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N O W S Z E  B A D A N IA  P R O M IE N I  P 
O R A Z  P O W S T A W A N I E  

P R O M IE N I  T.

Już najdawniejsze obserwacye promie
ni Becąuerella w polu m agnetycznem  
uwidoczniły, że promienie p radu  nie s ta 
nowią wiązki jednorodnej, lecz zawierają 
cząstki obdarzone wszelkiemi możliwemi 
prędkościami, poczynając od wartości, 
stanowiącej około połowy szybkości świa
tła aż do 0,99 tej szybkości. „Widmo 
magnetyczne" tych promieni stanowiło 
szerokie pasmo bez wyraźnych maximów. 
Podobna złożoność promieniowania nie 
dawała się pogodzić z teoryą rozpadu 
atomów; należało się raczej spodziewać, 
że jednakow e atomy będą wyrzucały  elek
trony z jednakow ą siłą, że więc w szys t
kie promienie p, pochodzące z jednej i tej 
samej fazy transm utacyi, powinnyby po
siadać taką  samę prędkość. Można przy
puszczać, że w daw niejszych doświad
czeniach działały czynniki uboczne; za 
główny tak i  czynnik trzeba uważać pro
mieniowanie wtórne, wzbudzane w znacz
nych m asach ołowiu, k tó rym  zwykle ota

czano badany preparat; rozpraszanie pro
mieni podczas przejścia przez atmosferę 
również komplikuje zjawisko. Należy się 
więc spodziewać, że, usuwając te źródła 
błędów, t. j. trzym ając preparat zdała od 
dużych mas m etalowych i wykonywając 
doświadczenie w daleko posuniętej p ró 
żni, otrzymamy zjawisko czyste.

Takie badania przeprowadzili pierwsi 
Hahn, Baeyer i p-na Meitner i s tw ier
dzili, że promienie p rozpadają się w polu 
magnetycznem na oddzielne wiązki, z k tó 
rych każda odpowiada innej, zupełnie 
określonej szybkości elektronów. Tak np. 
mezotor (produkt pośredni pomiędzy to
rem a radyotorem) wysyła 6 takich w ią
zek, promieniotwórczość indukowana 
przez tor — 5, rad B i C — 9, o szybko
ściach pomiędzy 0,36 a 0,98 szybkości 
światła  i t. d.

Dalej jeszcze w analizie posunął się 
Jan  Danysz w Paryżu, badając prom ie
nie p, pochodzące z cienkiej rurk i szkla
nej, zawierającej emanacyę radu; sama 
emanacya nie wydziela promieni p, w y
dzielają je  zato dwa szybko rozpadające 
się produkty następcze: rad  B i rad  C; 
badane promienie mają więc źródło w roz
padzie tych dwu pierwiastków. P ły tk i
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fotograficzne, k tóre  u trw ala ły  przebieg 
promieni, pozwalały naliczyć 23 ostro za
rysowane wiązki o rozmaitej szybkości 
(od 0,615 do 0,998 szybk. św.) i różnem 
natężeniu. Siedem najsilniejszych z nich 
odpowiada wiązkom, określonym przez 
Hahna, Baeyera i Meitnerównę; dwie 
tylko wiązki, znalezione przez tych ba- 
daczów, a odpowiadające szybkościom 
najmniejszym , nie zostały w ykry te  przez 
Dany sza. Ponieważ nadto  wiązki n a j 
szybsze (22 i 23) składają się każda z k il
ku  wiązek prostych, k tó rych  zbyt j e s z 
cze słabe rozszczepienie nie pozwalało 
dostatecznie rozdzielić i policzyć, przeto 
ogółem prędkość cząstek p, w yrzucanych  
przez rad B i C, posiada około 30 roz
m aitych  wartości.

Dwa tłum aczenia  tego faktu  są możli
we: albo każdy atom, rozpadając się, da
je  początek k ilkunas tu  promieniom o roz
maitej szybkości, a więc i o rozmaitej 
energii, albo też atom  wyrzuca zawsze 
jednę  tylko cząstkę p, i uw aln ia  zawsze 
jednę  i tę samę ilość energii, której część 
może być jed n a k  pochłonięta przez inne 
zjawiska, zachodzące w m atery i ,  promie
niującej.

Rutherford x), rozpatru jąc  tę sprawę, 
uważa tylko d rugie  przypuszczenie za 
możliwe i podaje hypotezę, że zm niej
szanie się energii promieni p znajduje 
się w związku z tworzeniem się p rom ie
ni y. Na poparcie swej opinii przytacza 
następujące fak ty  doświadczalne:

1) Badania Moseleya wykazały, że na 
każdy atom radu B lub radu  C, u le g a ją 
cy rozpadowi, przypada w przybliżeniu 
jeden  promień P — co odrazu obala p ierw 
szą z przytoczonych hypotez; tym czasem  
na każdy promień p przypada k i lk a - c o -  
najmniej dw a—promienie y.

2) Ciała, k tó rych  promienie p posia
dają szybkości rozmaite, w ysy ła ją  ener
giczne promienie y. Te, których prom ie
niowanie p tworzy wiązkę jednorodną, 
o jednej tylko szybkości, albo wcale nie 
w ysyła ją  promieni y, albo w ysyła ją  pro
mienie słabe i nieliczne (np. u ran  X  lub 
rad  E).

i) „Le Radium" 1912, JYa 10 i 11.

3) Rozmaite pierwiastki, pobudzane do 
tworzenia promieni X, dają początek p ro 
mieniom o rozmaitej przenikliwości, za
leżnej od ciężaru atomowego p ierw iastku  
(Barkla). N iektóre pierwiastki wysyłają 
więcej niż jeden rodzaj takich promieni 
charakterystycznych . Jeśli krzywą, w y
rażającą zależność pochłaniania od cię
żaru atomowego, ekstrapolować będzie
m y dla cięż. at. radu C (214), to o trzy 
m am y wartość wskaźnika pochłaniania 
zupełnie zgodną z tą, jaką  znaleziono dla 
promieni y radu  C; więc promienie y są 
to niezawodnie promienie X, charak te 
rystyczne  dla Ra C. Do wzbudzania tych 
promieni potrzeba promieni p lub kato- 
dalnych o pewnej energii minimalnej, ró
żnej dla różnych pierwiastków i propor- 
cyonalnej do ich ciężaru atomowego 
(Whiddington). Dla radu C powinna ona 
wynosić 1,27.1013 e ergów (e =  ładunek 
cząst. p); tyle więc prawdopodobnie e n e r
gii potrzeba na wysłanie jednego  pro
mienia y radu  C.

4) Znając szybkość w wiązkach Da- 
nysza można obliczyć energię cząstek p 
dla każdej z nich.

Rutherford oblicza te energie i s tw ie r
dza, że odejmując od energii najszybszej 
z prostych wiązek (21) proste, całkowite 
wielokrotności dwu wartości E ( i E2, 
otrzym ujem y z zupełnie dobrą dokładno
ścią energie promieni powolniejszych (od 
9 do 20). Te porcye energii są, zdaniem 
Rutherforda, obracane na w ytw arzanie  
w radzie C promieni y dwu rodzajów, 
co ma tem  więcej pozorów słuszności za 
sobą, że E 1= l ,1 2 .1 0 13 e ergów, ma zatem 
wartość zbliżoną do 1,27.1013 e, obliczo
nej z zależności W hiddingtona, a k tó ra  
s tanow i przybliżoną w artość energii, zu
żywanej dla jednego promienia X, cha
rak te rys tycznego  dla radu C. Energia 
wiązek pozostałych (1 do 8), należących 
prawdopodobnie do rad u  B, daje się po
dobnie przedstawić. 0  w iązkach 22 i 23 
niemożna nic sądzić, dopóki nie zostaną 
rozłożone na części składowe.

Te w szystkie  szczegóły łączą się w przej
rzys tą  całość, jeśli przypuścimy, że pod
czas rozpadu atomu radu  C uwalnia się 
zawsze ta  sama ilość energii, k tóra  idzie
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bądź to w całości na nadanie wielkiej 
szybkości cząstce (3, bądź to na promień 
p o szybkości mniejszej, a jednocześnie 
na wytworzenie jednego lub więcej p ro 
mieni y; każdy promień y pobiera przy- 
tem Ex lub E 2 ergów energii. Gdybyśmy 
obserwowali rozpad jednego tylko atomu, 
dostrzeglibyśmy jeden tylko promień p 
o określonej szybkości. Obserwując w y
nik rozpadu m nóstwa atomów jednocze
śnie, widzimy rozmaitość promieni p, za
leżną od różnej liczby promieni y, wy
tworzonych przez atom. Częstość w ystę 
powania tej lub owej ich liczby stanowi 
o względnem natężeniu  odpowiednich 
promieni P.

Teorya powyższa objaśnia dużo, ale po
zostają jeszcze nieobjaśnione szczegóły; 
brak jeszcze dokładnych pomiarów szyb
kości promieni p dla innych pierwiastków; 
dopiero bogatszy m ateryał doświadczalny 
pozwoli ocenić, o ile hypoteza Rutherfor
da je s t  trafna.

W. Werner.

P R Z E W O D N I C T W O  E L E K T R Y C Z 
N E  W E W N Ą T R Z  K O M Ó R E K .

Analiza chemiczna uczy nas, że w skład 
substancyi komórkowej wchodzi pewna 
liczba soli mineralnych, ale mało mamy 
danych na to, w jak im  stanie znajdują 
się tam owe sole. Nie wiemy, ja k a  część 
tych soli je s t  rozpuszczona i zjonizowa- 
na, a ja k a  znajduje się w połączeniach 
nierozpuszczalnych lub organicznych; a 
wszak od liczby i jakości jonów zależy, 
j ak  wiadomo, w wysokim stopniu stan 
koloidów, a tem samem zależeć może 
przebieg wielu zjawisk życiowych. W  wie
lu przypadkach badania  mikroskopowe 
okazują nam  powstawanie w komórkach 
roślinnych kryształów, np. nierozpusz
czalnego szczawianu wapnia. A więc jon 
wapniowy, k tóry  pobrany przez korzenie 
dostał się do soku kom órkowego—obec
nie zostaje usunięty. Niekiedy spotyka
my się z przebiegiem odwrotnym. A ileż 
podobnych zmian w ilości i koncentra-

cyi jonów, zachodzących w związku z ró- 
żnemi sprawami życiowemi uchodzi na
szej uwagi. Uchodzi — bo nie znaliśmy 
dotychczas metody, aby zmiany te módz 
śledzić krok za krokiem, nieniszcząc przy- 
tem życia komórek.

