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MOWA ZW IERZĄT.
(Według G. J. Romanesa).

Mowa pochodzi od słowa mówić, to jest, 
dawać pewne znaki, wyrażające określone po
jęcia, za pośrednictwem języka i innych na
rządów głosu.

Atoli w szerszem znaczeniu tego wyrazu, 
mówić znaczy to dawać rozmaitego rodzaju 
znalu, wyrażające pewne pojęcia i dlatego 
też^fowiadamy, że npi głuchoniemi „mówią 
za pomocą palców” i t. p. Prof. Broca po
wiada w tej kwestyi: „Istnieją różne rodzaje j 

®mowy; wszelki system znaków, wyrażający 
idee w sposób mniej lub więcej zrozumiały, 
mniej lub więcej zupełny i szybki, stanowi 
mowę w ogólnem znaczeniu tego wyrazu. 
Tak zwykłe mówienie, gestykulacya, dakty- 
lologia, pisanie (hieroglifowe i fonetyczne) są 
różnemi rodzajami mowy.”

Miyart i Romanes odróżniają siedem ró
żnych kategoryj mowy: 1. Dźwięki, które
nie są artykułowane, ani też rozumowe, jak 
np. okrzyki bólu lub pieszczotliwe dźwięki

matki, zabawiającej dziecię. 2. Dźwięki ar
tykułowane, lecz nierozumowe, jak np. pa
planie papug lub idyotów, powtarzających 
wszelkie usłyszane zdanie, a niepojmujących 
znaczenia tegoż. 3. Dźwięki rozumowe, lecz 
nieartykułowane, jak np. wykrzykniki, któ-
remi wyrażamy różnego rodzaju uczucia.
4. Dźwięki rozumowe i artykułowane, to jest 
zwykła mowa. 5. Gestykulacya i mimika,

| nie odpowiadające pojęciom świadomym, lecz 
będące tylko wyrazem uczuć i stanów duszy.
6. Gestykulacya i mimika, odpowiadające 
pojęciom świadomym i świadomie wykonane.
7. Mowa piśmienna.

Różne, wyżej wymienione kategorye mowy 
znajdujemy w większym lub mniejszym sto
pniu rozwinięte u zwierząt, a liczne i wielce 
ciekawe dowody tego przytacza G. J . Roma
nes w znakomitem swem dziele o rozwoju 
umysłowym człowieka (1893).

Hubert powiada, że gdy osa znajduje za
pasy miodu, powraca do gniazda i wkrótce 
sprowadza ze sobą setki-innych os. Zauważyli 
to samo Dujardin i liczni inni badacze. Zna
komity spostrzegacz, Fryd. Muller, pisze w je
dnym ze swy.ch listów do Darwina, źe obser
wował pewnego razu królową pszczół, która 
składała swe jaja  w gnieździe o czterdziestu
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siedmiu komórkach. Podczas tego zajęcia 
przeoczyła ona cztery komórki, a gdy już 
w pozostałych czterdziestu trzech złożyła ja 
ja , zaczęła się przygotowywać do odwrotu, 
sądząc, źe już pracę ukończyła. Ponieważ je
dnak przeoczyła cztery komórki plastra, 
pszczoły robocze z tej okolicy przyleciały do 
niej zaniepokojone i popychały ja w  osobliwy 
sposób głowami; czyniły to i inne robotnice, 
które ją  na drodze napotykały. Wskutek 
tego królowa zaczęła znów krążyć ponad pla
strem, a niemogąc zauważyć komórek, po
zbawionych jaj, znów próbowała odlecieć, ale 
wtedy powtórzyła się znowu scena z robotni
cami. W alka ta  trw ała dłuższy czas, aż 
wreszcie królowa zdołała się wymknąć, nie 
ukończywszy roboty. „W  ten sposób—-mówi 
Muller — robotnice umiały zawiadamiać kró
lową, źe jeszcze pozostaje coś do zrobienia, 
lecz nie były w stanie dokładnie jej wytłuma
czyć, co mianowicie miała wykonać.”

W edług Fraviera, Landoisa i innych, 
pszczoły wydają pewną ilość różnorodnych 
dźwięków, wskutek czego mogą sobie wzaje
mnie udzielać pewnych wiadomości, głównie 
atoli czynią to ruchami rożków. Huber umie
ścił rój pszczół w dwu komorach; nastąpiło 
wskutek tego wielkie wzburzenie w tej poło
wie, która była pozbawiona królowej, a pszczo
ły zabrały się do budowy komórek królew
skich dla nowej królowej. Następnie Huber 
podzielił rój na dwie części w ten sam sposób, 
ale z tą jednak różnicą, iż przegrodę pomię
dzy komorami zrobi! siatkowatą; przez otwo
ry tej siatki pszczoły mogły w każdej chwili 
wysuwać swe rożki. AV tych warunkach 
pszczoły należące do oddziału pozbawionego 
królowej, nie okazywały żadnego wzburzenia, 
nie budowały też komórek królewskich; wyni
ka więc z tego, że pszczoły tego oddziału mo
gły się były porozumieć z innemi co do obe
cności i bezpieczeństwa królowej.

Porozumiewanie się wzajemne u mrówek 
było również obserwowane przez wielu bada
czy i nie może podlegać najmniejszej wątpli
wości. Jeśli zważymy, jak  bardzo rozwinięta 
jest u tych istot zdolność porozumienia się, 
będziemy musieli przypuścić, że różne środki 
służą im do tego celu. Przyjrzyjmy się np. 
niektórym obyczajom słynnej, południowo 
amerykańskiej mrówki wędrownej Eciton. 
„Armia maszeruje w postaci szerokiej i regu- |

larnej kolumny, mającej setki łokci długości. 
Celem marszu jest rabunek innych owadów 
i t. p., używanych za pokarm... Z głównej 
kolumny wysyłane zostają od czasu do czasu 
mniejsze, boczne kolumny, których uczestnicy 
pełnią rolę wywiadowców, albowiem biegają 
w różnych kierunkach i z największą energią 
poszukują owadów, gąsienic i t. p., zaglądając 
pod każdy kawałek drzewa, pod każdy opa- 
dnięty listek, do każdego kąta i do wszelkiej 
szczeliny, gdzie tylko prawdopodobnie zdo
bycz się znajduje. Spełniwszy polecenie, po
wracają do głównej kolumny. Jeśli zdobycz 
jest tak mała, źe wywiadowcy mogą sobie sa
mi dać z nią radę, wówczas natychmiast ją  
chwytają i wloką do głównej kolumny; jeśli 
zaś jest zbyt wielką, wówczas kilku posłów 

j powraca do głównej kolumny, skąd zostaje 
natychmiast wysłany dostatecznie liczny od- 

i dział, w celu zadosyćuczynienia wymaganiom.
| Po obu stronach głównej kolumny biegają 

bezustannie tu  i tam osobniki jaśniejszej bar
wy, przedstawiające, zdaje się, oficerów; nie 
opuszczają one nigdy stanowisk swych, a bie
gnąc z boku kolumny naprzód i wtył, zatrzy- 

i mują się od czasu do czasu, by dotknąć roż
ków tego lub owego członka w linii, jak gdy
by wydawały im rozkazy.”

Sir J . Lubbock dowiódł drogą doświad
czalną, że mrówki posiadają zdolność porozu
miewania się. Zauważył on, że jeśli mrówka 
znajduje larwy poza obrębem mrowiska, 
wówczas powraca do tego ostatniego i, niepo- 
kazując larw, udziela swym towarzyszkom 
wiadomości o odkryciu, poczem pewna ilość 
mrówek udaje się na oznaczone miejsce pod 
jej przewodnictwem w celu zabrania do gnia
zda znalezionych larw. Dla dowiedzenia te
go, badacz angielski wykonał następujffce, 
nader ciekawe doświadczenie. W ziął trzy ró
wnoległe paski, mające po 2 '/2 stóp długości; 
jeden koniec każdego z tych pasków przy
twierdził w blizkości gniazda, drugi zaś po
grążył w naczyniu szklanem. W  naczyniu na 
końcu jednego z pasków umieścił większą 
ilość larw (300 — 600), w drugiem naczy
niu — tylko dwie lub trzy larwy, trzecie zaś 
pozostawił próżnem. To ostatnie umieścił 
w celu przekonania się, czy w takich warun
kach przybędą mrówki do tegoż. Następnie 
wziął dwie mrówki i umieścił jednę w naczy
niu, zawierającem liczne larwy, drugą zaś
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w naczyniu z nielicznemi larwami. Każda 
z tych mrówek zabrała jednę larwę, zaniosła 
ją  do gniazda, następnie w tymże celu powró
ciła i t. d. Do naczynia z niewielką ilością 
larw wkładał codzień nowe larwy, na miejsce 
zabieranych. W krótce mrówki zaczęły spro
wadzać towarzyszki, aby te pomagały im 
w pracy. Otóż okazało się, że gdy w ciągu
47,5 godzin mrówki, odwiedzające liczne lar
wy, zwabiły do pomocy 257 towarzyszek, to 
w ciągu 53 godzin te, które odwiedzały na
czynie z kilku larwami, sprowadziły tylko 82 
towarzyszek; do próżnego naczynia nie przy
była ani jedna mrówka. Ponieważ wszystkie 
trzy naczynia wystawione były na te same 
warunki, wynika więc z tego oczywiście, że 
mrówki nietylko udzieliły wiadomości towa
rzyszkom o obecności larw, ale porozumiały 
się też z niemi co do tego, gdzie się znajduje 
większy zapas larw i gdzie większej trzeba 
było pomocy.

Co się tyczy sposobu porozumiewania się, 
to nie może ulegać wątpliwości, że tenże od
bywa się u mrówek, podobnie jak u pszczół, 
głównie przez ruchy rożków; że jednak do
pomagają do tego zapewne i innego rodzaju 
giestykulacye, dowodzi następujące spostrze
żenie d-ra Cooka:

„Widziałem—mówi on—jak jedna mrów
ka uklękła przed drugą, wyciągnęła głowę, 
przyczem prawie zupełnie się położyła i nie 
poruszała się, wyrażając (o ile to tylko mo- 
żliwem było przez giestykulacyą), iż pragnie, 
by ją  towarzyszka oczyściła. J a  zrozumia
łem natychmiast te giesty, a towarzyszka 
mrówki również, albowiem zaraz wzięła się 
do pracy.”

Tyle o zdolności porozumiewania się u błon
koskrzydłych. Pomijając dowody tej zdolno
ści u innych zwierząt bezkręgowych, przejdź
my odrazu do kręgowców. Ray obserwował 
rozmaite tony w dźwiękach kura domowego 
i przekonał się, że odpowiadają one stale pe
wnym ideom lub są wyrazem pewnych uczuć. 
W  ogólności odróżnia on dziewięć lub dzie
sięć wyraźnych tonów u tego ptaka, będących 
wyrazem następujących uczuć lub idei: wy
lęg, dowództwo nad pisklętami, znajdowanie 
pokarmu, niepokój, szukanie ochrony, złość, 
ból, strach, radość lub duma z powodu zło
żenia jaja. Houzeau, który niezależnie od

Raya to samo obserwował, sądzi, że kur wy
daje conaj mniej dwanaście różnych tonów.

Można przytoczyć liczne inne przykłady 
ptaków lub ssących, które produkują pewne 
dźwięki w celu wyrażenia określonych uczuć 
lub idei. Niechcąc się zbytnio nad tem roz
wodzić, przytoczymy tylko kilka jeszcze od
powiednich przykładów.

Małpa Cebus Azarae, żyjąca w Para- 
guayu, będąc wzburzoną, wydaje co najmniej 
sześć różnych tonów, wywołujących u innych 
małp tegoż gatunku podobne pobudzenia. 
Jeszcze ciekawszym jest fakt, że pies od czasu, 
gdy został oswojony, wyuczył się szczekania 
conajmniej w czterech lub pięciu różnych to
nach: szczekanie z gorliwości na polowaniu, ze 
złości (warczenie), szczekanie z wyciem, ozna
czające zwątpienie (gdy np. zwierzę zostaje 
uwięzione), wycie po nocach, szczekanie z ra
dości (gdy np. pies ma wyjść na przechadzkę 

) z panem swoim), oraz bardzo określone szcze
kanie dla oznaczenia jakiegoś żądania, gdy 
np. zwierzę pragnie, by mu otworzono drzwi 
albo okno (Darwin).

Mr. S. Goodbehere opowiadał Romaneso- 
wi, że jego kuc, zamknięty w stajni, często 
miał zwyczaj odsuwania wewnętrznego rygla 
u drzwi stajennych i nawoływania (przez do
nośne rżenie) osła, który po dziedzińcu cho
dził. Osieł, rozumiejąc rżenie swego towarzy
sza, przybiegał do drzwi, naciskał zewnętrzną 
klamkę i otworzywszy w ten sposób drzwi, 
uwalniał konia.

Major Skinner pisze o dzikim słoniu, które
go obserwował podczas nocy księżycowej, 
wychodzącego z lasu ku poblizkiemu jezioru. 
Zwierzę, zbliży wszyfeię nader ostrożnie na od
ległość stu łokci od wody, zatrzymało się 
w miejscu nieruchomo, podczas gdy inne sło
nie stada pozostały ukryte w lesie i zachowy
wały się tak cicho, że najmniejszego nie spra
wiały szelestu. Powoli, zatrzymując się kil
kakrotnie, słoń zbliżył się do brzegu wody, 
nie zanurzył jednak odrazu trąby, lecz znów 
stał spokojnie przez kilka minut. Następnie 
powrócił ostrożnie i powoli do miejsca, z któ
rego był wyszedł z lasu i przybył z pięcioma 
innemi słoniami nad brzeg wody, gdzie pozo
stawił je na straży. Następnie znów udał 
się do lasu, zebrał całe stado, złożone z 80— 
100 sztuk i przybył z niemi ostrożnie do po
zostawionych uprzednio towarzyszów, a p rzeko-
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nawszy się raz jeszcze, źe nie grozi żadne nie
bezpieczeństwo, wydał rozkaz do marszu 
i wtedy całe stado głośno i wesoło rzuciło się 
do wody. Przykład ten dowodzi stanowczo 
zdolności porozumiewania się.

Ze psy używają różnych gestów lub innych 
sposobów celem wyrażania swych idei, o tem aż 
nadto dobrze przekonany jest każdy, kto miał 
sposobność uważnego obserwowania obycza
jów tego zmyślnego zwierzęcia. Pies lioma- 
nesa mając pragnienie, kładł się w po
korny, prośbę zdradzający sposób przed 
stolikiem, na którym stała woda. John Le- 
froy opowiada o swoim psie, którego służąca 
zaopatrywała zawsze w mleko, następującą 
historyą. Pewnego ranka służąca zajęta była 
szyciem i zapomniała o swoim wychowanku. 
Pies próbował wszelkiemi możliwemi sposoba
mi zwrócić na siebie jej uwagę, ciągnął ją  za 
suknię, a wreszcie udał się do miejsca, gdzie 
stał garnek, w którym zwykle pijał mleko, 
ujął go w zęby i postawił u stóp służącej.

