25,46 dnia, a dla plam zajmuje miejsce śre
dnie, t. j. 24,98 dnia. Podobny związek za
chodzi też i w innych szerokościach: po
chodnie poruszają się najszybciej, warstwa 
odwracająca— najpowolniej. Przedstawia to 
następująca tabelka:

Czas obrotu gwiazdowy (syderyczny) 
Szerokość pochodni plam fotosfery 

0° 24,32 dnia 24,98 dnia 25,46 dnia
15 25,26 „ 25,44 „ 26,55 „
30 25,48 „ 26,53 „ 27,56 „

Widać z powyższego, że im bliżej biegunów  
leży część powierzchni słońca, tem w ybit
niej występują różnice. Wreszcie Chevalier 
w obserwatoryum w Zó-se pod Szanghajem  
(Chiny) potwierdził jeszcze wywody Strato
nowa. Nadzwyczaj dokładne zbadanie prze
szło 500 zdjęć fotograficznych pochodni sło
necznych, otrzymanych w latach 1906 —  
1908, doprowadziło go do następujących re
zultatów: przyśpieszenie równikowe pochod
ni nie ulega żadnej kwestyi; wogóle, szyb
kość ruchu pochodni mało się różni od 
szybkości ruchu plam. Chevalier' zaznacza 
jeszcze, że szybkość obrotu półkuli południo
wej słońca, w ciągu badanego okresu czasu, 
była nieco większa, niż północnej.

M. B .

Wpływ radu na wzrastanie roślin. Wśród
rozmaitych dążeń do praktycznych zastoso
wań radu zwrócono na niego uwagę i w o- 
grodnictwie. W edług wiadomości w „Oster- 
reichische Gartenzeitung" prof. dr. J. Mol* 
lisch badał ostatniemi czasy wpływ radu 
oraz jego emanacyi na wzrastanie roślin. 
Znalazł on, że młode pędy rozwijają się po 
spoczynku zimowym znacznie prędzej, jeśli 
je wystawim y uprzednio na działanie pro
mieni radowych albo jeszcze lepiej emanacjri 
radu w ciągu 1 —4 dni. Ważną jest przy- 
tem wielce rzeczą wybór odpowiedniego 
czasu na fco działanie: według spostrzeżeń  
prof M. najodpowiedniejszą porą jest druga 
połowa listopada i pierwsza grudnia; w cześ
niejsze działanie radu okazało się równie 
bezskuteoznem jak i przedsięwzięte przy 
końcu spoczynku zimowego. Zbyt krótko
trwałe nie wywiera również żadnego w pły
wu, a zadługie działa ujemnie tak, że czę
stokroć roślina może nawet zginąć wskutek  
tego. Doświadczenia te wykazują pewne 
podobieństwa między wpływem radu a elek
tryczności. Narazie trudno przesądzać, jak 
dalece skutecznem  okażo się zastosowanie 
ich w praktyce.

B. D .

Czerwienienie świeżego drzewa olszowe
go. Wiadomo powszechnie, że drzewo o l
szowe w stanie świeżym przybiera szybko 
czerwono - pomarańczową barwę na prze
kroju. Nie znano jednak bliżej powodu te
go zabarwienia. Dopiero w ostatnich cza
sach prof. dr. P . W. N eger zajął się zba
daniem tego zjawiska i podał wyniki swych  
poszukiwań w „Naturwiss. Zeitsch. fiir 
Porst - u. Landwirtsehaft“. Przekonał się, 
że do wytworzenia się tej barwy potrzebny 
jest dostęp tlenu z powietrza oraz dość 
znaczna obfitość wilgoci, a także —  że za
barwienie to ogranicza się przeważnie mniej 
lub więcej do powierzchni. Jeżeli świeżo 
odłupany kawałek drzewa olszowego zanu
rzymy do połowy w wodzie, to część w y
stająca na powietrze przybierze w ciągu  
kilku godzin wyraźną czerwoną barwę, gdy  
tymczasem zanurzona w wodzie pozostaje 
białą. Świeże szczapy tak samo barwią się 
na czerwono w krótkim czasie, jeśli je 
um ieścim y w atmosferze wodoru; gdy w 
atmosferze dwutlenku węgla pozostają pra
wie zupełnie bezbarwne; w obecności amo
niaku przybierają natychmiast kolor ogni- 
sto-czerwony, który jednakże znika prawie 
zupełnie pod działaniem dwutlenku węgla. 
D w utlenek wodoru, woda Javellea i inne 
środki utleniające o odczynie alkalicznym  
wywołują również wyraźnie czerwoną bar
wę. Sole żelaza działają swoiście, barwiąc 
świeże drzewo olszowe, na oiomno - błękitny
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atramentowy kolor. Światło w tem zjaw is
ku nie ma żadnego udziału. Ucisk mecha
niczny przyśpiesza czerwienienie: zupeł
nie gładkie powierzchnie barwią się powoli, 
natomiast takie, które uprzednio były w ze
tknięciu z siekierą, nożem lub heblom przy
bierają barwę ognistoczerw oną prawie m o
mentalnie. Badania mikroskopowe w yk a
zały, że siedliskiem barwnika jest zawartość 
komórek tkanki drzewnej, a mianowicie 
promieni drzewnych i miękiszu; barwi się 
ona w dostępie- tlenu mniej lub więcej pręd
ko na kolor żółto - brunatny do czerwono- 
brunatnego. Barwnik czerwony, zawarty 
w komórkach miękiszu, ma częściowo po

stać jasno-czerwonej masy o budowie ziar
nistej lub jednolitej, a częściowo ognisto- 
czerwonych kropelek kształtu kulistego lub 
podłużnego. N ie rozpuszcza się zarówno 
w alkoholu, eterze, sodzie gryzącej, amonia
ku jak i w kwasach. O jego chemicznej 
naturze narazić niemożna nic powiedzieć; 
ty le  tylko, że jest to zapewne, jakiś trudno 
rozpadający się związek o skomplikowanej 
budowie, może jakiś produkt polim eryzacji, 
powstający w dostępie tlenu z prostszych  
związków, które znajdują się gotowe w ży
wej komórce.

B . D .

Spostrzeżenia meteorologiczne
za grudzień 1912 r.

(Wiadomość Stacyi  Centralnej  M eteoro log iczne j  p rz y  Atuzeum  P rzem ysłu  i Rolnictwa w Warszawie).
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TRESO N UM ERU . M itochondrya w ym oczków , przez J . Zw eibaum a. — Zw ierzęta kopalne, 
przez B. Janusza.—Sztuczny w ęgiel kam ienny, przez J. D.—Badania nad procesem  traw ien ia  i asy- 
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