Sprawa pozornie wydawałaby się pro
stą. Wszakże proporcyonalne do każdo
razowej koncentracyi jonów je s t  prze
wodnictwo elektryczne; należy więc za
stosować metodę Kohlrauscha, t. j. przez 
komórki przepuszczać prądy przemienne 
z małej cewki indukcyjnej i mierzyć 
opór, k tóry  komórki stawiać będą przej
ścia tych prądów; opór ten je s t  tem 
mniejszy, im większe przewodnictwo elek
tryczne, a więc im większa koncentracya 
jonów w roztworze. Ale wnętrza  komó
rek, przewodzące dobrze, otoczone są 
błonkami plazmatycznemi, dla jonów pra
wie nieprzepuszczalnemi i skutk iem  tego 
komórki, jako całość, staw iają  przejściu 
p rądu  opór ogromny. Dopiero po znisz
czeniu tych błonek przez zabicie komó
rek  przewodnictwo wzrasta — ale wtedy 
nie m amy już  pewności, czy przez zabi
cie nie zaszły także jak ie  zmiany w s ta 
nie soli w ew nątrz  komórek. Tak np. R. 
Hober w rozprawie 1), o której niżej 
obszerniej będzie mowa, podaje, że pe
wna masa żywych ciałek krwi, wydzie
lonych przez centryfugowanie z osocza, 
stawiała przejściu prądu opór 3 200 — 
3 500 ohmów, który po dodaniu kilku 
kropel saponiny (niszczącej błonki plaz- 
matyczne) spadał do 55 ohmów. Ta do
piero ostatnia liczba je s t  wyrazem praw 
dziwego przewodnictwa wewnątrz czer
wonych ciałek krwi, o ile nie zaszły 
w nich jak ieś  zmiany wskutek dodatku 
saponiny.

Otóż Hober zarówno w wymienionej 
rozprawie, ja k  i w dwu poprzedzających 2) 
opisuje swoje próby stworzenia metody

•>) B.. H6ber. Messungen der inneren Leit- 
fahigkeit von Zellen. Pfliig. Archiv, tom 150 — 
1913.

2) R. Hober. Eine Methode, die elektrische 
Leitfahigkeit im Inneren von Zellen zu messen. 
Pfliig. Arch., tom 133—1910 i R. Hober. Pfliig. 
Archiy, tom 148—1912,
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bezpośredniego pomiaru przewodnictwa 
wew nątrz  żywych komórek, z om inię
ciem przeszkody, ja k ą  stanowią błony 
plazmatyczne. Metoda ta polega na za 
stosowaniu drgań, czyli oscylacyj e lek
trycznych.

P rzeds taw m y sobie jakikolw iek kon
densator, k tórego okładki m ają  silny ła 
dunek elektryczny, np. butelkę lejdejską. 
Rozbrojenie niechaj następuje po drucie, 
k tó ry  w biegu swoim tworzy kilka zwo
jów, tak  zwaną cewkę indukcyi własnej. 
Gdy nastąpi rozbrojenie w postaci iskry, 
w tedy  nie przebiegnie jeden  tylko prąd, 
od okładki -f- do —, aż do zobojętnienia 
ładunku, ale ładunek  ten je s t  jakgdyby  
rzucany  od jednej okładki do drugiej 
z częstością milionów razy  na sekundę, 
dopóki równowaga się nie ustali. Mamy 
więc nie jeden  prąd, ale wiele prądów 
przem iennych, bardzo częstych. Są to 
właśnie oscylacye elektryczne.

Zjawisko to je s t  analogiczne ze z ja
wiskiem, k tóre  zachodzi w rurce ksz ta łtu  
U napełnionej np. rtęcią. Gdy w jednem  
ram ieniu  poziom r tęc i nagle  podniesiemy 
i opuścimy, to równowaga nie nastąp i  
odrazu, ale dopiero po długiem w a h a n iu j 
coraz to słabszem, z jednego ram ienia  
ru rk i  do drugiego. Rtęć tu ta j  również 
oscyluje. Ruch ten  je d n a k  zanika tem 
prędzej, im większe opory r tęć  znajduje 
po drodze, np. gdy  ru rka  je s t  u dołu 
bardzo wązka; podobnież w razie oscy
lacyj e lek trycznych  drgania  zostają  „s tłu
mione" tem prędzej, im większe są prze
szkód/ dla ruchu  elektryczności, np. im 
cieńszy d ru t—wogóle, im prędzej dla j a 
kichkolwiek powodów energ ia  ładunku 
się wyczerpie. Otóż przekonano się, że 
takie działanie, tłumiące drgan ia  e lek
tryczne, wywiera rdzeń  metalowy, jeżeli 
umieścimy go we w nętrzu  cewki induk 
cyi własnej, a to dlatego, że absorbuje 
on energię drgań. D rgan ia  bowiem, od
bywające się w drucie cewki wyw ołują  
w rdzeniu w ew nątrz  umieszczonym p rą 
dy indukcyjne, biegnące w masie tego 
rdzenia  i w ytw arzające  znowu ciepło 
Joulea, oczywiście na koszt energii drgań, 
k tóre  przez to zostają osłabione. E fek t 
ten  „ tłumiący" je s t  tem większy, im

większe przewodnictwo elektryczne tego 
rdzenia. Podobnie zachowują się roz
tw ory  elektrolitów, umieszczone w na
czyńku  szklanem wew nątrz  cewki. Dzia
łanie tłumiące, wywierane przez nie na 
d rgan ia  zależy od ich przewodnictwa 
elektrycznego.

Hober urządził tedy doświadczenie 
w sposób następujący: W obwodzie d ru 
tu  wzbudzał drgan ia  elektryczne przez 
rozbrojenie ba te ry i  butelek  lejdejskich, 
k tórych  okładki po każdem rozbrojeniu 
ładował na nowo zapomocą potężnego 
transform atora  dającego napięcie 30 000 
woltów. Średnie zaś natężenie drgań, 
w ten sposób wzbudzonych, mierzył za
pomocą odpowiednio skonstruowanego 
przyrządu, tak  zw. term odetektora , połą
czonego w stosowny sposób z galwano- 
metrem. W miarę jak  drgania  te, przez 
umieszczone w ew nątrz  cewki elektrolity, 
były tłumione, zmniejszało się średnie 
natężenie tych prądów i wychylenie gal- 
wanom etru  było mniejsze.

Celem wypróbowania, a zarazem ska- 
librowania a p a ra tu  oznaczał wychylenia 
galw anom etru, k tóre otrzymywał, gdy do 
naczyńka szklanego wlewał kolejno wo
dę i roztwory NaCl o coraz to innem 
stężeniu. Otrzymał np. tak ie  liczby:

Procent NaCl: 0 0,1 0,4 0,7 1,0 0,7 0,4 
0,1%.

W ychylenie galwanometru: 47,2 46,8 
45,4 44,3 43,1 44,1 45,4 46,8.

W ychylenia  więc, j a k  widzimy, są tem 
mniejsze, przytłumienie d rgań  tem  sil
niejsze, im wyższe stężenie roztworu, 
a więc im większe przewodnictwo.

Mając te dane, napełniał naczyńko b a 
daną tkanką , np. kom órkam i krwi wołu, 
w ycentryfugow anem i z osocza i oznaczał 
stopień przytłum ienia  drgań, wyw ierany 
przez te ciałka sku tk iem  zaw artych  w e
w nątrz  nich elektrolitów. Okazało się, 
n a  podstaw ie licznych doświadczeń, że 
ciałka krwi tłum ią silniej niż roztwór 
0,1% NaCl, ale słabiej niż 0,4% NaCl. 
Takie  granice są j e d n a k  zaszerokie, aby 
pom iar miał większą wartość. Dopiero 
dokładniejsze pomiary, wykonane tą  m e
todą, znacznie zmodyfikowaną i ulepszo
n ą — z roku 1913 — dają wartość około
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0,2% NaCl, w znacznie ciaśniejszych g ra 
nicach błędu. Co najważniejsze jednak, 
to fakt, że dodanie saponiny nie w pły
wało zupełnie na tę wartość, gdy  tym cza
sem przewodnictwo Kohlrauscha, w sku 
tek zniszczenia błon przez saponinę, zna
cznie się powiększało. Oto tabelka, po
dająca przewodnictwo wewnętrzne, ozna
czone t ą  nową metodą i metodą Kohlra
uscha, porównane z przewodnictwem  od
powiednich roztworów NaCl *):

Przewodnictwo w ew nętrzne—odpowia
da: 0,2% NaCl.

Przewodnictwo Kohlrauscha—odpowia
da: <  0,01% NaCl.

Dodano kilka kropel roztworu sapo
niny:

Przewodnictwo w ew nętrzne— odpowia
da: 0,2% NaCl.

Przewodnictwo Kohlrauscha -  odpowia
da: 0,17% NaCl.

Widzimy, że wartości przewodnictwa 
wewnętrznego pozostają, po dodaniu sa
poniny, bez zmiany, że więc nowa m eto
da podaje istotnie wartości przew od
nictwa wewnętrznego, odpowiadającego 
koncentracyi jonów wewnątrz komórek, 
przyczem błony plazmatyczne nie grają  
już żadnej roli. Stężenie jonów wolnych 
w ciałkach krwi je s t  takie, ja k  mniej 
więcej w 2%  roztworze NaCl.

I oto już  pierwsze pytanie, k tó re  zada
liśmy sobie na początku tego artykułu, 
można do pewnego stopnia rozstrzygnąć. 
Pytanie: jak a  część soli w komórce je s t  
w stanie rozpuszczonym, a ja k a  w po
łączeniach nierozpuszczalnych lub orga
nicznych? W celu odpowiedzi na  to py
tanie Hober przytacza wyniki analiz 
składników m ineralnych ciałek krwi (we
dług Abderhaldena), obliczone pro miłie.

Ciałka krw i wołu:
KH P04— 0,86 równoważne 0,58 NaCl
KC1 — 0,64 „ 0,50 „
NaCl — 2,47 „ _2,47 ^___

w sumie 3,55 NaCl
Analogiczne dane dla krwi świni dają 
wartości 5,16 pro m ille—NaCl.