Jeszcze jedno spostrzeżenie, tyczące się 
psa, który w odmienny sposób porozumiał się 
ze swym towarzyszem. Pies A  spał w domu | 
u jRomanesa, pies zaś B leżał na podwórzu I 
pod ścianą, podczas gdy jakiś obcy pies C 
przebiegł w pobliżu na ulicy. Gdy tylko B 
spostrzegł O, pobiegł po schodach do pokoju, 
gdzie spał A , obudził go, dotykając go nosem 
w. pewien szczególny sposób, co A  natychmiast 
zrozumiał jako znak, wyskoczył na ulicę i pu
ścił się w pogoń za O, jakkolwiek tenże znikł 
już za zakrętem ulicy.

Ze małpy posiadają mowę mimiczną, świad
czą o tem spostrzeżenia wielu naturalistów, 
którzy mieli sposobność obserwowania tych 
zwierząt w przyrodzie. Tak np. wiarogodny 
spostrzegacz, Jam es Forbes, opowiada o sam
cu pewnego gatunku małpy, który domagał 
się wydania trupa zastrzelonej towarzyszki: 
„Zwierzę” — mówi Forbes— „zbliżyło się do 
drzwi namiotu i zaczęło żałośnie jęczeć oraz 
prosić giestami pełnemi wyrazu o martwe 
ciało samicy. Gdy mu je dano, wziął je  sta
rannie na ręce i zaniósł do towarzyszów. Ci, 
którzy byli świadkami tego nadzwyczajnego 
zjawiska, postanowili już nigdy do małp nie 
strzelać.” Również kapitan Johnson pisze 
o małpie, którą postrzelił na drzewie: „zwie
rzę natychmiast zeszło na najniższą gałąź, 
jak gdyby chciało do nas przybiedz, następnie

| nagle zatrzymało się i spokojnie położyło ła- 
j pę na krwawiącej się ranie, by ją  nam poka

zać. Byłem tem tak zdziwiony i wywarło to 
na mnie tak wielkie wrażenie, że od tego cza
su juź nigdy na małpy nie polowałem. Za
raz po powrocie z wycieczki, zanim jeszcze 
zdołałem zanotować sobie całe to zajście, do
niesiono mi, że małpa już nie żyje. Polecili
śmy, aby nam przyniesiono jej ciało, ale tym
czasem inne małpy powróciły, zabrały ze sobą 
trupa i więcej go juź nie widzieliśmy.” Zu
pełnie podobny wypadek opowiada sir W. 
JHoste. Jeden z jego oficerów spostrzegł mał
pę samicę z dzieckiem na ręku, biegnącą 
wzdłuż skały. Wystrzelił i zwierzę padło. 
Gdy się przybliżył, matka przycisnęła silnie 
swe dziecię do piersi, a drugą ręką wskazy
wała na ranę powyżej piersi, gdzie kula 
ugrzęzła. Następnie umoczyła palce we krwi 
i podniosła je do góry, robiąc mu jakby wy
rzuty z powodu bólu, jaki sprawił jej oraz 
dziecku, które mu kilkakrotnie wskazywała. 
Oficer był tak wzruszony tym wypadkiem, że 
również zaprzysiągł sobie, źe nigdy nie będzie 
strzelał do tych zwierząt. Znane są inne jesz
cze wiarogodne wypadki podobnego rodzaju.

Istnieją wreszcie fakty, dowodzące najwy
mowniej, że inteligentne zwierzęta, np. psy, 
mogą się doskonale wyuczyć używania zupełnie 
konwencyonalnych znaków w celu wyrażania 
pewnych idei lub pewnych pragnień. Szereg 
wielce ciekawych doświadczeń w tym kierunku 
wykonał sir John Lubbock. Doświadczenia 
polegały na tem, że na oddzielnych, zupełnie 
podobnych do siebie kartach napisano poje
dyncze wyrazy, jak „kość,” „woda,” „pogła
skaj” i t. p. i wyuczono psa wskazywać daną 
kartę dla oznaczenia chwilowego życzenia. 
W  tych wypadkach w umyśle psa łączył się 
znak wyrażony na karcie z pewnem określo- 
nem pojęciem. Naturalnie, źe i inne znaki, 
np. pewne rysunki lub t. p. służyć mogły do 
tego celu, albowiem byłoby dziecinnem przy
puszczenie, że pies odczytywał wyrazy i poj
mował ich znaczenie, podobnie jak  człowiek. 
Pies nauczył się tylko mechanicznie łączyć 
pewien znak (np. znak „woda”) z pojęciem 
danego przedmiotu, ale w każdym razie do
świadczenia te mają ogromną doniosłość psy
chologiczną, wykazują bowiem, źe pies może 
się nauczyć używania pewnych konwencyonal
nych znaków pisanych i że pamięta znaczenie
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tychże; a nie ulega przeto wątpliwości, że 
gdyby organ głosu jego był odpowiednio zbu
dowany i że gdyby zwierzę umiało wydawać 
pewne tony artykułowane (jak papuga), z ła
twością wyuczyłoby się także używania pew
nych tonów w celu wyrażania określonych 
pragnień.

J. Nm.

M E C H A N IK A  W  PR Z Y R O D Z IE
ODCZYT 

J e r e m i a s z a  He a d

wypowiedziany w  sekcyi mechaniki stowarzyszenia nau
kowego brytańskiego, na kongresie 1893 r. w  Nottin

gham.

(Ciąg dalszy).

P r z y r z ą d y  mech a niczne  b e z obcej siły p o ru sza 
jącej.

Zobaczmy teraz, jakie korzyści dawać może 
człowiekowi użycie przyrządów mechani
cznych bez udziału wszakże obcej siły poru
szającej.

Miejscozmienność na lądzie. Gdy rozporzą
dza znaczną przestrzenią lodu wytrzymałego 
i gładkiego i gdy do stóp swoich przyczepić 
może łyżwy, człowiek jest w stanie podwyż
szyć znacznie szybkość swego przenoszenia 
się, jak to okazał zwycięzca na wyścigach ze
szłej zimy w Harlem, przebiegłszy odległość 
5 km  z szybkością 33 % km  na godzinę.

Najbardziej wszakże godne podziwu udo
skonalenie przenoszenia się człowieka z miej
sca na miejsce przedstawia welocyped nowo
czesny. Zastosować się on daje w sposób na
leżyty jedynie na dobrej drodze, przy sprzy
jającym wietrze i pogodzie; podobne jednak 
warunki konieczne są i dla konia, by mógł 
urzeczywistnić prędkości odpowiednie. Otóż, 
welocyped dozwolił przebyć 1600 metrów 
z prędkością 43 '/3 km na godzinę, 80 km 
z prędkością 32 km, 160 km  z prędkością

26,5 km, 620 km  z prędkością 20 km  i 1440 
km  z prędkością 19,9 km  na godzinę.

Niedawny bieg oficerów konnicy niemiec
kiej i austryackiej na znacznej przestrzeni 
między Wiedniem a Berlinem daje nam wy
borną sposobność porównania koni z człowie
kiem pod względem prędkości i wytrzymało
ści na wielkich odległościach. P. Stahrem- 
berg, zwycięzca, przebiegł całą drogę, około 
620 km, w ciągu 71 godzin 33 minut, co daje 
prędkość średnią 8,7 km  na godzinę. Odpo
czywał tylko przez godzinę na godzin dwana
ście, a koń jego zmarł następnie.

Ze swej strony p. Lawrence Fletcher prze
biegł na welocypedzie odległość 1440 km  
w ciągu 72 god. 4 min. Przebył zatem prze
strzeń przeszło podwójną, w ciągu czasu ta
kiegoż samego prawie, jak  zwycięzca w po
wyższych wyścigach. O ile wiem, żyje on 
jeszcze, a wysiłek ten zgoła mu nie zaszko
dził. Cyklista wiózł nadto ze sobą ciężar do
datkowy, wyrównywający */« jego własnego 
ciężaru, gdy dla konia stosunek ten wynosił 
tylko 7o> ale koń dźwigał na nogach swych 
własny swój ciężar i ciężar swego jeźdźca, 
gdy tymczasem cyklista obciążył tem wszyst- 
kiem swą maszynę. N a tem zapewne polega 
tajemnica stanowczej jego wyższości.

Poza tym zadziwiającym wyjątkiem zasto
sowania welocypedu na znaczną odległość, 
człowiek, pozostawiony własnym swym siłom, 
nie może walczyć korzystnie ze zwierzętami, 
jak koń, obdarzonemi specyalną zdolnością do 
biegu na lądzie. Nie ma on innego wyboru, 
jak tylko zużytkować wyższą siłę i prędkość 

1 konia, bądź dosiadając go, bądź zaprzęgając, 
lub też odwołać się do jakiegokolwiek innego 
motoru nieożywionego, których typem nowo
czesnym jest kolej żelazna. Lokomotywa pę
dzi z prędkością dwa razy większą, aniżeli 
konie wyścigowe. Nie posuwa się sama; cią
gnie poza sobą ogrom, przenoszący trzy lub 
cztery razy własny jej ciężar, a nadto bieg
nie nietylko na przestrzeni 2 lub 3 kilome
trów, ale na przestrzeni 100 km  bez zatrzy
mania się, byleby droga była wolna. A  po
tworny ten koń żelazny żywi się i daje sobą 
kierować bez większego utrudzenia, aniżeli 
koń z mięsa i kości.

Miejscozmienność w wodzie. Na wodzie 
człowiek staje do współzawodnictwa z ryba
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mi, z ssawcami wodnemi i ptakami pływaj ą- 
cemi.

Powiedziałem juz, że bez pomocy wszelkie
go mechanizmu człowiek okazał się zdatnym 
do pływania z prędkością 4,8 km  na odległo
ściach małych, a z szybkością 1,6 km  na prze
strzeniach znacznych (35 km). Posiadamy też 
przykłady wykazujące, że pozostawać może 
przez 4 */a minuty pod wodą.

Wiarogodni świadkowie naoczni przytaczali 
mi, że brzegowce pędzą łatwo i przez czas 
nieograniczony za parowcem, idącym z szyb
kością 12 % węzłów, czyli przeszło 22 km  na 
godzinę. Szybkość zatem brzegowca prze
chodzi pięć razy prędkość człowieka, przepły
wającego przestrzeń krótką, a piętnaście razy 
prędkość jego. gdy ma do przebycia drogę 
znaczną. Niewątpliwa, że postać ryby prze
pędzającej życie swe w wodzie napotyka opór 
słabszy i że siła mięśniowa jest lepiej zasto
sowana do wyłącznej i jedynej potrzeby tej 
istoty—do pływania.

Nadto opowiadał mi p. Nelson, że barka 
jirowadzona przez dwu ludzi żadną miarą nie 
może zmódz ptaka wodnego, zwanego wielkim 
pływakiem północy, który ucieka, pływając po 
powierzchni wody i zanurzając się w niej na- 
przemian. Prędkość tego ptaka okazuje się 
więc podwójną lub pięciokrotną względem 
prędkości człowieka, stosownie do tego, czy 
bierzemy pod uwagę prędkość jego na prze
strzeniach małych, czy też wielkich. Co się 
tyczy pobytu pod wodą, ryby właściwe posia- 
daj a zdolność tę w stopniu nieledwie nieogra- ! 
niczonym, ssawce zaś wodne, jak  wieloryby, 
pozostawać mogą przez półtorej godziny pod 
wodą.

Zawsze przy pomocy własnych tylko swych 
sił, ale wspierając się narzędziami mechani- j 
cznemi, człowiek podwyższyć może znacznie 
prędkość przenoszenia się w wodzie. P. John 
Mac Cali z W althamstow zbudował wr. 1868 
i zastosował kilkakrotnie przyrząd, działają
cy na wzór ogona rybiego. Przyrząd ten 
złożony był z fiszbinu, ściętego w postać wio
sła długości 1,2 metra, z częścią płaską, cien
ką i sprężystą, szeroką na 0,38 to. Do wio
sła tego przytwierdzony był pręt poprzeczny, 
długości 0,33 to, opatrzony na końcach 
w worki skórzane, do umieszczania w nich 
stóp. Płynąc na grzbiecie i poruszając na- 
przemian jedną i drugą nogą, mógł wynalazca

I walczyć prędkością ze statkiem obsadzonym 
| przez dwu ludzi i posuwającym się w stosun

ku 6 ‘/ 2 km  na godzinę.
Posługując się statkami, przy pomocy wio

seł, człowiek może, pomimo zwiększenia cię
żaru, podwyższyć szybkość przesuwania się 
po wodzie najwyżej do 19 km  na godzinę, na 
przestrzeni 6 km  i to w warunkach przy- 

I jaznycb.
Podobnież, uciekając się do przyrządów 

mechanicznych, jakiemi są dzwon nurkowy, 
skafander, pompa i t. d., człowiek współza
wodniczyć może z rybami, a w każdym razie 
z wielorybowatemi, co do pobytu pod wodą. 
Prawda, że z ich szybkością i ich swobodą po
ruszać się nie może w tych strefach podmor
skich. Ostatecznie przeto, na wodzie jak i na 
lądzie, człowiek, własnym swym siłom pozo- 

! . stawiony, nie może pod względem potęgi swej 
lokomocyi walczyć skutecznie ze zwierzętami 
usposobionemi specyalnie do jednego lub dru
giego rodzaju takiej lokomocyi, czy to posłu
guje się przyrządami pomocniczenii, czy też 
się bez nich obywa. Potężna wszakże wy
obraźnia jego zaradziła tym brakom, stwarza
jąc sposoby lokomocyi, wprawiane w ruch 
przez motory nieożywione.

Ze wszystkich mechanizmów zwierzęcych 
czy też wytworzonych przez człowieka, jakie 
przesunęły się kiedykolwiek przez wody na 
znacznej odległości, o ile mi wiadomo, naj
szybszym jest torpedowiec Ariete, zbudowany 
przez pp. Thorny Noft and Son z Londynu 
w r. 1887. Ciężar jego całkowity wynosi 110 
ton angielskich (po 1016 kg), a maszyna jego 
dostarczać może 1290 koni parowych, czyli 
11,7 na tonę ciężaru, co można określić inne- 
mi słowy, że każdy koń parowy siły wymaga 
ciężaru 86,6 kg, obejmując w tem statek, ma
szynę, opał, zapasy i załogę. Prędkość osię- 
gnięta przez ten statek, biorąc średnią z 6 
prób na przestrzeni 1600 metrów, okazała się 
równą 26,18 węzłom, czyli 48 kilometrom na 
godzinę. Jak  łatwo domyślać się można, sta
tek ten z postaci podobny jest do ryby, wnę
trze zaś jego jest wyłącznie prawie zajęte 
przez maszyneryą i dodatki niezbędne do 
wprawiania go w bieg. Podczas tych prób 
woda, opał, zapasy i inne materyały unoszo
ne przez statek czyniły 17,35 ton.

Dwa torpedowce tegoż samego rodzaju 
przebyć mogły drogę z południa Ameryki,

I
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odnawiając w drodze zasób swój opału i posu
wając się biegiem bardziej umiarkowanym. 
Żadna ryba ani żaden ptak pływający nie 
mógłby tego dokazać. Jeżeli nadto zestawi
my tę liczbę 86,6 kg ciężaru martwego, po
trzebnego do wytworzenia jednego konia pa
rowego, z liczbami 68 do 110 kg odnoszącemi 
się do pewnych ptaków, widzimy, że niewiele 
juź brakło, by „Ariete” żeglować mógł zaró
wno dobrze w powietrzu jak  w wodzie. W ró
cę do tej kwestyi.