W ciałkach krwi znajduje  się więc 
ilość soli odpowiadająca 0,355 — 0,516%

NaCl, przewodnictwo zaś odpowiada ty l 
ko 0,2% NaCl. Znaczy to, że tylko część 
soli je s t  w stanie rozpuszczonym i zjo- 
nizowanym, reszta zaś — w połączeniach 
organicznych. W rozprawie ostatniej 
(1913 r.) znajdują  się jeszcze rezultaty  
pomiarów przewodnictwa elektrycznego 
wewnątrz komórek mięśnia (m. sartorius 
z żaby). W edług analiz Fahra *) w m ię
śniach tych znajduje  się ilość soli odpo
w iadająca 0,64 %  NaCl. Przewodnictwo 
zaś, oznaczone metodą Hobera odpowia
da roztworowi 0,1—0,2% NaCl.

„Zdaje się, że liczby te uczą, powiada 
Hober 2), że większa część soli, zawar
tych w mięśniach, tak  jest związana, iż 
dla przewodnictwa elektrycznego nie 
wchodzi w rachubę“. Ale oznaczyć, czy 
w czasie podrażnienia i skurczu mięśnia 
stosunek soli wolnych, zjonizowanych, do 
związanych nie ulega zmianie— co było
by niezmiernie doniosłe dla teoryi sk u r
czu mięśni—tego nie zdoła dokonać me
toda HObera, gdyż na razie nie j e s t  jesz 
cze dostatecznie subtelna i tak drobnych 
zmian prawdopodobnie stwierdzićby nie 
zdołała. Mimo to jednak , rezu lta ty  do
tychczas otrzymane są  już bardzo po
ważne, a wobec tego, że Hober usilnie 
pracuje nad wydoskonaleniem swojej me
tody i coraz to nowe, coraz dokładniej
sze w ynajduje  modyfikacye, możemy mieć 
nadzieję, że w przyszłości tak  się ją  uda 
wysubtelnić, że będzie można, z jej po
mocą, śledzić przebieg zmian wśród elek
trolitów komórek, równolegle z procesa
mi życiowemi, które znajdują się w związ
ku z temi zmianami.

Michał Zając.

Z K R Y T Y K I  M IM E T Y Z M U .

W  numerze grudniowym „Revue du 
Mois“ biolog francuski Stefan Rabaud 
w artykule  „Qu’est ce que le m im etism e?“ 
zamieścił surową k ry tykę  dzisiejszej te-

*) W yjęte z rozprawy Hobera z 1913 r.
') Cytuję podług Hobera (1913). 
2) W rozprawie z 1913 r.



342 WSZECHSWIAT JSTa 22

oryi mimetyzmu, oraz próbę raćyonalne- 
go m echanistycznego patrzenia na zja 
wisko rozumiane dotąd w wybitn ie  fina- 
listycznem znaczeniu ochrony gatunku.

Poglądy R abauda tem są cenniejsze, że 
sam  on wiele zajmował się powyższem 
zagadnieniem , a z rezultatów jego badań, 
z każdego wiersza jego rozpraw *) widać 
niezw ykły  dar obserwacyjny, wielkie 
zdolności eksperym enta torsk ie , a nade- 
wszystko francuski, przenikliwy um ysł 
k ry ty k a  i in te rp re ta to ra  zjawisk.

Od czasów D arw ina  przyjm ujem y po
wszechnie, że każdy organizm w biegu 
życia prowadzić musi n ieus tanną  walkę: 
walczą ze sobą rośliny o piędź ziemi, na 
której rosną; walkę staczają  ze zwierzę
tami, k tó rym  służą za pokarm; walczą 
ze sobą zwierzęta.

Nie je s t  to tylko wralka czynna i nie
koniecznie na o tw artem  staczana  je s t  
polu. M ięsożerny drapieżca uzupełnia 
swą siłę przebiegłością, a prześladowany 
roślinożerca przeciw staw ia a takow i nie- 
ty lko chyżość czy zwinność, ale również 
i podstęp. Pew ne naprzykład  zwierzęta  
w ykazu ją  wielkie podobieństwo 'do ciał 
m artw ych  lub do innych zwierząt. Ba- 
tes, Wallace i T rim en przypuścili, że owe 
podobieństwa są dla danych zwierząt w y
biegami, uchylającem i je  od prześlado
w ań wrogów lub zapewniającemi łatwiej 
try u m f nad ofiarą. I  na tem  polega is to
ta  teoryi mimetyzmu.

P rzypatrzm y  się jej bliżej i oceńmy 
jej właściwą doniosłość biologiczną.

1. Fakty przemawiające na korzyść teoryi. 
Teorya spoczywa na licznych faktach, 
dających  się zgrupować w dwie różne 
kategorye:

1) Podobieństw a spowodowanego w y 
łącznie podobieństwem  zabarwienia (ho- 
mochromia).

*) fe. Rabaud, Le transformisme et l ‘expć- 
rieuce. Paryż, 1911.

Parasitisme et l‘homochromie. N otes prelimi- 
naires. Arch. de Zool. exp. et gen., 1912.

Le comporfcement des larves parasitees. Buli. 
Soc. Philom . Paryż. 1912, Na 1—2.

Qa‘est ee que le mimetisme? Revue du Mois, 
grudzień, 1912.

2) Podobieństwa wynikającego zaró
wno z podobieństwa zabarwienia jak  
i podobieństwa torm zewnętrznych, a więc 
zarysów stałych badanej isto ty  oraz po- 
zycyi, k tó rą  może przybierać (mimetyzm 
właściwy bierny lub czynny).

Zacznijmy od homochromii.
Mówimy, że organizm je s t  homochro- 

inatyczny, gdy jego  zabarwienie odpo
w iada zabarwieniu podłoża czy tła, na 
k tórem  żyje. Zwierzęta płowe pustyni, 
białe zwierzęta stron podbiegunowych, 
b runatne  czy zielone owady i jaszczurki, 
szare zające, przezroczyste organizmy pe- 
lagiczne — wszystkim to dobrze znane 
przykłady. Jako  mieszające się z zabar
wieniem środowiska, organizmy homo- 
chrom atyczne m ają  szczególnie dobrze 
być zabezpieczone przed wzrokiem d ra
pieżców.

Doświadczenie, które wykonał był di 
Cesuola (1904), zdaje się popierać tę hy- 
potezę. Umieścił on w klatce pewmą licz
bę zielonych modliszek (Mantis), część 
poprzywiązywał do roślin zielonych, d ru 
gą część do brunatnych; w innej klatce 
um ieścił b runatne  modliszki, równieżprzy- 
mocowując jedne  do roślin zielonych, in 
ne do b runatnych . P tak i  wpuszczone do 
klatk i zjadły po 27 dniach większość 
modliszek znajdujących się na hetero- 
chrom atycznem  podłożu; homochromaty- 
czne wszystkie pozostały. Doświadcze
nie to j a k  zobaczymy, pociąga za sobą 
poważne zarzuty;—narazie jednak  przyj- ' 
m ijm y wyniki.

Rodzi się z kolei pytanie, czy w przy
rodzie zwierzęta zawsze sadowią się na 
podłożu homochromatycznem. Różni pi
sarze zapewmiają o tem. Zugm ayer (1907) 
i Dofiein (1908) obserwowali w Ameryce 
i Azyi b runatne  i zielone jaszczurki, k tó 
re za zbliżeniem się człowieka czy inne
go zwierzęcia szybko dobiegają homo- 
chrom atycznego podłoża. Vosseler (1902) 
i Popovici (1911) opowiadają o faktach 
niemniej ciekawych, dotyczących sza rań 
czy z g rupy  Acridida.

Inne zwierzęta posiadają zdolność zmia
ny zabarwienia swego w zależności od 
środowiska. W spom nim y o kameleonie, 
m ięczaku Loligo z pośród głowonogów,
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rybach płaszczkach (Pleuronectes), po- 
czwarkach zbadanych przez Bordagea 
(1900) i t. d.

Homochromia ma więc wynikać bądź 
z wyboru przez zwierzę środowiska, bądź 
w następstwie zmiany zabarwienia  zwie
rzęcia, zmiany harmonizującej z podło
żem.

W zjawiskach mimetyzmu homochro- 
mii towarzyszą także formy i pozycye, 
czego wynikiem wielkie niekiedy podo
bieństwa bądź między różnemi zwierzę
tami, bądź między zwierzętami a i’óżne- 
mi przedmiotami, w których to podobień
stwach niemal zawsze doszukano się po
żytecznej obrony.

Najwyraźniejszym przykładem mime
tyzmu, punktem  wyjścia i najtrw alszą 
podporą teoryi je s t  raotyl Kalli ma. Kształ
tem  swych skrzydeł złożonych, pozycyą, 
w jakiej siedzi na gałązkach, zabarwie
niem skrzydeł i ich nerw acyą przypomi
na najzupełniej liść suchy. Inne owady, 
np. Dixippus m ają w ygląd i barwę gałą
zek. Paktów  podobnych znamy dosyć 
dużo, wszystkich niepodobna przytoczyć. 
Mają one popierać to ogólne p rzypusz
czenie, że zwierzęta, do różnych grup na
leżące, w sku tek  podobieństwa swego ze 
środowiskiem dobrze się uk ryw ają  przed 
naszemi oczami. A tem sam em  również 
dobrze k ry ją  się przed wzrokiem sw'ych 
wrogów i że to podobieństwo ma być 
skuteczną dla nich „obroną11.

Dlaczego jed n ak  niewszystkie zwierzę
ta  są homochromatyczne czy mimetycz- 
ne? Czem wyjaśnić istnienie zwierząt 
niekiedy o barw ach bardzo rzucających 
się w oczy? Jeżeli te zwierzęta istnieją , 
to muszą posiadać inny „środek obro
ny* — twierdzą zwolennicy teoryi m im e
tyzmu. Gąsienice ag res tn ika  (Abraxas) 
zwracają wzrok naw et z odległości. Lecz 
podobno mają mieć nieprzyjem ny sm ak — 
właściwość, k tó ra  je  broni przed wroga
mi; p tak  porzuca je niebawem. W raże 
nie wzrokowe kojarzy się w ten sposób 
z wrażeniem smakowem i zabarwienie 
staje się jednocześnie znakiem nieprzy
jem nego smaku. Tem sam em  każda gą
sienica podobna do gąsienicy agrestn ika

je s t  n ie tykana przez ptaki. Ma to być 
barwa ostrzegawcza-~jak zapewnia Bates.

Pulton uczynił w tym  względzie kilka 
doświadczeń. Owady o barwach nadzw y
czaj widocznych i nieprzyjemnym smaku, 
umieszczone w obecności owadożernych 
kręgowców, płazów, gadów, ptaków i ssa 
ków naogół nie są zjadane. Choć w y 
głodniałe owadożerce zaczynały pożerać 
te „niesmaczne'1 owady, zwłaszcza czy
niły to żaby i n iektóre ptaki.

W innych znów razach z naśladowa
niem gatunków obdarzonych innemi „środ
kami obrony" mamy do czynienia. Mo
tyle z rodzin Heliconidae i Danaidae w y 
dzielają w strę tny  zapach, a Pieridae i Pa- 
pilionidae, niewydzielające wcale tego za
pachu, naśladują  je  zabarwieniem skrzy
deł. Motyle Sesidae zupełnie bezbronne 
przypominają osy żądłem uzbrojone. Nie- 
jadowite węże wyglądem swym  przypo
minają jadow ity  rodzaj Elaps i t. d. Mi- 
metyzm, zapewniają autorowie, nietylko 
je s t  zjawiskiem obronnem, lecz także 
może zapewniać powodzenie ataku.

Na tem ma polegać teorya mimetyzmu, 
której Pulton je s t  dziś najgorliwszym 
obrońcą. W zasadzie twierdzi ona, że 
każda cząstka żywej istoty, pozbawiona 
obrony przed najróżniejszemi atakami, 
naśladuje inną cząstkę obdarzoną sku- 
tecznemi środkami ochrony i że tem sa
mem obiedwie te cząstki uchylają się 
z pod ataków jak ie jś  trzeciej części.

A teraz ściśle oćeńmy jej wartość.
2. Zarzuty i fak ty przecitvne. Ze istnieją 

często wielkie podobieństwa, na to każdy 
uważny obserwator musi się zgodzić. Ro
dzi się pytanie, j a k  one powstały?

Nieuwzględniając najbardziej krańco
wego finalizmu, w zjawiskach m imetyzmu 
oczywiście widzieć należy wynik os ta te 
czny, nigdy zaś urzeczywistnienie planu. 
Nie w celu ochrony zwierzęcia powstały 
owe podobieństwa i jeżeli dziś przybrały 
to znaczenie, to jedynie  jako wynik zja
wiska, w którem „obrona11 żadnej nie od
gryw a roli. Takie też je s t  najpowszech
niej przyjęte tłumaczenie darwinowskiej 
teoryi doboru naturalnego: osobniki je 
dnego gatunku  różnią się mniej lub wię
cej między sobą właściwościami morfo-
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logicznemi; jeżeli między temi w łaściw o
ściami znajdą się i takie, które czynią 
dany osobnik podobnym do cial m artw ych 
lub do organizmów „dobrze zabezpieczo- 
n y c h “, osobnik ten  ma wszelkie dane 
uniknięcia  swych wrogów, gdy jego  po
bratym cy, k tórym  brak  tej cechy, muszą 
zniknąć w walce o byt. Pozostałe przy 
życiu zrodzą potomstwo do siebie podob
ne i odtąd ga tunek  reprezentować będą 
osobniki m im etyczne lub homochroma- 
tyczne.

Mimo swej a trakcyjności wyjaśnienie 
to pociąga za sobą poważne zarzuty. Nie 
w ystarcza zapewnić, że żaden organizm 
nie może żyć, jeśli nie j e s t  ta k  czy ina 
czej zabezpieczony przed swemi w roga
mi, trzeba  ponadto i przedewszystkiem  
w yjaśn ić  samo pochodzenie tych ś rod 
ków, które go u k ryw ają  przed okiem 
nieprzyjaciół. Teorya milczy, gdy chodzi 
o to zasadnicze zagadnienie. Jeżeli mo
żna jeszcze przypuścić, że organizm n a 
był odrazu zabarwienia  jednobarw nego, 
to w żadnym razie nie można zrozumieć, 
by skomplikowane, złożone naśladow nict
wo mogło powstać odrazu. Skrzydła m o
ty la  przypom inającego liść m ają  cały sze
reg  właściwości morfologicznych, nada 
jących  to podobieństwo: wspom nim y o 
kształcie ogólnym, zabarwieniu, prążkach, 
p lam kach  i t. d. — w szystko to stoi na 
przeszkodzie przypuszczeniu jakoby  po
w stać  mogły jednocześnie i raptownie. 
A jeżeli właściwości te powstawały po
woli i stopniowo, j a k  właśnie zapewnia 
teorya  Darwina, jak im  sposobem mogły 
spełniać zadanie ochronne, a więc i p rze
trw ać  w szeregu pokoleń, kiedy nie s t a 
nowiły jeszcze podobieństwa ochronnego? 
Nim powstaną organizmy dostatecznie 
m imetyzujące, wszelkie pośrednie osob
niki, jako  jeszcze niemimetyzujące, nie 
w ytrzym ają  konkurencyi życiowej— i cu
dem chyba w tak ich  w arunkach  może 
powstać mimetyzm. Tymczasem wiemy, 
że te osobniki pośrednie, niedostatecznie 
z punk tu  widzenia teoryi Darwina zabez
pieczone, istnieją. Znamy motyle, k tó 
ry ch  skrzydła posiadają tylko prążki, 
u innych tylko plamy, zabarwienie lub 
k sz ta łt  liścia; gdzieindziej p lam y i p rą ż 

ki na  skrzydłach istnieją, choć b rak  im 
formy dokładnej liścia.

Naw et patrząc z darwinistycznego 
punktu  widzenia nagrom adzania  się n ie
znacznych zmian, istnienie organizmów 
pośrednich morfologicznie stanowi n a j
cięższy zarzut przeciw teoryi m imetyzmu.

Inni biologowie zwrócili się o pomoc 
do teoryi mutacyi, nieuzyskawszy jed n a k  
i od niej tego, czego żądali.

J a k  wrobec tego należy patrzeć na fakt 
istn ienia  tych właściwości pośrednich? 
Co w arunku je  istnienie tych organizmów 
o cechach pośrednich? Jeżeli właściwo
ści te istnieją, m uszą mieć zatem inne 
biologiczne znaczenie. Jeżeli zwierzę is t 
nieje, to znaczy, że je s t  „zabezpieczone" 
przez środki inne, prawdziwie skuteczne. 
Zatem jeżeli każda „cecha“ oddzielnie 
wzięta istnieje, choć nie s tanow i czyn
nika obronnego, dlaczego nagrom adzenie  
tych cech i podobieństwo, k tóre mu przy
pisują  nie ma trw ać również, niespełnia- 
ją c  również najmniejszej czynności och
ronnej?

Je s t  to teren  właściwy, na k tó ry  kwe- 
s tyę  przenieść należy. Zamiast zgóry 
przyjm ować zależność pomiędzy podo
bieństw em  dostrzeżonem a ochroną is to 
ty, wprzód należy się przekonać, czy po
dobieństwo to ma rzeczywiście znacze
nie ochronne.

Obserwatorowie nagromadzili dużo łak- 
tów, przeczących temu. W erner  s tw ier
dził, że n ieprzyjem ny zapach, przez mo
tyle  do rodziny Danaidae należące w y
dzielany, nie jes t  skutecznym środkiem 
ochrony, gdyż wiele ptaków żywi się nie
mi. Więc ich naśladowanie byłoby nie
zrozumiałe. Ten sam uczony stw ierdził 
również, że niektórzy drapieżcy spoży
wają  zarówno węże jadowite, jak  i ich 
n iejadow itych  naśladowców. B. Deau 
często widywał motyle Kallima siedzące 
na zielonych krzakach — a wówczas rzu
cały się w oczy nadzwyczaj i z racyi t e 
go obawia się, czy wnioski wyciągane 
z podobieństwa tego nie spoczywają na 
k ilku powierzchownych obserwacyach, 
być może nawet na dowolnem ugrupo
w aniu  motyli w kolekcyi. Rabaud spo
tyka ł  gąsienice z rodziny Geometridae,
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przypominające szare gałązki na zielo- 
nem heteroćhrom atycznem  podłożu. Nie 
są to wcale zdarzenia rzadkie. Trafiają 
się stosunkowo często, o tyle często, że 
pociągają za sobą obawę, czy istotnie 
fakt istnienia zwierzęcia na homochro- 
matycznem podłożu zależy nie od innych 
przyczyn, aniżeli te, k tó rych  domaga się 
hypoteza ochrony gatunku. Rabaud nie 
je s t  nawet (Jaleki od przypuszczenia, że 
zależy to od przypadkowego zbiegu oko
liczności pow tarzającego się mniej lub 
więcej często. Ponadto, ściśle rozum u
jąc, przekonywam y się, że prawdziwa ho- 
mochromia j e s t  zjawiskiem bardzo rząd
kiem. W szak  wiemy, że dwie barw y te 
same o różnych odcieniach najbardziej 
chyba jedna  na tle drugiej się uwidocz
niają. A te różnice w odcieniach zwie
rzęcia i podłoża bardzo często widzimy. 
Oprócz tego zwierzę na podłożu homo- 
chromatyeznem nie może się zdradzać 
najmniejszem poruszeniem — inaczej bo
wiem na tychm iast  wpadnie w oko.

W ięc odcienie w zabarwieniu, porusze
nia i przemieszczenia mogą, przeciwnie, 
być sygnałami, k tóre  zwierzę zdradzają 
naw et na hom ochrom atycznem  podłożu.

(Dok. nast.). Streścił K. D

R A D  J A K O  C Z Y N N IK  
B IO L O G IC Z N Y .

Badania nad  działaniem fizyologicznem 
i zastosowaniem radu  w lecznictwie zwią
zane były i są z licznemi trudnościami, 
szczególniej sku tk iem  niemożności zaopa
trzenia  się w większą jego  ilość. Nie- 
wszystkie pracownie naukowe mogą po
szczycić się wogóle jego  posiadaniem. 
Mimo to co roku  ukazują  się liczne roz
prawy trak tu jące  o tym  przedmiocie. Na
gromadzone w ciągu la t fakty  i teorye 
zebrał i usystem atyzował prof. London, 
z którego wynikam i chciałbym  zaznajo
mić czytelników W szechśw iata  J)-

*) Das Radium in der B iologie und Medizin 
von prof. E. 8. London. Lipsk, Akademische Ver- 
lagsgesellschaft, 1911.