Gdy idzie o okręty przeznaczone do prze
wozu podróżnych i towarów, bezpieczeństwo 
i moźebność biegu w każdym czasie są również 
pożądane jak  i prędkość. Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę nowe parowce Cunarda „Campa- 
nia” i „Lucania,” widzimy, że każdy z olbrzy
mieli tych okrętów usuwa 18000 ton wody 
i rozporządza siłą poruszającą 24000 koni 
parowych, co czyni l ‘/3 konia parowego na 
tonę ciężaru. Nadzwyczajna ta potęga do
zwala im przebiegać morza z prędkościami 
dochodzącemi do 22'/2 węzłów, czyli 40,3 km  
na godzinę.

Poświęcając pomieszczenia dla podróżnych 
i zuźytkowując, jak w torpedowcu „Ariete” 
całą rozporządzalną przestrzeń na maszynę, 
możnaby dojść do siły poruszającej, juź nie 
l ' / 3, ale 10,64 koni parowych na tonę. Przy
puszczając, że możnaby zużytkować tę potęgę 
niezmierną, mamy wszelką zasadę do wnio
sku, że statki te osięgnęłyby, na krótkich od
ległościach, prędkość podwójną i mogłyby 
przebiegać 81 km  na godzinę.

Wskutek więc wynalazków i zastosowań 
przyrządów mechanicznych, niezależnych od 
własnej swej siły cielesnej, człowiek może dziś 
przerzynać oceany z prędkością 500 węzłów 
na dobę, zapewniając podróżnym też same 
wygody, jakie mieć mogą na lądzie. Pobiją 
więc mieszkańców głębi wodnych we własnym 
ich żywiole; na nieszczęście pozostaje za nimi 
pod względem bezpieczeństwa. Nie może 
umknąć zetknięcia podczas mgły, ani też 
rozbicia o jakąś skałę nieznaną, gdy bu
rza rzuca na nią okręt z licznymi jego podró
żnikami. Czy dojdziemy kiedykolwiek do 
tego, by podróże morskie uczynić zupełnie 
bezpiecznemi?

Towarzystwo Cunard może się pochlubić, 
że nie straciło nigdy ani jednego podróżnika, 
ani jednego listu od rozpoczęcia swych czyn-

I ności, przed 53 laty. Pak t taki budzić może 
j nadzieję, źe można dojść do bezpieczeństwa 
I bezwzględnego; na nieszczęście pewność ta 

nie rozciąga się do innych towarzystw, cho
ciaż równem cieszą się uznaniem (niewyjmu- 
jąc admiralicyi brytańskiej), które potraciły 
wspaniałe okręty na rafach, wskutek starcia, 
pożaru lub nawet przez burzę.

Prawdopodobieństwo wszakże katastrof 
istotnych zmniejszyło się znacznie w czasach 
ostatnich, a i tu  jeszcze przyroda była nau
czycielem naszym. Ciało wszystkich zwierząt, 
z wyjątkiem najniższych zupełnie, rozłożone 
jest symetrycznie względem podłużnej płasz
czyzny centralnej; każdy członek ważny jest 
podwójny, a jeżeli strona jedna ulega zranie
niu, druga może jeszcze działać. Pojęliśmy 
też nakoniec jak niezmierna korzyść wypływa 
stąd, że maszynerya poruszania statku jest 
podwójną, a okręty przestały się prawie zanu
rzać przez ustanowienie przegrody podłu
żnej i licznych przegród poprzecznych.

Miejscozmienność w powietrzu. Przyroda 
nie przyznaje nigdy wszystkich darów swoich,

: jednemu osobnikowi, lub jednej gromadzie 
zwierząt, a żadna istota nie jest zupełnie za
pomnianą. Wąż, dajmy, pozbawiony wszel
kich członków, wydaje się nam bardzo źle 
uposażonym, a jednak, mówiąc z Owenem, 
„walczyć może z małpą zdolnością wdrapy
wania się, z rybą pływaniem, z kotem prze
skakiwaniem; rozciągając zaś nagle skręty 
swego ciała zwiniętego spiralnie, podskakiwać 
może w powietrze i chwytać ptaki w locie.”

Z ptakami dzieje się toż samo; są ptaki, 
jak pingwin, które zanurzają się i pływają, 

i ale nie mogą latać; inne, jak głuptak, pływa
ją, zanurzają się, latają i chodzą; inne znów, 

i jak struś, biegają, ale nie mogą latać ani pły
wać, niezliczona jest zaś ilość takich, które la
tają bardzo dobrze, ale bardzo słabe mają 
środki chodzenia.

Co do człowieka, może on, bez pomocy ja 
kiegokolwiek mechanizmu chodzić, biedź, pły
wać, zanurzać się i skakać, ale jest zgoła nie- 

i uzdolniony do lotu w powietrzu. Wszystkie 
pod tym względem próby (a były liczne) po- 

j zostały bezowocne, nawet przy pomocy narzę- 
j dzi przez niego samego poruszanych. Opo

wiadają, że za panowania króla szkockiego,
[ Jana VI, człowiek pewien, opatrzony w apa- 
| rat swego wynalazku, rzucił się ze skał Stir-
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ling Castle w obecności króla i jego dworu. 
A parat wszakże zawiódł, a wynalazca spadł 
nieszczęśliwie i złamał nogę, a na tem zakoń
czyły się jego doświadczenia.

Dla czegóż człowiek latać nie może? Ocho
ty niebrak mu do tego. Niemasz zapewne 
ani jednego mieszkańca naszych okolic, któ
ryby, śledząc oczyma lot roju ptaków wędru
jących do klimatów łagodnych, nie zapragnął 
ulecić wraz z niemi. Jednym z powodów, 
które życzenie to płonnem czynią, jest to, że, 
jak  to ma miejsce z pingwinem i strusiem, 
ciało nasze jest wyspecyalizowane, a siła na
sza mięśniowa zastosowana do innych działań, 
tak; że chociaż byśmy posiadali skrzydła do- j 

statecznie wielkie, nie bylibyśmy w stanie | 
w ruch ich wprawić.

Naturalista francuski, p. Lucy, okazał, że 
powierzchnia skrzydeł zwierząt latających 
zmienia się w granicach od 10 metrów kwa
dratowych na kilogram ciężaru u komara, 
i od 1 m ! u jaskółki, aż do l/ ,0 m 2 u źórawia 
australijskiego, który waży około 9 kg i lata 
jeszcze bardzo dobrze.

Przyjmując nawet ten ostatni stosunek, 
trzebaby jeszcze do dźwigania w powietrzu 
człowieka ważącego 75 kg pary skrzydeł, 
każde o długości 4,25 m, przy szerokości 0,91 
m i to jeszcze pomijając własny ciężar tych 
skrzydeł. Co większa, u ptaków latających 
skrzydła posiadają wiązadła silne, a mięśnie 
piersiowe są bardzo rozwinięte; pojmujemy 
też, że człowiek, któremu urządzeń takich 
nie dostaje, nie mógłby latać przy pomocy 
skrzydeł sztucznych.

Moźnaby jednak powiedzieć, że siła czło
wieka przebywa raczej w nogach jego, aniżeli 
w ramionach, i, być może, osięgnęlibyśmy re
zultaty lepsze za pomocą aparatów latających, 
urządzonych w sposób taki, by umożebniały 
działanie za pomocą nóg.

Według Clarka, robotnik pracujący przez j 
dzień cały dostarcza średnio pracy */io konia | 
parowego. Praca najznaczniejsza, jakiej do
starczyć może człowiek bardzo silny, przez 
czas bardzo krótki, wynosi 0,46 konia paro
wego.

Według Hartghtona, wioślarze przy prze
biegu 1 600 metrów, dokonanym w ciągu 7 mi
nut, wydają po 0,26 konia parowego.

Przyjmijmy ten ostatni przykład wioślarzy, 
jako wyraz pracy najwyższej, dostarczanej

w ciągu 7 minut przez człowieka ważącego 
76 kg. Aby latać, musiałby on podtrzymy
wać ciężar 7%!26=292 kg na konia parowego 
pracy wyłożonej, nielicząc ciężaru aparatu. 
Otóż, nie istnieje zgoła ptak, któryby dźwigał 
nawet połowę tego ciężaru na konia parowe
go; a nowe doświadczenia z aeroplanami oka
zują niemoźebność osięgnięcia tego celu.

Nie wypływa wszakże z tego bynajmniej, 
by człowiek, posługując się mechanizmami 
poruszanemiza pomocą motorów posiłkowych, 
nie mógł dojść do naśladowania ptaków i do 
walczenia z niemi o prędkość w ich własnym 
żywiole.

Przyjrzyjmy się, jak postępują ptaki. Oto 
głuptak, dajmy, buja w powietrzu ponad mo
rzem. Nagle, zbliżając swe skrzydła, spada 
i niknie pod wodą, by wkrótce potem zjawić 

J  się z rybą w dziobie. Po połknięciu ryby, 
głuptak pływa przez czas pewien, a następnie 
znów wzlata, by dalej też samo działanie po
wtórzyć.

Jaskółka wzbija się w powietrze kilku 
szybkiemi ruchami skrzydeł, następnie obniża 
się zwolna, bujając, by potem znów wznieść 
się do wysokości pierwotnej, albo też opisuje 
okręgi kół, wznosząc jedno skrzydło. Kondor, 
który przy skrzydłach rozwartych obejmuje 
niekiedy 4,5 m, wzlata pionowo, dopóki nie 
zniknie z oczu. Widziano stada źórawi wę
drownych latające w wysokości 4800 metrów 
i posuwające się bez widocznego ruchu skrzy
deł. Sokół, gdy chybił kuropatwy, na którą 
się rzucał, powtarza lot swój pionowy, by ude- 

| rzyć następnie na swą ofiarę i schwytać ją  na- 
pewno.

(Dok. nast.).
Tłum. T. R

O ELEKTRYCZi NEM

PRZENOSZENIU ENERGII.
(Dokończenie).

V.

Z trzech głównych elementów transmisyi 
elektrycznej pozostają nam jeszcze do bliższe-
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go rozpatrzenia przewodniki, czyli druty, łą
czące końcówki dynamomaszyny z końcówka
mi motoru. Następujące proste rozważanie 
okaże, jakim wymaganiom przewodniki odpo
wiadać powinny.

Energia doprowadzona do maszyny dyna- 
moelektrycznej rozkłada się na trzy części: 
pierwsza część idzie na pokonanie tarcia 
w maszynie i w motorze, a także na ich ogrza
nie, druga na ogrzanie przewodników, (prze
wodnik ogrzewa się zawsze pod działaniem 
prądu elektrycznego), trzecia nareszcie za
mienia się w motorze na energią ruchu i słu
ży do wykonania pracy użytecznej.

Pierwsze dwie części przechodzą w ciepło 
i rozpraszają się bezużytecznie, należy więc 
starać się o to, aby były one tak małe, jak 
tylko można. W  znacznej mierze dało się to 
osięgnąć za pomocą udoskonaleń w budowie 
maszyn i motorów elektrycznych. Działają 
one tak dokładnie, że tylko nieznaczna część 
energii ulega w nich rozproszeniu i znaczniej
szy postęp w tym kierunku jest już dzisiaj 
niemożliwy; aby więc powiększyć ogólną wy
dajność transmisji, należy możliwie ograni
czyć część drugą, t. j. należy urządzić wszyst
ko tak, aby jak najmniej ciepła wytwarzało 
się w przewodniku.

Ilość ciepła, powstająca w przewodniku, 
jest tem mniejszą, im mniejszy jest jego opór 
i im słabszy jest prąd, możemy więc dokonać 
wyżej oznaczonego udoskonalenia, albo zmniej
szając opór przewodnika, albo też osłabiając 
prąd. Wiemy już, że opór przewodnika za
leży od jego natury, a także od długości i gru
bości, wiemy również, że materyałem najodpo
wiedniejszym na przewodniki elektryczne, 
przynajmniej w danym wypadku, jest miedź, 
jako posiadająca najmniejszy opór z metalów 
tańszych; dodać jeszcze należy, że miedź, uży
ta  w tym celu, powinna być możliwie czysta, 
gdyż najmniejsze zanieczyszczenie, np. fosfo
rem lub żelazem, znacznie podnosi jej opór. 
Przewodniki, używane w transmisyach elek
trycznych, są to druty lub liny, zrobione 
z miedzi chemicznie czystej. Miedź taką 
otrzymują za pomocą elektrolizy.

Przyjąwszy, źe przewodniki mają się skła
dać z miedzi elektrolitycznej, możemy nadać 
im mały opór tylko przez odpowiednie dobra
nie ich wymiarów, a że długość ich stosuje 
się do odległości pomiędzy motorem a maszy-
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[ ną dynamoelektryczną, więc możemy rozpo- 
j rządzać tylko grubością. Nadając przewo

dnikom odpowiednią grubość, można zrobić 
ich opór tak małym, jak się nam podoba, 
i granicę w tym kierunku zakreślają jedynie 
tylko względy finansowe. Należy grubość 
przewodników zawsze tak obrachować, aby 
i strata energii nie była zbyt wielką i koszty 
niezanadto wysokie.

Przy danej cenie miedzi można taką naj
odpowiedniejszą grubość ściśle oznaczyć. 
Gdyby przewodniki zrobiono jeszcze grubsze- 

} mi, to wprawdzie strata energii byłaby jeszcze 
mniejszą, ale oszczędność przez to osięgnięta 
nie pokrywałaby już procentów od wyłożone
go na to kapitału; gdyby odwrotnie zmniej- 

I szono jeszcze grubość przewodników, to ko- 
! sztowałyby one taniej, ale procenty od za

oszczędzonego kapitału nie wynagradzałyby 
strat, ponoszonych wskutek większego rozpra
szania się energii. Widzimy z tego, źe jak
kolwiek, wybierając odpowiednio grube prze- 

I wodniki, możemy w wysokim stopniu podnieść 
wydajność transmisyi elektrycznej, spotykamy 
tu jednak granicę, zależną od ceny miedzi 
i tylko jej spadek umożliwi dalszy postęp 
w tym kierunku.

Jak już wspomniałem, stratę w przewodni
kach można dowolnie obniżyć jeszcze i na in
nej drodze, a mianowicie zmniejszając natę
żenie prądu. Stanie się to zrozumiałem, je
żeli przypomnimy sobie, źe ilość przeniesionej 
energii zależy od natężenia prądu i od napię
cia i że za pomocą jednego i tegoż samego na
tężenia prądu można przenosić najrozmaitsze 
ilości energii, byleby tylko napięcie było od
powiednio dobrane. Zwiększając zatem na
pięcie, można za pomocą słabego prądu, 
a więc przy małych stratach w przewodni
kach przenosić znaczne ilości energii.

Użyciu wysokich napięć stoją na przeszko
dzie pewne trudności techniczne, których zna
czenie dawniej w wysokim stopniu przece
niano. Wskutek tego w instalacyach pier
wiastkowych przenoszenia elektrycznego ener
gii używano napięć nizkich i przeważało prze
konanie, źe i w przyszłości napięcia wyższe 
po nad 500 woltów zastosować się nie dadzą. 
Praktyka jednak zadała wkrótce kłam tym 
przepowiedniom i dzisiaj instalacye, działają
ce przy kilku tysiącach woltów, nie są wcale
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osobliwością, a wykonanie ich nie nastręcza 
wcale poważnych trudności.