Pierwsze badania nad wpływem  radu 
na protoplazmę podjął Schwarz; podda
jąc  działaniu radu  ja je  kurze zauważył 
ściemnienie skorupki, zmętnienie białka, 
zagęszczenie b iałka i żółtka, oraz charak 
terys tyczny  zapach trój metyli aku; zwią
zek ten powstaje przez rozkład lecytyny, 
w skutek czego Schwarz przypuszczał, że 
i inne zmiany zachodzące pod wpływem 
radu są tylko zjawiskami wtórnemi, wy- 
wołanemi przez związki powstałe z roz
kładu lecytyny. Teoryę tę zdają się po
pierać następujące fakty: w ja jach  żaby 
najw iększym  zmianom podlegają właśnie 
części najbogatsze w żółtko, zawierające 
dużo lecytyny (Schaper); wstrzykiwanie 
podskórne choliny wywołuje zmiany, po
dobne do tych, k tóre zachodzą pod w pły
wem radu  (Exner i Zdarek). Niemożna 
jednak  uważać je j  za dostatecznie udo
wodnioną.

Pokaźna liczba badań nad wpływem 
radu i jego emanacyi na bak terye  s tw ier
dziła ciekawy fakt, że niewszystkie pro
mienie działają równie intensywnie: na j
bardziej zabójcze są promienie a, na j
mniej T- Ferm enty, toksyny i an ty toksy- 
ny zachowują się różnie; jedne  zacho
wują się obojętnie j a k  pepsyna, maleina 
ferm ent podpuszczki, toksyna dy f te ry ty 
czna; inne giną jak  chymozyna, inwerty- 
na, emulsyna, jad wężów; wreszcie są ta 
kie, na  które wpływa dodatnio. Różnie 
zachowują się i niższe organizmy zwie
rzęce, przeważnie jednak  po krótkiem na
świetlaniu giną, ulegając mniej lub wię
cej widocznym zmianom morfologicznym. 
Spermatozoidy świnki morskiej, zacho
wujące swą żywotność w fizyologicznym 
roztworze soli kuchennej w ciągu 5 dni, 
już  po dwu godzinach wpływu radu  t ra 
ciły wiele na swej ruchliwości, po czte
r e c h — ginęły; robiono też doświadczenia 
in vivo, naświetlając jąd ra  świnek mor
skich; wkrótce sperm a staw ała  się wo
dnistą  i ubogą w spermatozoidy, które 
przytem okazywały małą ruchliwość.

Na specyalne zainteresowanie zasługu
j ą  badania nad wpływem promieni rado
wych na rozwój embryonalny. Ja ja  Stron- 
gylocentrotus Iividus rozwijają się i to 
z pewnemi zboczeniami tylko do stadyum
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blastuli; gdy rozpoczynano doświadczenie 
od gastru li  w początkowem jej stadyuin, 
rozwijała się dalej lecz nienormalnie. Rad 
tam uje podział komórek, różnicowanie 
ich i regeneracyę, co stwierdził Schaper, 
badając rozwój jaj  żaby (Rana fusca), 
em bryony żab (R. esculenta i fusca), oraz 
regeneracyę  u t ry tonów  i planaryj. T a 
kież wyniki otrzymał Bohn. J. T ur  n a 
świetlał 80 jaj  kurzych w ciągu 24 do 
70 godzin; w rozwoju wszystkich o trzy 
mał znaczne zmiany teratologiczne; w k i l
ku  przypadkach brakowało kręgów pier
wotnych, wT 90°/o nastąpiło  zwężenie area  
lucida; brózda p ierw otna wystąpiła  tylko 
na ty lnym  końcu embryona; w przekro
ja c h  poprzecznych uwidocznił się nad 
mierny wzrost endodermy, z równocze
snym  zanikiem ektoderm y. Bohn w resz
cie stw ierdził partenogenetyczny  rozwój, 
k tó ry  jed n a k  ulegał zboczeniom i w kró t
ce ustawał.

Znane były od dość dawna fakty, że 
skóra  pod działaniem promieni radow ych 
czerwienieje, później pokrywa się ranam i 
trudnem i do zagojenia, że w ypada ją  wło
sy. System atyczne i na  większą skalę 
badania  podjął pod k ierunkiem  Londona 
Horowitz; celem ich było poznać specy
ficzne działanie wyw ierane na różne o r 
gany  i tkanki, by oprzeć się na w yni
kach  i stworzyć racyonalne lecznictwo 
radem. Sposób, którego używano, był n a 
stępujący: jednę  cienką ru rkę  zaw iera ją 
cą 1 mg brom ku radowego, oraz drugą  
pus tą  dla kontroli, umieszczano w różnych 
organach  świnek morskich; z zabitych 
po 10 dniach zwierząt robiono preparaty , 
u trw ala jąc  je  w różny sposób, w końcu 
robiono skraw ki mikroskopowe prostopa
dłe do osi rurek. Badano wątrobę, ś le
dzionę, nerki, nadnercza, gruczoły ślino
we, chrząstki, mózg, nerwy, rdzeń pacie
rzowy, szpik kostny, jajn ik i ,  jąd ra ,  mięśnie 
i subserosa. W każdym znaleziono m nie j
sze lub większe zmiany; najw iększym, jak  
się należało spodziewać, uległy tk an k i  
nerw ow e i limlatyczne, na jm nie jszym  — 
trzu s tk a  i m em brana mucosa.

W reszcie kilka słów o wpływie radu  
1 jego  em anacy i na s tan  ogólny wyższych 
ustrojów. U myszy szybko w ystępow ały

objawy chorobliwe, j a k  osłabienie, ospa
łość, zmniejszenie wrażliwości, później 
paraliż ty lnych  kończyn. London czynił 
podobne doświadczenie na świnkach m or
skich. Po k ilkunastu  dniach uszy stały  
się czerwone, w różnych miejscach w y 
stąpiło zapalenie, potworzyły się wrzody; 
objaw y te  obejmowały coraz to szersze 
kręgi, aż zajęły cały grzbiet; wypadły 
włosy, wystąpiła  choroba oczfi, przyczem 
najwięcej ucierpiała siatkówka, powieki 
pokryły  się lepką wydzieliną i krótko 
przed śmiercią nie otwierały się wcale; 
płodność w pierwszych miesiącach była 
normalna; z czasem pociąg płciowy zmniej
szał się, aż usta ł zupełnie. Em anacya ra 
du wy woły wala u myszy białych i u żab 
ociężałość w ruchach, senność, trudność 
w oddychaniu, wreszcie śmierć, której 
przyczyny najprawdopodobniej szukać 
należy w u trudnionem  oddychaniu. Cie
kawe jes t ,  że żaby użyte do doświadczeń 
wydzielały następnie promienie w szyst
kich trzech rodzajów; na kliszy fotogra
ficznej występowało wyraźne i jasne  od
bicie.

Z tego krótkiego przeglądu najw ażniej
szych faktów, widzimy, że dorobek nau
kowy na tem polu je s t  wcale pokaźny; 
wiele j e d n a k  działów je s t  zupełnie n ie 
tkn ię tych , a ich badanie wydobędzie mo
że na jaw  ciekawe i nieznane dotąd w ła
sności radu .

J. B.

A k a d e m i a  U m i e j ę t n o ś c i .
I I I .  W y d z ia ł  matem atyczno-przyrodniczy .

Posiedzenie dnia 5  maja 1 9 1 3  r.
P r z e w o d n ic z ą c y :  C z ł .  E . G o d le w s k i s e n .

Sekretarz przedstawia wydawnictwa, które 
ukazały się od czasu ostatniego posiedzenia:

1) Bulletin International de ł ’Acadómie 
des Sciences de Cracoyie, Classe des Scien
ces Mathematiąues et Naturelles, Sśrie A, 
JNfs 4 (Ayril). Zawiera rozprawy pp. H. Stein
hausa, St. Zaremby, E. Drozdowskiego i J. 
Pietrzaka.

2) Bulletin International de 1‘Acadeinie 
des Sciences de Cracovie, Classe des Scren-
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ces Mathśmatiąues et Naturelles, Sórie B, 
JNI» 3 (Mars). Zawiera rozprawy pp. H. Za- 
pałowicza, L. Popielskiego, p. S. Jeleńskiej- 
Macieszyny, pp. W. Mierzejewskiego, B. Na
mysłowskiego.

Sekretarz przedstawia złożoną przez auto
ra rozprawę p. t.: Paune du Distriet de Wa- 
louyki, Gouverneinent de Woronóge (Russie) 
par Ylad, Yelitehkowsky. Pasc. 10. Arach- 
noidea par Vladislas Kulczyński, str. 30, 
1913.

Sekretarz przedstawia tomy XXIII i XXIV 
„Prac matematyczno-fizycznych", wydawa
nych przez czł. S. Dicksteina w Warszawie, 
ze spółudziałem członków: Wład. Natansona, 
J. Puzyny, M. Smoluchowskiego, S. Zarem
by i K. Żorawskiego.

Tom XXIII (Warszawa 1912, 8°, str. 224) 
zawiera rozprawy następujące: Przyczynek 
do „różniczkowalności" funkcyj przez W. 
Sierpińskiego; o równaniach różniczkowych 
cząstkowych nieliniowych typu eliptycznego 
przez L. Lichtensteina; o powierzchniach 
algebraicznych nieregularnych rodzaju linio
wego >  1 , przez A. Rosenblatta; lemmat 
Gaussa i niektóre twierdzenia dotyczące 
teoryi grup, przez G. A. Millera; przyczy
nek do teoryi uginania promieni rontgenow- 
skich przez W. Rybczyńskiego; postępy te
oryi powierzchni algebraicznych przez A. 
Rosenblatta; o krzywych wypełniających 
kwadrat przez W. Sierpińskiego.

Tom XXIV (Warszawa 1913, 8°, str. 442) 
jest poświęcony pamięci Augusta Witkow
skiego. W r. 1913 przypadała 25-ta rocznica 
objęcia przez zmarłego katedry fizyki do
świadczalnej w uniwersyteoie Jagiellońskim. 
Pragnąc uczcić tę okoliczność, grono fizy
ków polskich, idąc za myślą, rzuconą przez 
prof. J. Kowalskiego, postanowiło wydać 
zbiorowy tom monografij, które przedstawi
łyby stan róźnyoh zagadnień w fizyce spół- 
czesnej. Monografie te wypełniają tom XXIV 
i wypełnią jeszcze następny XXV tom Prac. 
Niestety, podczas druku tomu, ś. p. August 
Witkowski został wydarty nauce i krajowi. 
Redakcya Prac, składając na jego grobie 
tom niaiejszy, pragnęła wyrazić hołd czci 
i wdzięczności, które żywi dla pamięci zmar
łego.