Dwa lata  temu, podczas wystawy elektro
technicznej we Frankfurcie nad Menem dzia
łała wielka transmisya elektryczna przy 
ólbrzymiem napięciu 30 000 woltów. Techni
cy różnią się w zdaniach, czy w obszerniejszej 
praktyce napięcia tej wysokości znajdą zasto
sowanie, pewną jest jednak rzeczą, że już 
obecny stan techniki pozostawia w tym kie
runku wielka swobodę.

YI.

Na zakończenie opiszemy w ogólnych zary
sach jednę z piękniejszych i ciekawszych in- 
stalacyj, działającą od kilku już lat we W ło
szech, pod Genuą.

Miasto Genuę z dwu stron opływają dwie 
rzeki Połcerera i Bisagno. Posiadają one 
szerokie koryta, przez które przerzucono 
wspaniałe mosty i można by je wogóle uwa
żać za piękne rzeki, gdyby nie to, że brak im 
wody. Nie chcę przez to powiedzieć, żeby 
wody w nich było za mało, ale źe po większej 
części niema jej tam wcale, a gospodynie nad
brzeżnych domów najspokojniej suszą na ich 
dnie bieliznę. Niekiedy podczas wielkiej bu
rzy, jakie szczególniej w jesieni nawiedzają 
Riyierę, woda wzbiera w tych rzekach, burzy 
okoliczne domy i zrywa mosty, w dzień potem 
już tylko niewielki strumień wije się wśród 
szerokiego koryta, a jeżeli pogoda sprzyja, 
to w tydzień później można znowu po dnie 
spacerować suchą nogą.

Wobec takiej natury rzek genueńskich, 
zaopatrywanie miasta w wodę było zawsze 
kwestyą nader trudną i juź w dawnych cza
sach poświęcano wiele pracy jej rozwiązaniu, 
jak o tem świadczą olbrzymie wodociągi sta
rożytne, istniejące po dziś dzień w okolicy 
i dziwne rury o kwadratowym przekroju, zni- 
towane z blachy, jakie jeszcze można widzieć 
w starej części miasta.

W  ostatnich czasach, kiedy Genua bardzo 
wzrosła i stała się jednym z ważniejszych 
portów morza Śródziemnego, znowu trzeba 
było wykonać trudne i kosztowne roboty, aby 
zaspokoić wciąż wzrastający brak wody. Dość 
powiedzieć, źe jeden z wodociągów (Aąuadotto 
Nicolai) czerpie wodę o 60 kilometrów od

Genui, aż w okolicy Novi. W  takich warun
kach postanowiono zużytkować dla miasta 
wodę potoku Gorzente, który spada z północ
nego stoku Apeninów. Aby odwrócić bieg 
jego, przebito w górze tunel i skierowano 
przezeń wody Gorzente na stok południowy. 
Tutaj zbierają się one w wielkim zbiorniku, 
sztucznem jeziorze, leżącem na wysokości 
przeszło 400 metrów ponad poziomem mo
rza. Ze zbiornika woda dostaje się do mia
sta za pomocą jednego ciągu rur żelaznych, 
długiego na jakie 20 kilometrów. Zbiornik 
ten leży w pięknej okolicy górskiej, po nad 
wsią Isoyerde, niedaleko od miasteczka Pon- 
tedecimo, złączonego z Genuą linią kolei i li
nią tramwajów.

Woda, dopływająca z takiej wysokości do 
miasta, miałaby tutaj przeszło 40 atmosfer 
ciśnienia, co przedstawiałoby ważne niedo
godności. Rury musiałyby być niezmiernie 
wytrzymałe, najmniejsza nieszczelność byłaby 
źródłem ważnych strat, a przypadkowe pęk
nięcie rury mogłoby sprowadzić wielkie nie
szczęścia, gdyż woda pod tem ciśnieniem 
działa, jak  dynamit. Inaczej mówiąc, czą
steczki wody byłyby siedliskiem wielkiej ilości 
energii, a utrzymanie jej w karbach byłoby 
bardzo trudnem. Z tych względów postano
wiono część tej energii odjąć wodzie, zanim 
ta dopłynie do miasta i dokonano tego w spo
sób następujący:

Na stoku góry, o 100 metrów poniżej zbior
nika, zbudowano gmach, zaopatrzony w tur
biny i maszyny dynamoelektryczne. Woda, 
przepływając przez turbiny, oddaje im całą 
prawie energią, jakiej nabyła, spływając od 
zbiornika aż do tego punktu. Sto metrów ni
żej woda posiada znowu tęź samą ilość ener
gii, jaką oddała turbinom, ale spotyka tu no
wą taką samą stacyą, która znowu odbiera 
jej wszystko. Sto metrów niżej powtarza się 
jeszcze raz toż samo.

Od ostatniej stacyi woda dopływa bez dal
szych przeszkód do miasta i posiada tu takie 
ciśnienie, jakby wychodziła ze zbiornika, po
łożonego na wysokości tej najniższej stacyi, 
to jest około 130 metrów nad powierzchnią 
morza. W  niższych częściach Genui ciśnienie 
wody wynosi jeszcze przeszło 12 atmosfer.

Trzy te stacye, w których osadza się kolej
no energia spadającej wody, noszą imiona
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trzech znakomitych elektryków włoskich: zo- 
wią się one Yolta, Galvani i Pacinotti.

Na trzech tych stacyach turbiny wprawiają 
w ruch maszyny dynamoelektryczne, te zaś 
wytwarzają prąd. Innemi słowy, energia, 
odebrana strumieniowi wody przez turbiny, 
przechodzi na maszyny elektryczne i tu prze
twarza się w energią prądu elektrycznego. 
P rąd  ten po drutach przepływa do fabryk, 
położonych w okolicach Genui i wprowadza 
tu w ruch motory elektryczne, służące do po. 
ruszania maszyn roboczych.

Każda maszyna dynamoelektryczna na 
stacyach rozwija 500 woltów napięcia, że je
dnak wszystkie maszyny jednej stacyi są po
łączone ze sobą w taki sposób, jak zwykle łą
czą się elementy bateryi, to jest jedna za 
drugą, więc napięcia ich dodają się do siebie. 
Napięcie ogólne, wytwarzane na jednej sta
cyi, nie jest stałe. Zależy ono od ilości pra
cujących maszyn, które zatrzymują się, lub 
puszczają w ruch w miarę togo, jak zapotrze
bowanie energii w fabrykach maleje, lub 
wzrasta.

Przy największem zapotrzebowaniu ener
gii napięcie ogólne stacyi dochodzi do 8 000 
woltów. Prąd za to jest stały. Wynosi on 
49 amperów i obiega wszystkie motory po 
kolei.

Pomimo wysokiego napięcia, panującego 
na stacyi, personaljej nie jest narażony na 
żadne niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo 
zachodziłoby tu w dwu wypadkach: po- 
pierwsze, gdyby ktoś dotknął jednocześnie 
obudwu przewodników, powtóre, gdyby 
ktoś, będąc elektrycznie połączony z ziemią, 
dotknął choćby jednego przewodnika. Aby 
zapobiedz pierwszemu z tych wypadków, 
przewodniki przeprowadzono tak daleko je
den od drugiego, że jednoczesne dotknięcie 
ich jest fizycznie niemożliwe; aby zapobiedz 
'drugiemu wypadkowi, umieszczono wszystkie 
części nieizolowane łańcucha elektrycznego 
w taki sposób, że, chcąc którejkolwiek dosię
gnąć, należy wejść na specyalną drewnianą 
platformę, izolowaną od ziemi za pomocą 
porcelanowych podstawek. Przy takiem urzą
dzeniu personel stacyi może bezpiecznie ma
newrować z maszynami i aparatami elektry- 
cznemi, nienarażając się na żadne niebezpie
czeństwo.

Urządzenie wewnętrzne stacyi zostało za
projektowane przez genewskiego inżyniera 
Thuzy, jego również konstrukcyi są maszyny 

| dynamoelektryczne, motory elektryczne i więk
sza część użytych aparatów. Oddzielne części 
funkcyonują bardzo dokładnie, a całość po
myślana została bardzo praktycznie.

Regulowanie turbin i maszyn elektrycznych 
odbywa się automatycznie i rzadko tylko wy
maga interwencyi ręki ludzkiej. Z góry prze
widziano możliwe wypadki, zagrażające cało
ści instalacyi i starano się im zapobiedz za 
pomocą specyalnych urządzeń, również auto
matycznie działających.

Razu pewnego np. pękły pierścienie gumo
we, łączące turbinę z maszyną elektryczną. 
Wskutek tego ruch turbiny, niehamowany 
już przez opór maszyny, mógł wzrosnąć do 
szybkości, grożącej rozbiciem całej turbiny, 
ale specyalny regulator odrazu zatrzymał ją, 
przerywając dopływ wody. Jednocześnie inny 
przyrząd automatyczny wykluczył maszynę 
elektryczną z ogólnego łańcucha elektryczne
go, inaczej mogłaby ona uledz uszkodzeniu, 

j a w każdym razie spowodowałaby zamięsza- 
nie w działaniu całości.

Równie doskonałem urządzeniem odzna
czają się motory elektryczne, funkcyonujące 
w rozmaitych fabrykach, a pod względem do
kładności działania, dogodności i bezpieczeń
stwa nie mają one sobie równych.

Z tego krótkiego opisu instalacyi genueń
skiej widzimy, że technika przenoszenia elek
trycznego energii stoi już bardzo wysoko 
i niewątpliwie znajdzie ono w przyszłości ol
brzymie zastosowania.

Dotychczas najwaźniejszem źródłem ener
gii, z którego czerpie przemysł nowożytny, 
są kopalnie węgla kamiennego. Dobywanie 
jednak tego materyału jest połączone zwi e '  
loma niedogodnościami, a przedewszystkiem 
skazuje setki tysięcy ludzi na uciążliwą pracę 
w kopalniach w warunkach najgorszych, 
wśród ustawicznych niebezpieczeństw. Tym- 

I  czasem spadki wodne, a szczególniej rzeki 
i potoki górskie zawierają olbrzymie ilości 

j energii, idącej na marne. Transmisya elek
tryczna daje łatwy sposób zużytkowania tej 

; energii bez tych wysiłków i ofiar ludzkich, ja 
kich wymagają kopalnie węgla.

Nie jest to prawdopodobnem, aby obszerne 
wyzyskanie spadków wody zniosło, lub nawet
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zmniejszyło eksploatacyą węgla, jeżeli jednak 
na tej drodze przynajmniej część wciąż wzra
stających potrzeb ludzkich znajdzie zaspoko
jenie, to i taki rezultat uważać należy za 
rzecz niezmiernie ważną dla ludzkości.

Zygmunt Straszeioicz.

—  jn m . G. John R o m a n e s .  Die Geisfige Ent- 
wicklung beim Menschen. Ursprung der menschli- 
chen Befahigung. Autorisierte deutsche Ausgabe. 
Lipsk, 1893. 8° s+ronic 432.

Dzieło to jest właściwie dopełnieniem tomu wy
danego przez Eomanesa przed kilku laty: o du
chowym rozwoju zwierząt i traktuje rozwój 
zdolności duchowych człowieka. Autor, jako 
gorący zwolennik teoryi ewolucyi, dowodzi, że 
ślady wszelkich uzdolnień umysłowych człowieka 
znajdują się już w świecie zwierzęcym i wykazuje, 
jakiemi drogami rozwijały się one i kształtowały. 
Dzieło traktuje następujące kwestye, poruszone 
w szeregu rozdziałów: człowiek i zwierzę, idee, 
logika i poznawanie, logika i pojęcia, mowa, tony 
i gesty, artykulacya, tony i gesty ze względu na 
wyrazy, mowa, samowiedza, przejście do indywi
duum, porównawcze badania językowe, początek 
języka, dowody lingwistyczne, przejście do rasy, 
ogólne wyniki i streszczenie. Z kilku ciekawsze- 
mi rozdziałami dzieła zapoznamy czytelników na
szych w oddzielnych artykułach.

—  jn m .  G. John R o m a n e s . Eine kritische Dar- 
stellung der Weismannischen Theorie. Mit Bewil- 
ligung des Yerfassers aus dem englischen iiber- 
setzt von dr Karl Fiedler. Lipsk, 1893, stron 228.

Jak wiadomo, twórca teoryi ciągłości plazmy 
zarodkowej, August Weismann, w szeregu licznych 
bardzo prac, począwszy od r. 1886, ogłasza swe 
poglądy na istotę dziedziczności, na znaczenie 
płciowego rozmnażania się i na inne t. p. kwe- 
stye ogólno biologiczne, z któremi w swoim cza
sie staraliśmy się zapoznać czytelników Wszech
świata. Teorye znakomitego zoologa podlegały 
licznym bardzo komentarzom i krytykom, zwłasz
cza kwestya nieodziedziczania się cech nabywa
nych. Romanes przedstawia w dziele pod powyż
szym tytułem wszystkie zapatrywania Weismanna 
od r. 1886 do 1893 w porządku chronologicznym 
i krytycznie je rozbiera, starając się wykazać za
sługi uczonego niemieckiego, ale zarazem i liczne 
słabe strony jego poglądów.

—  lew. F r a n k  Waldo. Modern Meteorology. 
An outline of the growth and present condition of 
some of its phases. London. Walter Scott. 1893, 
str. 4G0. Cena 3 */2 szyi.

Pod powyższym tytułem wyszedł 21-szy tom 
szeregu publikacyj, zatytułowanych ogólnie: „The 
contemporary science series, edited by Hayelock 
Ellis.” Dzieło to zawiera sześć rozdziałów, sta
nowiących dopełnienie do zwykłych traktatów ele
mentarnych o meteorologii. W tych rozdziałach 
mieści się przystępny opis bądź to najnowszych 
przyrządów i metod obserwacyi, bądź też najnow
szych lub mało znanych teoryj, odnoszących się 
do meteorologii. Rozdział I-szy traktuje o orga- 
nizacyi stacyj meteorologicznych, o najważniej
szych publikacyach dzieł i' czasopism poświęco
nych meteorologii i o zjazdach międzynarodowych. 
Rozdział Il-gi, najobszerniejszy w całej książce, 
jest zatytułowany: „Przyrządy i metody.” Jest
on poświęcony opisowi najnowszych przyrządów 
i wielkich obserwatoryów meteorologicznych no
wożytnych, a także stacyj górskich. Między in- 
nemi znajdujemy tu szczegółowy opis stacyi w Pa- 
włowsku, stacyi górskich na Sonnblick, Ben Ne- 
vis i t. d. Rozdział Ill-ci nosi tytuł: „Termody
namika atmosfery” i, jak sam tytuł wskazuje, 
zajmuje się prawie wyłącznie wykładem prac Be- 
zolda. Sławny dyrektor instytutu meteorologi
cznego w Berlinie jest bowiem właściwie twórcą 
termo dynamiki atmosfery. Rozdział ten jednak 
jest dosyć trudnym do czytania dla nieprzygoto
wanych i można powiedzieć, że jest on najmniej 
przystępnym w całej książce. Rozdział IY-ty 
zajmuje się: „ogólnemi ruchami atmosfery.” Z gó
rą wiek cały w meteorologii i geografii fizycznej 
panowała niepodzielnie teorya Hadleya o ruchach 
ogólnych atmosfery, ogłoszona jeszcze w r. 1735, 
podług której cała masa powietrza porusza się 
przy powierzchni ziemi od biegunów ku równiko
wi, w górze zaś od równika ku obu biegunom. 
Wskutek obrotu ziemi naokoło osi ten ogólny ruch 
cząstek powietrza daje początek wiatrom stałym, 
wiejącym przy powierzchni ziemi na półkuli pół
nocnej od północo-wschodu ku południo-zachodo- 
wi, a na półkuli południowej od południo-wscho- 
du. Tak prosta teorya panowała w nauce niemal 
do naszych czasów, a i dziś jeszcze w niektórych 
nowszych dziełach o fizyce znajdujemy w rozdzia
łach, traktujących o meteorologii, tę teoryą 
w pierwotnej prostocie wyłożoną. Dopiero Wil
liam Ferrel, uczony amerykański, zwrócił uwra-, 
gę na niedostateczność tej teoryi, i w szeregu roz
praw, ogłaszanych od roku 1856, ustanowił zasa
dy innej teoryi. Przedstawienie tej ostatniej 
w przystępnej formie stanowi właśnie główną 
część rozdziału IV. W tym samym rozdziale 
w dalszym ciągu znajdujemy streszczenie prac 
Helmholtza, Oberbecka, Moliera i innych nad tym 
przedmiotem. Rozdział V-ty traktuje „o ruchach 
szczególnych czyli drugorzędnych (secondary) 
atmosfery.” Tutaj są wyłożone teraźniejsze teo
rye cyklonów i antycyklonów. Nakoniec ostatni



rozdział Yl-ty jest zatytułowany: „meteorologia 
stosowana” i zawiera rzecz o wahaniach się kli
matu w długim przeciągu czasu i o zastosowa
niach meteorologii do rolnictwa.

N r 50.

KRONIKA NAUKOWA.

—  sst. 0 zm ia n a c h  w  p rze w o dn ictw ie  ro z t w o 
ru elektro lityczn ego skutkiem dodania małych 
ilości n i eprze w od nik a.  W t. 50 zesz. 2 roczni
ków Wiedemana z r. b. znajduje się ciekawa pra
ca R. Hollanda, wykazująca o ile przewodnictwo 
elektryczne roztworów soli rozmaitych np. azota
nów potasu, sodu, amonu, oraz niektórych chlor
ków w alkoholu metylowym, zmienia się za doda
niem drobnych ilości nieprzewodników np. benzo
lu, toluolu, ksylolu, olejku terpentynowego, ace
tonu, gliceryny etc. Pomiary dokonane były spo
sobem Kohlrauscha za pomocą mostu i telefonu 
i dowiodły, że przewodnictwo elektryczne w ta
kich razach wogóle zmniejsza się i przytem sto
sownie do natury nieprzewodnika i stopnia roz
cieńczenia roztworu. Cztery pierwsze nieprze- 
wodhiki tworzą szereg, w którym olejek terpenty
nowy najsilniej osłabia przewodnictwo. Jeśli 
mianowicie do tak zwanych normalnych roztwo
rów soli pomienionych czyli zawierających w li
trze alkoholu ilości gramów odpowiadające cięża
rowi cząsteczki albo dziesiąte, setne, tysiączne 
części tegoż ciężaru (t. zw. dziesiątkowe, setkowe, 
tysiączne roztwory normalne) będą dodawane pe
wne ilości nieprzewodnika, to wogóle każdy pro
cent dodawanej objętości nieprzewodnika, zniża 
przewodnictwo roztworu setkowego o 1,7— 2°/0, 
tysiącznego o 1,6— 1,75%. Spółczynniki tem
peratury badanych roztworów alkohołicznych ro
sną wraz z rozcieńczeniem i stanowią blizko po
łowę spółczynników roztworów wodnych, i w bar
dzo niewielkim stopniu zależą od obecności nie
przewodnika. Nareszcie przewodnictwo roztwo
rów soli w alkoholu metylowym aż do 20%  nie
przewodnika, daje się bardzo dokładnie wyrazić 
za pomocą wzoru Arrheniusza

i= i0 ( i - i x ) ;
gdzie 1 jest przewodnictwo przy x zawartości nie
przewodnika i a— stała empiryczna.

—  tr. W p ł y w  m a gn ety czn y  na dzia ła n ia  c h e 
m iczne okazał p. T. Andrews przez wprowadza
nie do roztworu chlorku miedzi dwu jednakich 
prętów s'alowych, z których jeden był namagne
sowany. Po upływie pewnego czasu, 6 do 24 go
dzin, pręty wydobywano z kąpieli, pozbawiano 
osadu miedzianego i innych ciał obcych, następnie 
suszono i ważono. Za każdym razem okazywało

się, że pręt namagnesowany tracił więcej na swym 
ciężarze, aniżeli pręt drugi. Średnia z 29 do
świadczeń dała różnicę 3 odsetek. Autor dodaje, 
że doświadczenia te nie wymagają zgoła magne
sowania zbyt energicznego. Praca p. Andrewsa 
odczytaną była Towarzystwu królewskiemu w Lon
dynie.

—  sk. Alkohol Z  torfu. Substancyi drzewnej, 
to jest drzewnika czyli celulozy, nie zdołano do
tąd przeobrazić w mączkę, jakkolwiek należą one 
do jednej kategoryi związków organicznych, 
a mianowicie do wodanów węgla, natomiast jednak 
umiemy przeprowadzać ją łatwo w inny wodan 
węgla, w cukier gronowy, a to przez gotowanie 
z rozcieńczonym kwasem siarczanym. Ponieważ 
zaś cukier pod wpływem drożdży rozpada się ła
two na alkohol i dwutlenek węgla, nasuwa się 
przeto pomysł, czyby zamiast innych droższych 
materyałów nie można było do wyrobu alkoholu 
posługiwać się tańszem drzewem. W samej też 
rzeczy już przed czterdziestu laty założono w Pa
ryżu fabrykę, która w opisany tu sposób otrzymy
wała alkohol z drzewa. Okazało się wszakże, że 
z powodu zbitej budowy włókien drzewa zamiana 
ich w cukier, dokonywała się niedokładnie, a stąd 
alkohol w stosunku do kosztów otrzymywał się 
w ilości tak małej, że fabryka po krótkiem istnie
niu działalność swoję zawiesić musiała. Opera- 
cya ta wszakże, jak obecnie podaje „Dinglers Po- 
lytechnisches Journal” daje się prowadzić ko
rzystnie, jeżeli zamiast zbitych włókien drzewnych 
użyjemy do wyrobu alkoholu luźniejszych włókien 
torfu, daleko dostępniejszych dla wpływów che
micznych. Proces polega na tem, że torf wydo
byty z torfowiska, bez dalszego przerabiania, go
tuje się przez 4 do 5 godzin z rozcieńczonym 
kwasem siarczanym w temperaturze 115° do 120°
C. Cząsteczki celulozy, przybierając wtedy wodę, 
rozpadają się na cząsteczki cukru, posiadające 
budowę prostszą. Utworzony tą drogą roztwór 
cukru poddaje się cedzeniu przy pomocy prasy, 
a po oddzieleniu od osadu zagęszcza się i zapra
wia drożdżami, powstający zaś alkohol oddziela 
się przez dys+ylacyą. Metodą taką 1000 kilo
gramów torfu wydały 62— 63 litrów alkoholu 
bezwzględnego; z 500 zaś kilogramów najlepszych 
kartofli, zawierających 20 odsetek mączki, otrzy
mano przy naj staranniej szem postępowaniu 60—  
61 litrów takiegoż alkoholu. Jeżeli więc weźmie
my pod uwagę znacznie niższą cenę torfu, to wy
daje się prawdopodobnem, że torf rzeczywiście 
stać się może w przyszłości współzawodnikiem 
ziemniaków w fabrykacyi alkoholu.

—  sk. Piec e lek try czn y  Moissana, którego 
opis niedawno podany był w Wszechświecie, zo
stał obecnie przez wynalazcę znacznie udoskona
lony Przedewszystkiem wnętrze jego opatrzone 
zostało kilku płytami magnezyowemi i węglowemi, 
ułożonemi naprzemian, co nadało mu znaczniejszą 
trwałość. Topienie zaś nie dokonywa się już
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w tyglu, umieszczonym o kilka centymetrów nad 
lukiem elektrycznym, ale w rurce węglowej, 
umieszczonej poniżej tego luku; przy urządzeniu 
takiem topiąca się substancya ochroniona jest od 
wpływu pary węgla, a w razie potrzeby można ją 
otaczać atmosferą gazów żądanych. Nadto też 
działania cieplikowe nie są już bynajmniej zakłó
cane przez objawy elektrolityczne. Jeżeli zaś 
piec zostanie odpowiednio pochylony, w kierunku 
osi rury, substancya stopiona wypływa w miarę, 
jak staje się płynną; ładując więc rurę w sposób 
odpowiedni, otrzymujemy działanie ciągle, lub 
przynajmniej przez czas długi. Przy urządzeniu 
takieni mógł p. Moissan stopić w ciągu godziny 
2 kilogramy chromu. Nowy więc piec elektryczny 
dozwala otrzymywać metale czystsze i w większej 
ilości.

(Comptes rendus).

— em. S a m o z a p a l n o ś ć  b e n z y n y .  W pralniach 
chemicznych obserwowano oddawna zjawisko wy
wiązywania elektryczności podczas prania benzy
nowego. Zannrzając mianowicie w benzynę weł
nę lub jedwab, wysuszone przedtem w powietrzu 
gorącem, spostrzegamy za pomocą czułego elek
troskopu, przy wyjmowaniu i powtórnem zanurze
niu tych materyałów, napięcie kilkuset wolt. Sko
ro przytem warunki w taki sposób się składają, że 
materyały wyprane zostają poruszane w powietrzu 
suchem, a więc strata elektryczności wytworzonej 
jest nieznaczną, natenczas napięcie może być tak 
znaczne, że następuje wyładowanie ęlektryczności 
pod postacią iskier, od których zapala się wreszcie 
benzyna. Skonstatowawszy przyczynę częstych 
pożarów benzynowych, radzono odprowadzać 
elektryczność wytwarzaną; w praktyce jednakże 
jest to prawie niepodobnem. Skutecznemi na
tomiast okazały się doświadczenia d-ra C. J. Góh- 
ringa, który rozpuszczając w benzynie około 
0,2°/o mydła (rozpuszczalnego w benzynie) odej
muje jej własności elektrowzbudzające. Benzyna 
tak przygotowana, jest zabezpieczona od samoza
palności.

(Chemiker-Ztg. 1893. Nr 89).

—  em. S k ł a d  c h e m i c z n y  h e m a t y n y .  Z badań 
prof. Marcelego Nenckiego nad barwnikiem krwi 
wynika, że skład hematyny odpowiada wzorowi 
C;]2 II,, N4 Fe 0 4 i że krystaliczna hematyna, pod 
działaniem bezwodnego kwasu octowego, oraz 
kwasu bromowodornego, przechodzi w hemato- 
porfirynę, !przyczem żelazo zostaje odszczepione. 
Otrzymana hematoporfiryna C16 Hls N2 0 ;j roz
puszcza się łatwo w ługu sodowym i rozc. kwasie 
solnym, tworząc [w pierwszym wypadku związek 
C,0 H17 Na N2 03+ H 2 O, w  drugim zaś sól wzo
ru C10 H |8 N2 0 :j H Cl. Badania te, oparte na 
rozbiorach związku wolnego, cblorowodanu, odpo
wiednich związków z metalami i oznaczenia cię
żaru cząsteczkowego, prostują twierdzenia Hoppe-

Seylera i Cazeneuvea, przypisujących hematynie 
wzór C:lł H3l N4 Fe 0 5.

(Chem. Ztg. 1893. Nr 90).

— tr. G ł ó w n e  nagrody t o w a r z y s t w a  k r ó le w 
skiego W Lo ndy n ie  przyznane zostały następują
cym uczonym. Medal Copleya uzyskał sir Jerzy 
Gabryel Stokes za badania fizyczne; medale kró
lewskie— p. Artur Schuster za badania spektro- 
skopijne, oraz p. Marshall Ward za badania bio
logiczne grzybów; medal l)avego pp. Yan t’Hoff 
i J. A. Le Bel za teoryą związków węgla. Kró
lowa angielska rozdział ten nagród potwierdziła; 
byłaby niewątpliwie w kłopocie, gdyby zechciała 
potwierdzenia swego odmówić i odmowę tę uspra
wiedliwić.

ROZMAITOŚCI.

—  tr. L a m p y  e lek try czn e  o po dwójnych w ł ó k 
nach wyrabia obecnie towarzystwo Swan-Edison. 
Włókna umieszczone są w ten sposób, że po spa
leniu się jednego, drugie może być łatwo w obieg 
prądu wtrącone.

—  tr. M u ze u m  p o łu d n io w o -a fr yk a ń s k ie .  Rzecz
pospolita południowo-afrykańska zamierzyła zało
żyć muzeum państwowe i w tym celu kurator 
z pomocnikiem swoim udali się w podróż dwule
tnią wozem, ciągnionym przez 20 osłów. Wóz 
jest tak urządzony, by mógł przechowywać nagro
madzone zbiory i dawać im ochronę tymczasową, 
od wstrząśnień i wpływów niepogody. Osły zaś 
wybrane zostały z tego powodu, że są one mniej 
aniżeli inne zwierzęta atakowane przez muchy, 
które w pewnych okolicach uniemożebniają hodo
wlę bydła i koni.

(La Naturę).

—  tr. T a f le  s z k ł a  po dwójnego fabrykuje Fal- 
connier w Nyon w Szwajcaryi. Wyrabiają się 
one w podobny sposób jak butelki, zatem przez 
wydymanie. Gdy wewnętrzna, pusta przestrzeń 
jest już wydęta, zamyka się szybko, zanim jeszcze 
szkło zastygnie, co nie dopuszcza dostępu pyłu do 
wnętrza. Tafle te są wytrzymalsze od zwykłych, 
a nadto służyć mogą, jak okna podwójne, do
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ochrony od zbytniego zimna i ciepła. Fabryka do
starcza płyt takich w różnej grubości i różnych 
formach, a w krótkim czasie zyskały już podobno 
znaczne rozpowszechnienie.

(Prometheus).

— tr. T e c to r iu m — su rogat szk ł a .  Wspomi
naliśmy niedawno o szkle, wzmocnionem siatką 
metaliczną; podobnegoż rodzaju wyrabia się od 
lat kilku, pod nazwą „tectorium,” materyał z że
latyny, który ma stanowić w wielu razach korzy
stny surogat szkła. Żelatyna ta jest prześwieca
jąca i osadzona w płótnie metalicznem. Znajduje 
zastosowanie na dachy cieplarń, werend, składów, 
na okna fabryk i t. d. Jest to materyał wytrzy
mały i giętki, w wodzie nierozpuszczający się i na 
mróz nieczuły. Pokryty cienką warstwą farby 
olejnej, przyjmuje zupełnie pozór szkła malowa
nego; daje się łatwo krajać nożyczkami i wycinać j 

w żądane formy. Na ramach drewnianych osa- ! 
dza się przez nabicie drobnemi ćwieczkami; jeżeli ; 
ma być osadzony na żelazie, należy je zaopatrzyć 
w cienkie płytki drewniane. Tectorium wyrabia ! 
się w płytach długości 7 metrów przy szerokości 
1,2 m. Metr kwadratowy waży 2,3 grama i ko
sztuje 10 franków, dla jego wytrzymałości wszak- \ 
że i długotrwałości niektórzy przemysłowcy uznali 
tectorium za materyał tańszy od szkła.