Na treść tomu XXIV-go Prac składają 
się rozprawy następujące: Zasady teoryi pro
mieniowania przez Wład. Natansona; o pro
mieniotwórczych własnościach aktynu przez 
Tad. Godlewskiego; teorye dielektryków sta
łych przez Oz. Białobrzeskiego; elektryczne 
własności stopów glinu przez W. Broniew
skiego; kalorymetrya w nizkich temperatu
rach przez Tad. Estreichera; pola moleku
larne i ich znaczenie w teoryi magnetyzmu 
i w optyce przez Zdz. Thulliego; zależność 
własności optycznych kryształów mieszanyoh

od stałych optycznych i stosunków skład
ników przez St. Kreutza; o dyspersyi i ek- 
stynkcyi światła w metalach przez K. Za
krzewskiego; elektryczność zwierzęca; prądy 
spoczynkowe i ozynnościowe przez Nap. Cy
bulskiego. Dalsze rozprawy ukażą się w to
mie XXV.

Czł. Hugo Zapałowicz przesyła rozprawę 
własną p. t.: „Krytyczny przegląd roślinno
ści Galioyi“. Część XXVIII.

P. Z. opisuje w dalszym ciągu gatunki 
Krzyżowych. Nowy jest gatunek Diplota- 
xis polonica, rosnący koło Zarwanicy w Zło- 
czowskiem.

Czł. M. P. Rudzki przedstawia rozprawę 
własną p. t.: „Próba zastosowania zasady
Fermata do ośrodków nieizotroppwych".

P. P. R. okazuje, że zasada Fermata, tak 
dogodna w zastosowaniu do ośrodków izo
tropowych, nie daje się zastosować do ośrod
ków nieizotropowych, albowiem prowadzi do 
prawa załamania światła w przejściu z je
dnego ośrodka izotropowego do drugiego, 
niezgodnego z prawem, wynikającem z za
sady Huyghensa a stwierdzonem przez do
świadczenie.

Czł. M. Raciborski przedstawia rozprawę 
p. M. Matlakówny p. t.: „Przyczynki do zna
jomości traw i ich kiełkowania".

Badania te dotyczą znaczenia rozwieracza 
łupiny kukurydzy podczas kiełkowania; wy
kazują one obecność krótkiej szyjki sysaw- 
kowej u Phaenosperma globosum, budowy 
bielma i wielozarodkowości u Tripsacum, 
roli koleorrhizy podozas kiełkowania oraz jej 
szczytowej tarczki, wreszcie dodają kilka 
szczegółów i uwag co do roli biologicznej 
i morfologicznej epiblastu.

Czł. .T. Morozewioz przedstawia rozprawę 
p. St. Kreutza p. t.: „O limburgicie w Ta
trach".

P. K. podaje wyniki optycznego i che
micznego badania skrajnie zasadowej skały 
wybuchowej z Tatr Zachodnich: limburgitu, 
jej składników mineralnych, porwaków oraz 
jej sposobu wietszenia. W augicie tytano
wym istnieje wyraźny związek między po- 
dwójnem załamaniem, położeniem osi polary - 
zacyi, kątem osi optycznych i stopniem za
barwienia kryształu. Leżące w płaszczyznie' 
symetryi osi absorpcyi tworzą tu  znaczny 
kąt z osiami polaryzacyi. Badanie stosunków 
geologicznych wykazało, że tufy limbur
gitu występują w czterech punktach w wy- 
sokotatrzańskim zespole warstw jurajskich, 
w sąsiedztwie ławic wapienia krynoidowego, 
które ściślej oznaczają poziom geologiozny 
utworu; tufy uległy tym samym przemiesz
czeniom tektonicznym, co i otaczające je 
skały. Rzecz zamyka się roztrząsaniem przy
puszczalnego powinowactwa opisywanej skały
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z analogicznemi utworami oraz jej znacze
nia geologicznego.

Czł. Nap. Cybulski przedstawia rozprawę 
pp. prof. d-ra A. Rosnera i d ra J. Zubrzyc
kiego p. t.: „Corpus luteum graviditatis 
a ochronne zaczyny w ciąży “.

Pp. R. i Z. zajęli się kwestyą powstawa
nia zaczynów ochronnych w ciąży i zwró
cili uwagę na ciałko żółte. Do doświadczeń 
użyli ciałka żółtego osoby ciężarnej w Il-im  
miesiącu, uzyskanego podczas operacyi. W y
niki szeregu doświadczeń są następujące: Su
rowica krwi męskiej (osoby nieciężarnej) nie 
trawi łożyska, natomiast, jeżeli do tej suro
wicy dodamy wyciągu z ciałka żółtego, któ
re samo przez się też łożyska nie trawi, 
otrzymujemy wynik dodatni. Surowica krwi 
męskiej z dodatkiem wyciągu z ciałka żół
tego zachowuje się w doświadczeniach tak 
jak surowica krwi osoby ciężarnej. Te re
zultaty upoważniają do wniosku, że ciałko 
żółte ma ważne znaczenie w tworzeniu się 
tego zaozynu ochronnego i że: albo w niem 
enzym ten się wrytwarza, albo produkty ciał
ka żółtego w inny sposób przyczyniają się 
do powstawania tego fermentu. Doświad
czenia te rzucają nowe światło na znaczenie 
ciałka żółtego w ciąży, a przez to i na zna
czenie gruczołów o wewnętrznein wydziela
niu w ogólności.

Czł. S. Zaremba przedstawia rozprawę 
prof. W. Sierpińskiego p. t.: „O krz'ywej, 
której pole nie jest „mierzalne".

W rozprawie tej p. S. podaje łatwy spo
sób otrzymania łuku prostego, którego każ
dy kawałek, uzupełniony innym łukiein pro
stym do krzywej Jordana, ogranicza pole 
„niemierzalne". W trójkąt prostokątny ró
wnoramienny ABC o przeoiwprostokątnej 
AC <  1 wpisujemy prostokąt DEFG o polu 
równem kwadratowi pola trójkąta ABC, któ
rego mniejszy bok DG leży na AC, wierz
chołki zaś E  i P odpowiednio na AB i BC. 
Otrzymujemy w ten sposób trzy nowe trój
kąty: ADE, E BP i FGC. Z każdym z nich 
postępujemy podobnie jak z trójkątem ABC, 
przez co otrzymujemy 9 nowych trójkątów; 
z każdym z nich postępujemy jak wyżej 
i t. d. Wierzchołki wszystkich otrzymywa
nych w ten sposób trójkątów oraz ioh miej
sca skupienia wyznaczają łuk prosty o żą
danej własnośoi.

Czł. M. Siedlecki przedstawia rozprawę p. 
J, Domaniewskiego p. t.: „Spostrzeżenia na<J 
zjawiskami zmienności i korelacyą u niedź
wiadka jawańskiego (Heterometrus cyaneus
C. L. Koch)".

Przeglądając większą liczbę okazów Hete
rometrus cyaneus, p. D. zauważył: 1) po
tworności występujące na grzebykach; 2) 
zmienność, która objawia się przedewszyst- 
kiom w zmiennej ilości ząbków na grzeby

kach i jest większa z lewej strony ciała niż 
z prawej; 3 ) asymetryę głaszczków, z któ
rych prawy w ogromnej większości okazów 
jest większy od lewego; 4) nierówny wzrost 
głaszczków w stosunku do prosoma; 5) p.
D. zauważył, że w miarę wzrostu ostatniego 
członu ciała (w którym mieści się gruczoł 
jadowy), jego szerokość rośnie szybciej niż 
wysokość, tak, że w miarę wzrostu okazów 
ostatni człon wyraźnie się spłaszcza. Zda
niem p. D. ostatni fakt pozostaje w związ
ku z mechanicznem działaniem kolca jado
wego.

Czł. M. Siedlecki przedstawia rozprawę p. 
Jana Wilczyńskiego p. t.: „O funkcyach wy- 
dzielniczych jelita tylnego w rodz. Sipuncu- 
lidae“.

Badania zapomocą injekcyi fizyologieznej, 
dokonane nad Phascolosoma eremita Sars. 
i Phascolosoma margaritaceum Sars. z ro
dziny gwiazdnic, Sipunculidae, wykazały, że 
komórki cliloragogenowe po upływie 36 —• 
48 godzin poohłaniają w olbrzymiej ilości 
zastrzyknięty tusz i karmin amoniakalny, 
silnie zabarwiając jelito wstępujące na czar
no lub czerwono. Ze skrawków mikrosko
powych p. W. wnioskuje, że te ciała prze
chodzą stopniowo przez wszystkie warstwy 
jelita i odbyt nazewnątrz w postaci drob
niutkich ziarnek, bądź zaległych w zarodzi 
amebocytów (tusz), bądź rozsianych wprost 
wśród tkanek jelita (tusz, karmin). Ostatni 
ton fakt tłumaczy działalnością aktywną 
tkanki łącznej albo tęż czynnością pomocni
czą amebocytów, dostarczających tuszu ko
mórkom nabłonka, które samoistnie już zaj
mują się dalszein wydzielaniem. Zjawisko 
diapedezy pojmuje jako wydzielanie pomoc
nicze cząstek obcych lub obumarłych naró- 
wni z nerkami. Zastrzykiwany indygokar- 
min czysty lub w mieszaninie z karminem 
amoniakalnym zabarwia na błękitno tylko 
jelito zstępujące; wezuwina na bronzowo 
tylko część jelita zstępującego, na żółto zaś 
jego część drugą; jelito wstępujące i prze
wód pokarmowy pozostają bezbarwne. Spo
rządzone skrawki dowodzą, że w ostatnich 
przypadkach całe jelito zabarwia się jedno
licie. Doświadczenia te wykazują fizyolo- 
giczne zróżnicowanie jelita w pierwszym 
przypadku na dwa odcinki, w drugim na 
cztery. P. W. sądzi, że zależy to od ró
żnych reakcyj chemicznych w różnych czę
ściach jelita. Powyżej opisanych zjawisk 
niemożna zauważyć u Phasoolion strombi 
Mont.

Czł. M. Siedlecki przedstawia rozprawę p. 
L. Sitowskiego p. t.: „O nowej aberacyi Co- 
lias hyale L .“.