(La Naturę).

—• tr. Kopalnia drz ew- O tak osobliwej ko
palni podaje wiadomość raport jednego z konsu
lów francuskich o handlu w Mongtze w Chinach. 
Prowadzi się tam mianowicie ożywiony handel 
deskami, pochodzącemi z górnego Tonkinu, 
a używanemi na trumny. Otóż deski te nie po
chodzą, jakby należało sądzić, z lasów tonkiń
skich, ala wydobywane są z istnej „kopalni 
drzew,” taką bowiem tylko nazwę nadać moŻDa 
nagromadzeniu drzewa w ziemi. Porucznik fran
cuski Gandaire, zdejmując p lan  topograficzny tej 
okolicy nadgranicznej, pierwszy z europejczyków 
zwiedzał tę kopalnię. Drzewa zagrzebane są 
w gruncie piaszczystym, w głębokości wynoszącej 
od 2 do 8 metrów, dobrze są zachowane, a śre
dnica pni dochodzi niekiedy 1 metra. 0  ile są
dzić można z natury gruntu i rozłożenia pni, jest j 

prawdopodobne, że drzewa te składały niegdyś i 
las rozległy, który został zagrzebany wskutek 
trzęsienia ziemi, lub innej podobnej katastrofy. 
Chińczycy wszakże, jakkolwiek skrzętni są w prze
chowywaniu tradycyj,nie posiadają co do podobnego 
zdarzenia żadnej wiadomości. Drzewa zagrzeba
ne stanowią pewną odmianę jodły, zwaną przez 
krajowców „nam hou,” która zawiera olejek wła
ściwy, chroniący ją od gnicia. Dla tego też wła
śnie deski z tego drzewa są używane na trumny 
i sprzedają się bardzo korzystnie, wyrobiona 
z nich bowiem trumna kosztuje około 600 taelów, 
zatem przeszło 3 000 franków.

(La Naturę).

—  tr. T rzę sie n ia  ziemi w  Japonii. Jak liczne
są trzęsienia ziemi w Japonii, świadczy ilość ich 
w r. 1890, wynosiła ona bowiem 864. Najmniej 
obfite były we wrześniu (48), najczęstsze w listo
padzie (98). Wszystkie w ogólności przypadały 
w godzinach rannych, najsilniejsze między godzi
ną 2 a 3, najsłabsze między 8 a 9. Najsilniej 
dotkniętą była prowincya Hiogo, która doznała 
207 wstrząśnień, w liczbie tej wszakże dwa tylko 
znaczniejsze.

(La Naturę).

—  sst. S k a r b y  mineralne M eksyku. Obszary 
zajmowane przez rzpltąj meksykańską, należą 
niezawodnie do krajów najbogatszych na ziemi 
w rozmaite minerały i kruszce. Wielki pas gór
niczy rozciąga się tu na przestrzeni około 2 600 
km od północo-zachodu na południowschód przez 
stan Sonova i aż do Oaxaca i na szerokość zajmu
je blizko 400 km. Rtęć zajmuje wybitne 
stanowisko w górnictwie Meksyku, gdyż używają 
jej przeważnie do otrzymywania srebra na drodze 
amalgamacyi; zużycie na miejscu wynosi 700 ton, 
z których połowa jest pochodzenia krajowego. 
Ołów znajduje się głównie w stanie galeny srebro- 
dajnej, jest go jeszcze więcej niż srebra. Żelaza 
jest bardzo wiele, lecz brak opału i dróg prędkich 
i ekonomicznych był szkopułem, o który rozbijało 
się otrzymywanie tego metalu. Nadzwyczajne 
pokłady żelaza znajdują się w Cerro del Mercado 
albo górze żelaza; pojemność ich wynosi przeszło 
35 milionów metrów sz.; obliczono, że starczyłyby 
dla wszystkich fabryk Wielkiej Brytanii w prze
ciągu 330 lat. Miedź przedstawia się najczęściej 
pod postacią chalkopirytu lub miedzi żółtej. Cyna 
znajduje się w wielu okolicach kraju, to samo sto
suje się do blendy cynkowej, która często towa
rzyszy pokładom srebra i do bizmutu. Węgie, 
znajduje się w takiej obfitości, że z czasem powi
nien zupełnie wystarczyć na potrzeby przemysłu 
meksykańskiego. Grafit, asfalt i nafta znajdują 
się również w obfitości; siarka w wielu stanach 
już i teraz otrzymuje się. Istnieją pokłady soli 
i spore ilości drogich kamieni; nad wszystkiem 
jednak góruje srebro w niezmiernych ilościach 
otrzymywane.

(La Geographie).

■— tr. Ebeonit-  Taką nazwę nadał p. Panchon 
wynalezionemu przez siebie materyałowi, który 
otrzymuje z drzew silnie żywicznych. Jest to 
więc nowy przetwór celulozy, którego nazwę 
usprawiedliwiają jego własności, przedstawia bo
wiem cechy drzew najtwardszych, jak hebanu lub 
mahoniu, a z pewnych względów zbliża się nawet 
do ebonitu. „Echo forestier” podaje dokładny 
opis fabrykacyi, która w ogólności polega na tem, 
że odpowiednio przygotowana masa drzewna, po- 
mięszana z właściwemi substancyami chemiczne- 
mi i materyałami barwiącemi, poddaje się silnemu 
ciśnieniu, przez co traci zawartość wody, a po po- 
wolnem wysuszeniu ebeonit j est już gotów w sta
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nie surowym. Daje się on dobrze obrabiać na
rzędziami metalowemi, przed wysuszeniem zaś 
jest plastyczny, tak że nadawać mu można wszel
ką, żądaną, postać. Główną jego zaletę stanowi 
to, że jest zgoła nieczułym na wszelkie zmiany 
temperatury, jako też na działanie wody i ciepła, 
a przez dodatek odpowiednich substancyj uczynić 
go nadto można niepalnym.

—  tr. S o w a  na pelnem  m o rz u .  Nowojorska 
„Fishing Gazette” donosi, że na pokładzie okrętu 
„Pensylyania,” krążącego między Antwerpią 
a Nowym Yorkiem zjawiła się wielka, biała sowa 
na pełnym Atlantyku, w połowie drogi między 
Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonemi. Ptak 
był zupełnie wyczerpany i prawdopodobnie unie
siony został z wybrzeża przez burzę. Przykłady 
podobnych zdarzeń nie są zresztą rzadkie; we 
wszelkich odległościach między obu lądami okręty 
napotykają ptaki różnych rodzajów, a nawet 
drobne ptaki wróblowate.

O D P O W I E D Z I  R E D A K C Y I .

W P .  A .  S .  „O wołkach zbożowych” Wszech
świat nie umieszczał artykułów. Dziełka traktu
jącego obszernie o „Wołkach zbożowych” nie zna
my, są tylko artykuły w pracach: 1) Owady szko
dliwe w gospodarstwie wiejskiem, leśnem i domo- 
wem, prof. A. Karpińskiego (Encyklop. Rolnic. 
T. IV, 1877). 2) Szkodniki naszych pól, ogrodów 
i lasów, prof. Leopolda Wojgiela, Lwów 1875. 
3) Owady wodne Rossyi, Koppecia.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 29 listopada do 5 grudnia 1893 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

'5=1a?• rH 6Q
O

Barometr
700 mm +  1 Temperatura

•
w st.

f-4
c. f"\£? 

• rH

Kierunek wiatru 
Szybkość w metrach 

na sekundę
Suma
opadu

U w a g i.
7 r. 1 p. 9 w. 7 r. lp . 9 w. Najw. Najn.

2y S. 48,7 49,3
I

5o,8 3,8 7,2 7,8 7,8 1,8 98 W9,W12,W12 3,9 ® drobny całą, dobę /
30 c . 5 i,o 50,4 49,1 6,5 5,9 5,3 7,6 5,0 88 W»,W’,SW3 ® drobny w  nocy,

1 p. 45,1 42,8 43,o | 1,8 6,0 3,6 6,2 1 , 4 8 7 S3,S ’ ,W 3 0.8 ® drobny bez przerwy l 30
2 S. 40,4 48,4 57,9 3,5 — 0,6 - 4 , 8 4,0 — 2,5 85 W S5,W N n ,W ‘ 1.0 9  drobny w  nocy; Q A -Jfr,
3 N. 59,9 58,9 58,1 — 4,4 — 2,2 — 4,0 — 2,2 — 4,9 .93 W 5,W 3.SW ł
4 P. 55,8 54,o 53,7 — 4,4 — 1,2 — 2,6 — 1,1 — 5,2 86 SW 3,SW 3,S3
5 W . 53,8 54,o 54,7 — 2,6

1
— 1,2 — 2,0 — 1.0 — 3,3 j89 S3,S4,S3

Ś red n ia  51,4 1,5 89 5,0

T R E Ś Ć .  Mowa zwierząt. (Według G. J. Romanesa), przez J. Nm. —  Mechanika w przyrodzie od
czyt Jeremiasza Head, tłum. T. R. —  O elektrycznem przenoszeniu energii, przez Zygmunta Strasze- 
wicza. —- Wiadomości bibliograficzne. —  Kronika naukowa. —  Wiadomości bieżące.-—Rozmaitości.—

Odpowiedzi redakcyi. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatowicz.

$03B0JieH0 Heiiaypoio. BapmaBa, 20 Hoaópn 1893 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.
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półroczni* „  5
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O METODACH

OZNACZANIA T E M P E R A T U R Y
i wilgotności powietrza.

Psychrometr aspiracyjny prof. Assmanna ').

Znajomość temperatury i wilgotności po
wietrza konieczną jest do zrozumienia wielu 
objawów fizycznych, zachodzących w naszej 
atmosferze. Zadanie to jednak, jakkolwiek 
nader ważne nietylko dla meteorologii, lecz 
i dla astronomii i geodezyi, nie jest jeszcze 
rozwiązane należycie, szczególniej odnośnie 
do wyższych warstw atmosfery. Wprawdzie 
stacye meteorologiczne, dość gęsto rozsiane po 
całej kuli ziemskiej, codziennie zapisują spo
strzeżenia nad temperaturą i wilgotnością po-

‘) Das Aspirations-Psychrometer. Von R. Ass- 
mann. Berlin 1892, str. 156 in IY-o. Opis przy
rządu i sposobu jego użycia można również zna
leźć w „Zeitschrift fur Instrumentenkunde” 1892. 
zeszyt 1.

1 wietrzą, rezultaty jednak tych badań posia
dają w wielu xazach wartość wątpliwą, gdyż 
właściwie niema dotychczas metody, któraby 
dawała w każdym przypadku wyniki dokła
dne, odznaczając się jednocześnie prostotą 
i łatwością w użyciu. Powszechnie używanym 
do celów meteorologicznych rodzajem termo
metru jest termometr rtęciowy. Aby termo
metr wskazywać mógł należytą temperaturę 

| powietrza, należy go uchronić od wpływu cie
pła promienistego i od zetknięcia z dobremi 
przewodnikami cieplejszemi lub zimniejszemi, 
aniżeli powietrze otaczające. Prócz tego do 
kulki termometru powinno dochodzić powie
trze tylko takie, które rzeczywiście posiada 

I temperaturę powietrza w badanej przestrzeni. 
Należy przeto umieszczać termometr tak, by 
pozostawał zupełnie w cieniu i aby powietrze 
miało zewsząd dostęp swobodny. W  tym 
celu zwykle umieszczają termometr w budce 
metalowej z naturalną lub też sztuczną wen- 
tylacyą. Budka taka chroniłaby rzeczywi
ście termometr od ogrzewania przez promie
niowanie słońca, gdyby posiadała zawsze tem
peraturę otaczającego powietrza. Lecz roz
ważmy działanie zasłony adiatermicznej, usta
wionej pomiędzy źródłem promieniowania 
i termometrem. Jeżeli zasłona ta, jak  to by



802 WSZECHSWIAT.

wa przy użyciu budek, posiada większą zdol- 1 
ność pochłaniania promieni ciemnych, niż po
wietrze, w takim razie ogrzewa się bardziej 
i sama przez się staje się źródłem, wysyłają- 
cem promienie ciemne; część ich pada na ter
mometr i może wywołać dość znaczne ogrze
wanie, jakkolwiek szkło, z którego jest wyro
biona kulka termometru, jest diatermiczne | 
tylko częściowo. Prócz tego prądy powietrza 
ogrzanego przez przewodnictwo i promienio
wanie od ścian budki, również dostarczają mu 
ciepła. W edług badań Aitkena, temperatu
ra ciała ogrzewanego przez promienie ciemne i 

jest tem wyższa, im większa jest jego masa ; 
i powierzchnia. Aby naczynie termometru
0 każdej porze dnia było zasłonięte od pro
mieni słonecznych, zasłona musi posiadać po
wierzchnię większą niż to naczynie, przeto 
zawsze wywiera takie niekorzystne działanie. 
Można wprawdzie je zmniejszyć, lub nawet 
usunąć zupełnie przez urządzenie zasłony 
podwójnej; w tym razie jednak nastręcza pe
wne trudności zaprowadzenie dokoła naczynia 
termometru dobrej wentylacyi powietrza, ko
niecznej do uniknięcia ogrzewania termome
tru  przez prądy cieplejszego powietrza, wy
stępujące pomiędzy zasłoną i termometrem. 
W skutek tego budki termometryczne niezu
pełnie odpowiadają swemu zadaniu. Prof. 
Assmann przekonał się, że termometr w bud
ce ustawionej w miejscu bezpośrednio przez 
słońce oświetlanem wskazuje temperaturę 
czasem aż o 1° wyższą, niż należy.

Nader ważnem jest szybkie i zupełne odna
wianie powietrza, otaczającego kulkę termo- i 
metru. Im więcej powietrza, którego tempe
raturę chcemy oznaczyć, wprowadzimy w zet
knięcie z naczyniem termometru i im mniej
sze jest to naczynie, tem szybciej i dokładniej 
termometr przybiera należytą temperaturę. 
Wybitne również znaczenie ma w tym wzglę
dzie zdolność kulki termometru pochłaniania
1 wysyłania ciemnych promieni. Kulka po
winna odbijać, o ile można, najwięcej promieni. 
Zwierciadlana powierzchnia rtęci w kulce po
siada w wysokim stopniu zdolność odbijania 
promieni; lecz warstwa szkła pokrywająca ją  
posiada pewną zdolność pochłaniania. Z ba
dań Aitkena wynika, źe pochłanianie ciem
nych promieni zachodzi nietylko na powierz
chni, lecz wzdłuż całej grubości szkła, właśnie 
dlatego, że szkło jest częściowo diatermiczne.

Lecz odwrotnie, utrata ciepła przez promie
niowanie występuje tylko na powierzchni; cie
pło zaś dostarczone warstwom wewnętrznym 
musi przedtem przez przewodnictwo dostać 
się do powierzchni. Wskutek tego wewnątrz 
szkła pozostaje pewna ilość ciepła, które wy
wiera wpływ na wskazania termometru. Aby 
tego uniknąć, pokrywa się często kulkę ter
mometru cieniutką, doskonale wygładzoną 
warstwą metalu. Można zresztą obejść się 
bez tego, lecz w każdym razie szklana powło
ka kulki nie powinna być zbyt grubą, a po
wierzchnia jej winna być suchą i czystą.

Wszystkie środki ostrożności, które służą 
do uchronienia termometru od ciepła promie
nistego, gdy temperatura powietrza wzrasta, 
ułatwiają jednocześnie należyte promieniowa
nie samego termometru przy jej obniżaniu. 
Wogóle zatem termometr powinien być oto
czony ciałami, których temperatura nie różni 
się od temperatury powietrza. W  tym razie 
i powietrze do niego dochodzące posiada tem
peraturę właściwą, t. j. odpowiadającą bada
nej przestrzeni. Lecz z tego, co się powiedziało 
wyżej, wynika, źe dotychczasowe sposoby 
chronienia termometru od wpływu ciepła 
promienistego czynią to nader trudnem, lub 
wręcz niemożliwem.

Obok temperatury powietrza nasuwa się 
kwestya jego wilgotności. Tu również nie po
siadamy dokładnej i zarazem praktycznej me
tody jej oznaczania. Przy obserwacyach me
teorologicznych stosuje się powszechnie psy
chrometr. Przyrząd ten jednak, przynajmniej 
w dotychczasowej swej postaci, prowadzi czę
sto do rezultatów błędnych. Pochodzi to 
stąd, źe wskazania jego są w wysokim stopniu 
zależne od szybkości ruchów powietrza dokoła 
kulki termometru wilgotnego. Według naj
nowszych badań (Sworykina), dla termome
tru z kulką o średnicy 10 milimetrów różnice 
wartości stałej A we wzorze psychrometrycz- 
nym, od jej wartości odpowiadającej nieskoń
czenie wielkiej szybkości wiatru, wynoszą jak 
następuje:

Szybkość wiatru 
w metrach na sekundę Różnice w °/0

0 71,7
0,85 24,9
1 22,4
2 13,3
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Szybkość wiatru 
w metrach na sekundę

3
4
5
6 

10

Różnice w °/0

9,4
7,3
6,0
5.0
3.1 
0

Liczby powyższe uczą nas, źe wpływ nie
wielkich szybkości jest daleko znaczniejszy, 
niż szybkości dużych. Lecz w budce, w któ
rej zwykle mieści się psychrometr, szybkość 
ruchów powietx-za jest dość mała i podlega 
znacznym stosunkowo zmianom, w zależności 
od zmian prędkości wiatru nazewnątrz budki. 
To właśnie jest przyczyną często nader po
ważnych błędów, jakie zawierają wartości 
wilgotności, oznaczone za pomocą psychrome
tru. Pierwsze przeto zadanie przy ulepszeniu 
psychrometru polega na wprowadzeniu takie
go urządzenia, pod którego wpływem szyb
kość prądów powietrza dokoła kulek termo
metrów byłaby zawsze jednakowa, lub też 
wahała się tylko w bardzo małych granicach.

Przed kilku laty prof. Assmann w Berlinie 
zbudował przyrząd, tak zwany psychrometr 
aspiracyjny, który bez żadnych budek i urzą
dzeń dodatkowych nadaje się do mierzenia 
temperatury i wilgotności powietrza. W  uży
ciu okazał się tak dogodnym i dokładnym, że 
obecnie zastępuje powoli wszystkie inne przy
rządy tego rodzaju, a niewielka stosunkowo 
cena przyczynia się skutecznie do jego roz
powszechnienia. Metoda aspiracyjna, która 
polega na przeprowadzaniu przez przyrząd 
mniej lub więcej silnego prądu powietrza, nie 
jest nową. Jeszcze w roku 1853 Welsh za
stosował ją  do psychrometru; nieco później 
podobne urządzenie obmyślił E. Mills. Przy
rządy ich jednak nie odpowiadały innym wa
runkom wymaganym od przyrządów tego ro
dzaju i zostały zupełnie zapomniane.

Przyrząd prof. Assmanna składa się, jak 
zwykle, z dwu dokładnych i zupełnie jednako
wych termometrów — suchego i wilgotnego. 
Kulka każdego termometru jest zawarta 
w dwu jednoośnych mosiężnych rurkach, po- 
niklowanych i doskonale wygładzonych, aby 
dobrze odbijały promienie. Rurki te są mo
żliwie niewielkie i odosobnione jedna od dru
giej za pomocą kawałków kości słoniowej.

Na rycinie naszej jedna podwójna rurka

jest przedstawiona w przecięciu, tak że można 
widzieć wewnętrzne jej urządzenie. Rurki 
zewnętrzne, otaczające kulki termometrów, 
łączą się z jedną środkową g, która prowadzi 
do górnej części przyrządu t, zawierającej 
mechanizm zegarowy. Mechanizm ten służy 
do wprawiania w obrót krążków aspiratora. 
Jest to tak zwany aspirator centryfugalny 
czyli exhaustor; powietrze przez szybki obrót 
w przeciwne strony dwu wygiętych krążków 
zostaje z pomiędzy nieb wypędzone ku brze
gom i tam wychodzi na zewnątrz. W taki 
sposób powietrze około osi zostaje rozrzedzo
ne i powstaje prąd powietrza, przechodzący 
z dołu przez cały przyrząd. Na rysunku wi
dzimy w przecięciu dwa zakrzywione krążki 
aspiratora r i ?•'. Krążki wykonywają około 
20 obrotów na sekundę; wystarcza to do wy
tworzenia prądu powietrza dość szybkiego. 
Prąd ten działa w sposób następujący. Prze- 
dewszystkiem zapobiega zbytniemu ogrzewa
niu rurki zewnętrznej, otaczającej naczynie 
termometru, przez ciepło promieniste, gdyż 
szybko przesuwające się cząsteczki powietrza 
odbierają od niej nadmiar ciepła. Przez to 
samo zmniejsza się promieniowanie z we
wnętrznej powierzchni rurki zewnętrznej na 
rurkę wewnętrzną. Takie samo działanie 
wywiera ów prąd powietrza na rurkę we
wnętrzną i na samo naczynie termometru. 
W  taki sposób wpływ ciepła promienistego na 
termometr jest usunięty prawie zupełnie. 
Zdawałoby się, że cząsteczki powietrza, nim 
dojdą do kulki termometru, ogrzewają się od 
wewnętrznej ścianki rurki i źe przez to po
wietrze, jakie dochodzi do kulki, posiada tem
peraturę wyższą, niż powietrze otaczające. 
Liczne badania jednak wykazały, że dopiero, 
gdy temperatura rurki zewnętrznej przenosi 
o 35° temperaturę powietrza otaczającego, 
termometr wskazuje o 0,1° wyżej, niż należy. 
Ponieważ zaś zwykle na słońcu temperatura 
rurki zewnętrznej przenosi temperaturę ota
czającego powietrza nie więcej, niż o 3°, prze
to można przyjąć, źe wskazania termometru 
w psychrometrze tym nie zależą zupełnie od 
ciepła promienistego. Dwa takie przyrządy, 
jeden wystawiony na promienie słoneczne, 
drugi zaś ukryty w cieniu dają wskazania 
zupełnie jednakowe. Należy jedynie wystrze
gać się, by poniżej przyrządu, skąd dochodzi 
powietrze do termometrów, nie znajdowało
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się żadne źródło ciepła; przeciwko zaś wpły
wowi ciepła z boku, termometr przyrządu jest 
doskonale zabezpieczony. Naturalnie, ko
nieczną jest dostateczna szybkość prądu po
wietrza, przechodzącego przez przyrząd. Gdy 
szybkość zmniejszy się do 1,6 metra na se
kundę, wówczas promieniowanie słońca wy
wołuje podwyższenie wskazań termometru
0 0,05°; szybkość większa nad 5 metrów na 
sekundę jest zbyteczna. Wystarcza w zupeł
ności szybkość 2 metrów na sekundę: przy ta 
kiej szybkości przyrząd wysyła napowrót do
kładnie całą ilość ciepła, jakie otrzymuje 
w postaci promieni ciemnych. Przy silnym 
wietrze szybkość tego prądu może stać się 
mniejszą, niż 1,7 metra na sekundę. W  tym 
razie należy zasłonić otwory u, znajdujące się 
u dołu aspiratora po tej stronie, skąd wieje 
wiatr, za pomocą osobnej blaszki ze sprężyn
ką k, zgiętej w półkole.

Promieniowanie słońca działa bezpośrednio 
na słupek rtęci, wystający ponad rurką chro
niącą naczynie termometru. Przy tempera
turach niższych od 25° błąd, jaki powstaje 
skutkiem tego, jest bardzo mały, przy wyż
szych zaś należy odpowiednio poprawiać wska
zania termometru. Wreszcie nieznaczne za
nieczyszczenie kulki termometru nie zmienia 
wcale jego wskazań.

Do zwilżania termometru „wilgotnego” 
służy piłka kauczukowa i  ze szklaną rurką
1 ściskaczem sprężyuowym. Piłkę napełnia 
się czystą wodą deszczową lub, jeszcze lepiej, 
dystylowaną, otwiera się ściskacz prawą ręką, 
a za pomocą lewej ugniata się piłkę, aż woda 
w rurce szklanej dojdzie do kreski, znajdują
cej się na niej; następnie wprowadza się przy - 
rządzik z dołu w rurkę zawierającą kulkę ter
mometru „wilgotnego” owiniętą muślinem 
tak, by cała kulka została zanurzoną w wo
dzie i otwiera się ściskacz, by zbyteczna resz
ta wody ściekła napowrót, poczem usuwa się 
piłkę. Puszcza się w ruch mechanizm zega
rowy, poprzednio nakręcony i po 2—5 minu
tach notuje się wskazania termometrów. J e 
żeli prędkość wiatru przechodzi pewną ozna
czoną granicę, należy posługiwać się opisa- 
nem wyżej urządzeniem, zasłaniaj ącem otwo
ry w pokrywie aspiratora.

Jeżeli temperatura powietrza jest niższą 
od 0°, zdarza się, jak to bywa wogóle z każ
dym psychrometrem, źe woda w muślinie na

kulce termometru wilgotnego ulega przechło- 
dzeniu. Łatwo to poznać, gdyż słupek rtęci 
nie zatrzymuje się na punkcie 0°, lecz szybko 
opada jeszcze niżej. Po pewnym jednak cza
sie woda raptownie zamarza i słupek powra
ca do 0°, poczem następne opadanie termome
tru wskutek ulatniania się lodu występuje już 
dość powolnie. Dopiero, gdy termometr 
istotnie zatrzyma się w statecznej wysokości,

Fig. 1.

przystąpić można do odczytania. Dobrze 
jest wykonać w tym celu jedno doświadczenie 
próbne.

Z  dużego szeregu doświadczeń dr Sprung 
wyprowadził wzór, według którego określa się 
za pomocą tego przyrządu ciśnienie pary wo
dnej zawartej w powietrzu. Jeżeli mianowi



N r  5 1 . WSZECHSWIAT. 805

cie oznaczymy: przez f—niewiadome ciśnienie [ 
pary wodnej w powietrzu, f'—ciśnienie pary 
nasyconej przy temperaturze t', którą wska- j 
żuje termometr wilgotny, t—temperaturę, od- j 

czytaną na termometrze suchym i przez b— 
ciśnienie barometryczne w milimetrach, w ta
kim razie:

W zór ten odnosi się do tego przypadku, kiedy 
szybkość prądu powietrza w rurkach przyrzą
du wynosi około 2 metrów na sekundę.

Celem ocenienia stopnia dokładności psychro
metru prof. Assmanna prowadzone były liczne 
obserwacye w różnych miejscach; wykazały 
one bezwarunkową wyższość tego przyrządu 
nad innemi tego rodzaju. Można przeto po
sługiwać się nim, jako przyrządem normal
nym do oznaczania temperatury i wilgotności 
powietrza. Osobliwie nadaje się do obserwa
cyi w okolicach podzwrotnikowych i przy eks- 
kursyach balonowych, gdzie trudno zastąpić 
go jakimkolwiek innym przyrządem. Należy ! 
oczekiwać, że podróże balonowe, jakie odby
wa obecnie prof. Assmann ze swym asysten
tem d-rem Bersonem, warszawianinem, w celu 
badania temperatury i wilgotności górnych 
warstw atmosfery właśnie za pomocą opisane
go przez nas psychrometru, wydadzą rezulta
ty daleko pewniejsze, niż te, które posiadamy 
dotychczas w tym przedmiocie.

Prof. Assmann zastosował metodę aspira- j 

cyjną również i do przyrządów samozapisują- 
cych (termograf, barograf, hygrograf), mia
nowicie w nowozbudowanym przez siebie 
„meteorografie,” z którym odbywają się obec
nie próby w kioskach ulicznych stowarzysze
nia „Urania” w Berlinie. Dotychczas próby 
te wypadają nader pomyślnie.

Z powyższego opisu przyrządu wynika, że 
prawidłowe działanie jego zależy od zachowa
nia pewnych warunków przy jego urządzeniu. 
Wskutek tego prof. Assmann poddaje do
kładnej próbie każdy egzemplarz przed wy
puszczeniem go z fabryki ') i wydaje o nim 
oddzielne świadectwo. Obadwa termometry

') Psychrometry te wyrabia znana fabryka R. 
Fuessa w Steglitz pod Berlinem. Cena przyrzą
du wynosi około 150 marek.

sprawdzają się w Zakładzie Fizycznym Pań
stwowym w Berlinie.

Należy jeszcze dodać, że przyrząd ten nie 
nadaje się do ciągłego pozostawania na otwar
łem powietrzu, osady atmosferyczne bowiem 
mogą szybko zniszczyć zwierciadlane po
wierzchnie rurek. Podczas zimy lepiej nawet 
przechowywać go w pokoju nieopalanym, by 
uniknąć tworzenia się na nim rosy przy wno
szeniu z zimnego powietrza do ciepłego po
koju.

Wiktor Biernacki.

JB A . U  A  IN I A

nad r o z m n a ż a n i e m  s i e  os.o

W  Comptes Bendus (Nr 18 I I  Sem. 1893 
r.) pan Paweł Marchal podaje swoje obser
wacye nad sposobem rozmnażania się os. Ba
dania swoje pan Marchal prowadził nad osą 
pospolitą (Yespa germanica seuY. vulgaris), 
budującą gniazda pod ziemią, której nadzwy
czajna płodność była w roku bieżącym praw
dziwą plagą dla rolników.

Pytanie, jakie sobie zadał pan Marchal do 
rozwiązania, było następujące: czy w licznej 
kolonii zamieszkującej gniazdo os, są jeszcze 
inne osobniki znoszące jajka, oprócz matki 
królowej uważanej zwykle za rodzicielkę całe
go pokolenia? Inaczej mówiąc, czy są po
między osami znanemi pod nazwą robotnic 
lub nijakich, osobniki zdolne do wydawania 
potomstwa. Jeśli istnieją robotnice płodne, 
czy są one w możności rozmnażać się bez 
udziału samców, to jest drogą dzieworództwa? 
Nakoniec przypuściwszy tę możliwość, jaką 
będzie płeć osobników na tej drodze powsta
jących?