P. S. opisuje nieznaną dotychczas formę 
Colias hyale L., znalezioną w Radłowie w Ga- 
licyi, którą oznacza osobną nazwą polonica
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Sit. Aberacya ta odznacza się oiemnem za
barwieniem przednich skrzydeł w postaci je* 
dnolitej plamy, niemającej zwykłego cha
rakteru obwódki i poprzecznem zwężeniem 
punktu dyskoidalnego. Na tylnej parze 
skrzydeł zanika całkowicie czarna obwódka 
i plama środkowa jest rozlana. Odmiana po
lonica cachuje się również odmienną budo
wą łusk. Skrzydła pierwszej pary mają 
cechy podobne do cech melanotycznych, gdy 
tymczasem druga para okazuje wyjaśnienie 
barw. P. S. zwraca uwagę na badania Pio- 
teta, którego zdaniem ten sam czynnik mo
że wywołać różnorodne zmiany ubarwienia 
motyli i może być przyczyną zarówno me- 
lanizmu jak albinizmu, oraz potwierdza za
patrywania Picteta przykładem opisanej abe- 
racyi. Nadto wykazuje pewien związek fi
logenetyczny w formie ułożenia rysunku po
między rodzajem Colias a Anthocharis na 
podstawie opisanej nowej aberacyi.

Czł. E. Godlewski jun. przedstawia roz
prawę p. Janiny Zieliiiskiej p. t.: „Wpływ
częściowego ciśnienia tlenu na szybkość re- 
generacyi Eisenia foetida SarK.

P. Z. wzięła sobie za zadanie zbadanie, 
czy i w jaki sposób zmiany częściowego ci
śnienia tlenu wpływają na szybkość regene- 
racyi u dżdżownicy Eisenia foetida Sar. Ope
rowane robaki trzymano: 1) w tlenie, 2) 
w mieszaninie wodoru z tlenem (8 —  12%  
tlenu), 3) w normalnej atmosferze, przez ró
żne okresy czasu. Następnie porównywano 
długość regeneratów wyhodowanych w tle
nie i w mieszaninie wodoru z tlenem z dłu
gością regeneratów robaków, które jedno
cześnie i w jednakowych warunkach były 
trzymane w atmosferze normalnej. Doświad
czenia wykazały wyraźną zależność szybko
ści regeneracyi od częściowego ciśnienia 
tlenu. Wpływ zmniejszonego i zwiększone
go ciśnienia tlenu okazał się niekorzystny 
dla organizmu, w obu przypadkach dostrze
gano ostatecznie zmniejszenie szybkości re
generacyi. Pod wpływem niższego od nor
malnego częściowego ciśnienia tlenu zaha
mowanie ujawniło się odrazu po pięciu dniach 
działania i występowało tem silniej, im zwie
rzęta były dłużej poddawane wpływowi bra
ku tlenu. W czystym zaś tlenie regenera- 
cya odbywała się z początku szybcej niż 
w powietrzu, w miarę działania tlenu przez 
dłuższy okres czasu przyśpieszenie stawało 
się coraz mniejsze, a wreszcie po 25 i 30 
dniach wystąpiło i tutaj niewielkie opóźnie
nie wzrostu regeneratów, jednak znacznie 
mniejsze niż pod wpływem braku tlenu.

Czł. J. Nusbaum przesyła rozprawę p. Ce
cylii Beigel-Klaftenowej p. t.: „Regeneracya 
organu węchowego ryb karpiowatych“.

Celem zbadania, czy organ węchowy ryb 
kostnoszkieletowych posiada zdolność odra

dzania się, p. B.-K. niszczyła ten organ zu
pełnie u młodych linów, różanek i karpików. 
U wszystkich tych ryb organ węchowy od
radzał się w całości; powstawał zatem nowy 
nabłonek węchowy oraz zewnętrzne wyrostki 
nosowe, które, rosnąc ku sobie, tworzyły 
typowy mostek nad jamą nosa. Sposób two
rzenia się fałdów nabłonka zmysłowego od
powiada najczęściej embryonalnemu przebie
gowi tego zjawiska, najpierw występuje więc 
jeden fałd w środku zagłębienia jamy noso
wej, dalsze fałdy tworzą się symetrycznie 
po obu stronach tej pierwszej wypukliny. 
W procesie tym bierze czynny udział me- 
zenchymatyczna tkanka łączna, tworząca się 
pod nabłonkiem węchowym; powolny lub 
niedostateczny jej rozrost opóźnia tworzenie 
się fałdów. W różnicowaniu się nabłonka 
zmysłowego można rozróżnić trzy stadya: 
1) nabłonek wielowarstwowy, niezróżnicowa- 
ny, 2) nabłonek wielowarstwowy z licznemi 
gruczołami śluzowemi w warstwie najwyż
szej, 3) występowanie między gruczołami 
komórek wydłużonych, wrzecionowatych, 
z jądrami blizkiemi podstawy, wśród któ
rych jedne komórki tworzą wypustki ner
wowe, wychodzące poza nabłonek w kierun
ku dośrodkowym, z innych zaś tworzą się 
komórki podpierające i migawkowe. Bada
nia nabłonka węchowego zapomocą metody 
srebrzenia Ramon y Cajala oraz metody 
Kopscha wykazały, że zarówno w komórkach 
węchowych, jak podpierających oraz migaw
kowych istnieje u ryb a także i u płazów 
aparat Golgi i Kopscha, tak w narządzie w ę
chowym pochodzenia normalnego, jak zre
generowanym.

Czł. Wład. Natanson przedstawia rozpra
wę p. Czesława Białobrzeskiego p. t.: „O ter
modynamicznej równowadze kuli gazowej 
swobodnej".

P. B. rozważa znaczenie, przypadające ci
śnieniu promieniowania w równowadze ter
modynamicznej kuli gazowej grawitującej. 
Za przykłady kul tego rodzaju możemy uwa
żać słońce, gwiazdy, nawet planety, o ile 
przyjmiemy, że ich wnętrze znajduje się 
w stanie gazowym. Każdy element masy, 
wyodrębniony w kuli gazowej, posiada okre
ślone ciśnienie, temperaturę i gęstość. Za
daniem teoryi jest znalezienie tych wielko
ści jako funkcyi odległości od środka. W tym  
celu musimy wprowadzić przypuszczenie 
o rodzaju równowagi termodynamicznej. 
Przyjmujemy zwykle, że w kuli gazowej mo
gą zachodzić prądy konwekcyjne i że skut
kiem tego równowaga jest adyabatyczna. 
Według p. B. w ciśnieniu masy gazowej 
powinniśmy wyróżnić ciśnienie, wynikająoe 
z ruchu cząsteczkowego i ciśnienie energii 
promienistej, wysyłanej przez wszystkie ciała 
w temperaturze wyższej od zora bezwzględ
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nego. W przypadku gęstych kul gazowych  
możemy przypuścić, że warstwy gazu są do- 
skonalejczarne. Rąchunek prowadzi do ró
wnania różniczkowego, które przybiera po
stać uproszczoną w dwu przypadkach szcze
gólnych. Do tych przypadków p. B. ogra
nicza swoję analizę. Stan wewnętrznej ró
wnowagi kuli gazowej można wówczas uwa
żać za politropiczny, ogólniejszy od adyaba- 
tycznego. Analiza prowadzi do wniosku, że 
ciśnienie promieniowania nabiera coraz więk
szego znaczenia w stosunku do tego, im 
większy jest promień i średnia gęstość kuli 
gazowej, jakoteż im gęstszy jest gaz, z któ
rego ona się składa. Gdy kula gazowa ma 
wymiary słońca, ciśnienie promieniowania 
kilkakrotnie przenosi ciśnienie gazu w pe
wnych warunkach.

Dnia 13 marea 1913 roku odbyło się po
siedzenie Komisyi antropologicznej pod prze
wodnictwem prof. d ra N . Cybulskiego.

Prof. Talko Hryncewicz zdał sprawę z ba
dali i wycieczek antropologicznych, odby
tych w czasie wakacyj letnich roku 1912. 
Prof. Hryncewicz odbywał .z pomocą p. Fran
kowskiego w dalszym ciągu badania nad Gó
ralszczyzną polską, zaczęte w roku 1910, 
prowadzone następnie latem 1911 r. (patrz 
Spraw. Akad. Um., styczeń '1911). Całość 
badań obejmuje następujące grupy: 1) Gó
rale: 1. Wiślanie 182 (5 123 9 59) (źródła 
Wisły i wsi: Wisła, Istebna, Jaworzynka 
i t. d.). II. Beskidowi 280 (6  178 $ 10‘2) 
(wsi: Jeleśnia, Zawoja, Skawica, Białka, Przy
borów i t. d.). III. Podhalanie 372 (6  245 
9 127) (wsi: Poronin, Zakopane, Szaflary, 
Maniowy, Huba, Szembark, Czorsztyn, Szcza
wnica i inne). IV. Kliszczaki 157 (6  84 
$ 73) (wsi: Pcim, Lubień, Rabka, Trzebunia 
Stróża, Krzczanów i inne). 2) Mieszkańcy 
podgórza Karpat: Y. Starożytni Jabłonko- 
wianie v. Jacki 31 (6 21 $ 10) (miasto Ja
błonków). VI. Wałasi (pow. cieszyński) 88 
(6  62 $ 26) (wsi: Ropica, Bystrzyca, Ligot- 

*ka i inne). VII. Lasi zachód. (Cieszyńskie) 
70 (6  45 $ 25) (wsi: Błędowice, Cierlisko, 
Olbrachtowice i inne). VIII. Lasi wsch. (No- 
wo-sądeckie) 116 (6  75 $  41) (wsi: Pode
grodzie, Jazowsko, Stadło, Gostwica, Nizko- 
wia i inne).

Ogół wszystkich badanych wynosi 1295 
(6  832 9 463), przyczem na górali właści
wych przypada 991 (5  630 $ 361), a na 
podgórzan 305 (6 203 9 102). Podział na 
grupy był dokonany według granic etno
graficznych, podanych przez p. S. Udzielę. 
Prof. Talko-Hryncewicz oznaczał cechy opi
sowe każdego badanego i robił pomiary cza
szki i twarzy, a p. Frankowski pomiary ciała 
i fotograficzne zdjęcia typów antropologicz
nych i grup 1). Na każdym z osobników

*) Zrobiono zdjęć fotograficznych pojedyń-

obojej płci wykonano 81 spostrzeżeń, z tych  
31 opisowych i 50 pomiarów. Badań doko
nano w 36 miejscowościach na osobnikach, 
pochodzących ze 121 osad i wsi. Zanim zo
staną opracowane zebrane matcryały, p. T.- 
H. wyraża zapatrywania na badaną ludność.
0  Wiślanach, góralach Beskidowych, o pod- 
górzanach i Jabłonkowianaoh, Wałachach
1 Lachach śląskich była już mowa w spra
wozdaniu z roku I9 l0 . Podhalanie osiedli 
na najwyższych wysokościach Karpat, obej
mujących pow. Nowotarski, badani byli na 
zachodzie we wsiach przyległych do Poro
nina, leżących od 740—830 m nad poz. mo
rza, i w drugim punkcie wschodnim Manio
wach z przylegającemi do niego wsiami na 
wysokości od 5 2 7 —600 m. Podhalanie sta
nowią grupę graniczącą na wschodzie z gó
ralami ruskimi; wyróżniają się od górali be
skidowych i Wiślan nieco niższym wzrostem 
i przeważnie typem ciemniejszym, przyczem 
pierwiastek jasny o włosach blond i szatyn, 
oczach zielono-piwnych lub zielono-siwych, 
częściej występuje niż szatyn lub brunet
0 oczach jasno-piwnych. Są oni bardziej 
krótkogłowi niż mieszkańcy niższych okolic. 
Wskaźnik szerokości w pojedyńezych przy
padkach dochodzi do 91,0. Wzrost wyższy 
zdaje się być częstszy u blondynów niż 
u typu ciemniejszego. Z ciemniejszym ty 
pem łączą się długie twarze o ostrzejszych 
konturach, wydatność nadnosia i łuków nad- 
oczodołowych, wyniosłe czoła, obok ust wąz- 
kich, nieraz ostro ściętych; obok nosów pro
stych o ostrych liniach niekiedy występują 
garbate i jastrzębie. W typie jaśniejszym 
mniejsza krótkogłowość lub podłużnogło- 
wość, twarze krótsze i szersze, czoło niższe, 
nos szerszy, niekiedy płaski, usta szerokie. 
U Podhalan oczy są głęboko osadzone, jak
by zapadłe, szczególnie u typu ciemniejsze
go, szpara oczna wydłużona, dolne brzegi 
powiek tworzą linie poziomą. Kliszczaki sta
nowią grupę górali, najbliższą Krakowa; za
mieszkują w pow. Myślenickim w dolinie 
rzeki Raby i jej dopływów. Tery tory um 
ich ciągnie się ku południowi, granicząc 
z wyniosłością Podhala. Pomimo zaledwie 
40-kilometrowej odległości od Krakowa, lu 
dność ta, oddzielona niegdyś nieprzebytemi 
błotami i lasami, zachowała dotychczas pe
wne odrębności charakteru fizycznego i ce
chy etnograficzne. Jałowa ziemia wobec złej 
uprawy nie może wyżywić tak gęstej lu 
dności, podobnie jak w innych miejscowoś
ciach góralszczyzny. Lud to przeważnie 
ubogi, do niedawna trudnił się polowaniem
1 wywozem soli, dziś coraz liczniej emigruje

czych ludzi en face i w  profdu: mężczyzn ISO, 
kobiet 60, grup 26. Razem 196. Ogółem zdjęto 
ludzi 300 ($ 152, 9  148).
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do miast; z niego rekrutuje się służba w Kra
kowie. Skutkiem położenia geograficznego 
Kliszczaki stanowili niegdyś południową straż, 
która broniła Krakowa od napadów nieprzy
jaciół. Są oni wzrostu niższego, z wyjątkiem  
pojedyńczych osobników, są szczuplejsi od 
innych, źle odżywiani, częściej spotykamy 
u nich matołectwo, są mniej krótkogłowi,
0 nizkiem czole, twarzach mniej wydłużo
nych i szerokich, rysach bardziej zaokrąglo
nych, o łukach nadoczodołowych mniej wy
datnych, o no;ie szerokim lub płaskim i ty 
pie jaśniejszym; rzadziej więc występują tu 
znamiona, cechujące górali beskidowych
1 Podhalan. Połączenie typu góralskiego z ty 
pem równin odtworzone jest bardzo wiernie 
na sarkofagu Władysława Łokietka w kate
drze na Wawelu. Ku wschodowi Podhale 
przechodzi w pochyłość Nowo-Sądecką, od
wiecznie osiedloną przez lud zowiący sig La
chami, podobnie jak w Cieszyńskiem; nazwa 
ta jednak tu zanika, chociaż tutejsi miesz
kańcy wyróżniają siebie od sąsiednich górali, 
nazywając się Polakami. Badania obejmu
jące przedstawicieli jedenastu osiedlonych 
punktów Sądeczyzny, już z zewnętrznego 
wyglądu utwierdzają w przekonaniu, że i tu 
z małemi odmianami występuje typ góral
ski, analogiczny z podhalańskim i beskido- 
wym. Niema więc tej widocznej różnicy, 
jaką p. T. H. znajdował pomiędzy podgó
rzem Śląskiem, Wałachami, i góralami beski- 
dowymi, gdzie typy są tak wybitnie odmien
ne. Można mniemać, że i tu ludność góral
ska bardziej rozrodcza i żywotniejsza, z cza
sem usunie i zasymiluje ludność równiacką, 
podobnie jak to wypowiedziano o wałaskiej 
na Śląsku, że zostanie pochłonięta przez gór
ską beskidową. Stąd wyłania się zapytanie 
niemałego znaczenia antropologicznego, czy 
ludność wysokiego Podhala i pochyłości pod
karpackiej była i przed wiekami jednakowe
go typu i jako taka, rozeszła się, tworząc 
pierwsze osady słowiańskie, czy też górale 
wyparli i zasymilowali pierwotną ludność 
podkarpacką, podobnie jak dzieje się to dziś 
na Śląsku.

Oprócz tych badań prof. Hryncewicz od
był wycieczkę do Wrocławia—gdzie zwrócił 
uwagę na typy antropologiczne postaci, 
przedstawionych na pomnikach książąt pia
stowskich, a szczególnie na pomniku ostat
niego Piasta Henryka IV ( f  1295); dalej 
zwiedził Muzeum Tow. Przyjaciół Nauk 

J Tow. ludoznawczego w Poznaniu. Na L it
wie oglądał muzeum w Kownie, założone 
ofiarnością Tadeusza Dowgirda i pułkownika 
Gołyszkina, tamże badał czaszki, pochodzące 
z mogił przedhistorycznych na Żmudzi. 
W Wilnie czynił starania w Komisyi arche
ologicznej, aby szczątki ludzkie, znajdowane 
w czasie robót ziemnych, były przesyłane

do zakładu antropologicznego, w Krakowie. 
Nadto studyował w tem mieście kolekcyę 
prywatną p. Obsta, zebraną głównie w gub. 
kowieńskiej. Prof. Hryncewicz zwiedził wre
szcie kolekoyę archeologiczną p. W. Szukie- 
wicza w Naczy, zebraną przeważnie z pow. 
lidzkiego, gub. wileńskiej.

Na wniosek prof. Hryncewicza Komisya 
uznała instrukcyę do badań antropologicz
nych, opracowaną przez pp. d-ra Lotha i K. 
Stołyhwę w Warszawie, przejrzaną i uzupeł
nioną przez komitet, złożony z profesorów: 
Hryncewicza, Hoyera i Bochenka, za odpo
wiednią celowi i godną zalecenia.

Kwestyonaryusz w sprawie zbadania gra
nic rozsiedlenia Polaków, ułożony przez p. 
Wasilewskiego, po rozpatrzeniu przez komi
tet, złożony z profesorów: Nitscha i Rozwa
dowskiego oraz p. S. Udzieli, uchwalono na 
wniosek tegoż komitetu zatwierdzić i wy
drukować w 2 000 egzemplarzy.

Na podstawie referatu prof. Demetrykie- 
wicza przyjęto do wydawnictw Komisyi pra
cę p. St. J. Czarnowskiego z Miechowa, któ
ra zawiera opis wieloletnich poszukiwań ar* 
cheologicznych w jaskini, tak zw. Ciemnej 
i Oborzysku Wielkiem oraz w innych gro
tach Góry Koronnej koło Ojcowa.

Dokonano wreszcie wyboru Zarządu Ko
misyi: przewodniczącym wybrano prof. Nap. 
Cybulskiego, sekretarzami prof. W. Deme- 
trykiewicza i p. S. Udzielę.

Kalendarzyk astronomiczny na czerwiec r .  b.

Merkury gołem okiem niewidzialny.,
Wenus świeci nad ranem, jako Jutrzenka. 

Zapomocą lunety łatwo jest stwierdzić, że 
planeta oddala się od nas, bo średnica tar
czy szybko maleje. Oświetlona część tarczy 
powiększa się; w końcu miesiąca oświetlona 
jest połowa.

Jowisz wschodzi wieczorem, coraz to wcze
śniej, i nie zachodzi przez całą noc. Świeći 
nizko w stronie południowej nieba, w gwia
zdozbiorze Wężownika; porusza się ruchem 
wstecznym.

Saturn pod koniec miesiąca zaczyna się 
ukazywać na niebie wschodniem o świcie.

Przesilenie letnie nocy z dniem nastąpi 
22-go nad ranem.

Pełnia księżyca 20-go.
T. B.
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W Na 20 W szechśw iata nu str. 310, łam I, 
wiersz 17 od dołu powinno być rogowa zamiast 
„nosowa*. Na tejże str., łam I, wiersz 18 od 
dołu powinno być 4—5 zamiast „5“. Na str. 313, 
łam II, wiersz 17 od góry powinno być Chrząst-

korybg  zamiast „Chrząstoryby". Na str. 314, 
łam I, wiersz 24 od góry powinno być B randt 
zamiast „Brand*. Na tejże str., łam I, wiersz 13 
od dołu powinno być Hcckel zamiast „Haeckel“. 
Na tejże str., lam II, wiersz 29 od góry powin
no być longirostris zamiast „longinostris". Na 
tejże str., łam II, wiersz 14 od dołu pow ii; no 
być Uatzeburgi zamiast „Ratzebergi“.

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od 11 do 20 m aja 1913 r.

(W ia d o m o ś ć  S t a c y i  C e n tr a ln e j  M e te o r o lo g ic z n e j  p r z y  M u z e u m  P r z e m y s łu  i R o ln ic tw a  w  W a r s z a w ie ) .
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Suma opadu za dekadę: =  11,8 mm

TREŚĆ NUM ERU. N ow sze badania promieni [3 oraz powstawania promieni y, przez W . Wer
nera.—Przewodnictwo elektryczne wewnątrz komórek, przez Michała Zająca. — Z krytyki m im ety
zmu, streścił K. D .—Rad jako czynnik biologiczny, przez J. R.—Akademia Umiejętności.—Kalenda
rzyk astronomiczny na czerwiec r. b., przez T. B.—Sprostow anie.— Spostrzeżenia meteorologiczne.

W ydaw ca  W. W róblewski. Redaktor Br. Znatowicz,
Drukarnia L. Bogusławskiego, S-tokrzyska .Na 11. Telefonu 195-52