N a osie pospolitej (Yespa germanica) pro
wadził autor doświadczenia, mające rzucić 
światło na te przeróżne kwestye, które jak 
wiadomo są dotychczas spornemi pomimo peł
nych wartości ale nierozstrzygających spra
wy ostatecznie obserwacyj Leuckarta i pięk-
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nycli prac Siebolda nad klecanką (Polistes 
gallica). Pomiędzy doświadczeniami autora 
do najważniejszych należy następujące: dnia 
15 lipca, to jest na miesiąc prawie przed 
ukazaniem się samców osy pospolitej, któ
re wykluwają się dopiero około połowy 
sierpnia, zabrał całe gniazdo Yespa ger- 
manica, zamieszkane przez matkę królową 
i liczną kolonią robotnic. Dnia 21 lipca od
dzielił królową, następnie w pudełku, którego 
urządzenia bliżej nie opisuje, umieścił część 
gniazda, lecz zniszczył wpierw bardzo staran
nie w jego „ komórkach wszystkie jajka 
i wszystkie młode gąsienice, tak że zostawił 
tylko starsze gąsienice gotowe do przemiany 
i do tego pudełka wprowadził ze sto os z ko
lonii. W  krótkim czasie wytworzyły one pa
pierową obsłonę dokoła tej części gniazda, 
a 13 sierpnia, to jest we 23 dni po zaczęciu 
doświadczenia, śledząc z dokładnością otrzy
mane rezultaty, znalazł w komórkach 37 ja 
jek. 35 młodych gąsienic i 50 gąsienic doro
słych lub średnio rozwiniętych. Najstarszych 
27 gąsienic zbadał autor starannie, wszystkie 
one na grzbiecie miały plamę parzystą szara
wą, odpowiadającą, jak  się o tem mógł prze
konać, jądrom, które przebijały przez prze
zroczyste ścianki ciała, zatem były to samce. 
Inne gąsienice zostawił na swojem miejscu 
nieporuszone i kawałek gniazda oddał robo
tnicom.

29 sierpnia, czyli w 39 dni po zaczęciu do
świadczenia, Marchal przystąpił znowu do 
badania; tym razem zauważył, że osy znisz
czyły znaczną liczbę gąsienic, pozostało ich 
wszakże dość jeszcze, aby potwierdzić po
przednie spostrzeżenia. W  komórkach 13 zna
lazł gąsienice po większej części dość wyro
śnięte, wszystkie należące do płci męskiej, 
prócz tych były jeszcze cztery komórki zakry
te pokrywką od 13 sierpnia i które zawierały 
w sobie trzy poczwarki samcze i jednę samczą 
także, ale gotową już do przemiany; nareszcie 
pewna liczba komórek zawierała jajka lub 
bardzo młode gąsienice, które tylko co opu
ściły jajka. Badanie przeto okazało, że 
na 44 osobniki wytworzone drogą dziewo
rództwa przez robotnice, wszystkie były płci 
męskiej. Ponieważ doświadczenie było doko
nywane w zamknięciu i na miesiąc przed uka
zaniem się samców dojrzałych, pomyłki prze
to żadnej tutaj być nie mogło i autor stwier

dził w sposób niedopuszczający najmniejszej 
wątpliwości: 1) istnienie dzieworództwa u ro
botnic, 2) zdolność, jaką posiadają ich jajka, 
że mogą się zupełnie rozwijać, niebędąc po
przednio zapłodnionemi przez samca, 3) że 
w ten sposób wyklute osobniki są zawsze 
samcami.

Te rezultaty są zupełnie zgodne z otrzyma- 
nemi przez Siebolda przy badaniach nad Po
listes gallica. W  ciągu sierpnia Marchal 
otrzymał tak obfity lęg os, że ponieważ nie 
wystarczył im już ten kawałek gniazda, jaki 
posiadały, odstąpiły od swoich nawyknień 
i składały po 3—4 jajek w jednej komórce.

Zbiornik nasienny robotnic, które autor ba
dał, był zawsze jasny i wolny od ciałek na
siennych, gdy zbiornik nasienny królowej ma
tki zawierał liczne ciałka nasienne aż do koń
ca pory lęgowej. Składanie jaj drogą dzie
worództwa przez robotnice, które zaczyna się 
zapewne w lipcu, dochodzi do maximum 
w sierpniu; w tym czasie skoro tylko w pudeł
ku zostaną umieszczone, natychmiast zaczy
nają znosić jajka. Następnie ta  czynność się 
zmniejsza, a w drugiej połowie września na 
80 robotnic, które były badane przez autora, 
schwytane bądź to w locie, bądź na gnieździe, 
ani jedna nie okazała się płodną.

Zatrzymawszy w niewoli dla innych znowu 
celów robotnice wzięte z gniazda 17 września, 
przy sekcyi uczynionej 18 października, na 30 
osobników żyjących znalazł autor 3 płodne 
robotnice; znosiły one jajka bardzo obficie; 
wreszcie badanie jajników 60 robotnic tego 
samego gniazda, wziętych w tych samych wa
runkach i badanych w chwili uwięzienia gnia
zda, potwierdziło najzupełniejszą ich jało- 
wość. W  innem doświadczeniu, czynionem 
w tym samym mniej więcej czasie, znajdowało 
się ‘/ 6 pracownic płodnych, gdy z wziętych 
z zewnątrz ani jednej takiej nie spotkał. Z te
go pokazuje się wyraźnie, źe obfite pożywie
nie złożone przeważnie z miodu i surowego 
mięsa, wraz z życiem umiej scowionem, wpły
wały stanowczo na płodność os. Pomiędzy 
osami roboczemi, niesłusznie nazwanemi nija- 
kiemi, jest znaczna liczba osobników, mają
cych wszelkie po temu dane, żeby się stać 
płodnemi i wtedy dość jest dostarczyć im obfi
tego pożywienia, a skłonność ta  się rozwinie. 
To nam tłumaczy dlaczego najwyższy rozkwit 
ich płodności przypada właśnie w tej porze,
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kiedy jest najobfitsze pożywienie, potem 
w miarę skracania się dni i wzrastania przeto 
trudności wyżywienia, liczba ich się zmniejsza, 
aż w końcu giną zupełnie.

Wiadomości zebrane przez Marchala o zmia
nach, jakim podlega liczba gąsienic samczych 
lub samiczych zamkniętych w gnieździe 
w chwili, gdy gniazdo zostało wziętem do nie
woli, wykazują że liczba samców w kolonii 
wzrasta w miarę płodności robotnic. Zda
wałoby się, że jest pewien podział pracy fizyo- 
logicznej pomiędzy królową a robotnicami, 
pierwsza ma na celu wytwarzanie samic, dru
gie zaś produkują samców. Autor wypowia
da to zdanie z pewnem zastrzeżeniem szcze
gólniej co do tej wyłączności królowej; bo je
śli można otrzymywać lęgi pochodzące wy
łącznie od pracownic z zupełnem pominięciem 
królowej, doświadczenie odwrotne, polegające 
na otrzymaniu całego roju wyłącznie od kró
lowej, przedstawia trudności, które, podług 
rozmaitych spostrzeżeń autora, wydają się nie 
do pokonania. Z drugiej strony badanie 
gniazd i ten fakt, że się widzi gąsienice sam
cze rozwijające się w komórkach wtedy, gdy 
już na wolności niemożna spotkać robotnic 
płodnych, każą przypuszczać, że przynajmniej 
przy końcu pory lęgowej i królowa bierze 
udział w produkowaniu samców.

A. Ś.

M EC H A N IK A  W  PR Z Y R O D Z IE
ODCZYT 

J e r e m i a s z a  He a d

wypowiedziany w sekcyi mechaniki stowarzyszenia nau
kowego brytańskiego, na kongresie 1893 r. w Nottin

gham.

(Dokończenie).

P. J . E. Harting, znakomity ornitolog an
gielski, wnosi na podstawie bacznych swych 
dostrzeżeń, że prędkość sokołów w pełnym 
locie wynosi około 96 km  na godzinę. P. Te-

getmeier zaś, który jest w przedmiocie tym 
powagą również uznaną, podaje rezultaty 
pewnej liczby doświadczeń prowadzonych nad 
lotem gołębi, wracających do gołębnika. 
Prędkość średnia zwycięzcy wynosiła w 18 
biegach 57,6 km, prędkość zaś najwyższa 
88 km  na godzinę. Największa przestrzeń 
przebyta czyniła 495 km. Albatros, najwięk
szy z płetwonogich, który ze skrzydłami roz- 
postartemi mierzy niekiedy przeszło 5 m i wa
ży aż do 9 kg, towarzyszy często parowcom 
z Przylądka Dobrej Nadziei do Melbourne, 
na odległości 5 500 węzłów, chociaż nie wi
dzimy, by w drodze odpoczywał.

Naturalista amerykański, p. J . Lancaster, 
który przepędził dwadzieścia pięć lat na 
brzegach zachodnich Florydy, w celu zbada
nia obyczajów ptaków wodnych i innych, któ
re odwiedzają te brzegi, doszedł do wniosków 
następujących:

Jakkolwiek wszystkie ptaki poruszają 
skrzydłami od czasu do czasu, znaczna ich 
liczba pozostawać może w powietrzu przez 
czas nieograniczony, ze skrzydłami rozpostar- 
temi i nieruchomemi, a to posuwając się na
przód, lub utrzymując się w miejscu. Takie 
zachowanie się ptaka nazwał p. Lancaster 
„soaring.”

Powierzchnia skrzydeł ptaka w ten sposób 
bujającego wynosi 0,2 do 0,4 metra kwadra
towego na kilogram ciężaru, a ptaki bujają 
taktem  łatwiej, im powierzchnia ta jest znacz
niejszą w stosunku do ciężaru ich ciała.

Ptaki, które tak bujają, zwracają się 
zawsze przodem ku wiatrowi, który wtedy dąć 
musi z prędkością niemniejszą od 3 200 do 
8000 metrów na godzinę, jeżeli tylko ptak 
nie przesuwa się bądź naprzód, bądź ku po
wierzchni ziemi.

P. Lancaster mógł śledzić w wysokości ja 
kich dziesięciu metrów ponad swą głową lot 
stada myszołowów, oczekujących na jego od
dalenie się, by rzucić się mogły na padłego 
brzegowca. Skrzydła ich od jednego końca 
do drugiego obejmowały około 2,4 m, a cię
żar ich średni wynosił 2,7 kg. W  ciągu 
trzech godzin, około południa, gdy wiatr ku 
któremu się zwracały, był bardzo silny, ptaki 
uderzały skrzydłami każdy po razy dwadzie
ścia, a gdy wiatr przycichł, pozostały wszyst
kie bez ruchu przez dwie godziny.
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P. Lancaster obserwował też fregaty i mógł 
się przekonać, że ptaki te są w stanie ujaw
niać szybkość 160 hm na godzinę, a to przy 
skrzydłach nieruchomych. Sądzi też, źe mo
gą latać tak prędko, jak  im się podoba, aż do 
powyższej szybkości. Dodaje, że ptaki te żyć 
mogą w powietrzu przez cały tydzień, dniem 
i nocą, niesiadając na żadnej podporze; my
szołowy, żórawie i głuptaki mogą również 
przez kilka godzin z rzędu pozostawać w po
wietrzu.

Dostrzeżone szczegóły, tyczące się objawów 
lotu, nie zostały dotąd wytłumaczone w spo
sób zupełnie zadawalniający. By ptak wy
wierać mógł w powietrzu ciśnienie z dołu ku 
górze, wystarczające do podtrzymywania cię
żaru jego ciała, a zarazem ciśnienie z tyłu ku 
przodowi, któreby dozwoliło mu posuwać się 
z przytoczonemi wyżej szybkościami, wydaje 
się to cudownem nawet w przypuszczeniu, że 
posługuje się ustawicznie skrzydłami. By 
wszakże osięgnąć mógł też same rezultaty 
bez żadnego ruchu mięśniowego, to staje się 
niemal niepojętem. W ydaje się, jakbyśmy 
mieli przed sobą zawieszenie praw ciężkości, 
jakbyśmy widzieli przyczynę bez skutku, sku
tek bez przyczyny. P tak nie pływa przecież 
w powietrzu jak balony, ptak bowiem zabity 
spada na ziemię jak kamień. P. Lancaster 
sądzi, że ciężar własny ptaka stanowi siłę, 
która mu daje możność przeciwważenia skut
ków tegoż ciężaru, przyznaję jednak, że tłu
maczenie to pozostaje dla mnie zupełnie ciem- 
nem.

Aby wytworzyć siłę skierowaną z dołu ku 
górze, mogącą przeciwważyć ciężar ptaka, 
należy bądź wprowadzić w ruch odpowiedni 
powietrze pozostające w spoczynku, bądź też 
powstrzymać ruch przypuszczalny powietrza 
w kierunku pionowym; ostatnie to przypusz
czenie prowadziłoby do wniosku, że prądy po
wietrzne, ku którym zwracają się ptaki buja
jące, niezawsze są poziome, jak sądzi p. Lan
caster, ale źe są wstępujące w pewnej przy
najmniej mierze. Gdyby opuszczono spado
chron w prądzie powietrza, wznoszącym się 
pionowo ku górze z prędkością równą prędko
ści spadku spadochronu, ten ostatni buj ałby 
oczywiście w miejscu, pomimo działania cięż
kości. Podobnież i objaw owego „soaring” 
wyjaśniony być może ślizganiem się ptaka 
z rozpostartemi skrzydłami na prądzie powie

trza wstępującego, skierowanego pod tym sa
mym kątem i posiadającego tęż samą szyb
kość, co ptak.

Ciężar ptahóiu w stosunku do ich objętości. 
Przyjmuje się pospolicie, że w stosunku do 
jednakiej objętości, ptaki lżejsze są od innych 
zwierząt i źe tej to lekkości zawdzięczają one, 
w pewnej mierze, zdolność swą latania po po
wietrzu i pływania po wodzie. Względną zaś 
tę lekkość tłumaczy się zwykle tą  okoliczno
ścią, że wydrążenia ich kostne napełnione są 
powietrzem, a dostrzeżono nadto, że znaczna 
liczba ptaków latających posiada drobne jamy 
powietrzne pod skórą, chociaż nie tyczy się to 
wszystkich. Jasna jest wszakże, że usunię
cie powietrza zewnętrznego przez jamy na
pełnione powietrzem w nader nieznacznej za
ledwie mierze wzmódz może siłę wzlotu, przy
najmniej gdy powietrze to nie jest silnie roz
grzane. Jam y te, co prawda, mogłyby po- 

| magać ptakom wodnym do pływania, ale 
| w takim razie winnyby się znajdować w zanu

rzonej części ich ciała, co niezawsze ma 
miejsce. W  samej rzeczy, niektóre ptaki wo
dne, jak łabędź, pływają, wynurzając z wody 
głowę, szyję, skrzydła, ogon i połowę swego 
ciała.

Ciężar właściwy ryb i zwierząt lądowych 
jest prawie takiż sam jak wody; pływać mogą 
pod tym jedynie warunkiem, że co najwyżej 
małą tylko część głowy wysuwają zewnątrz 
wody i wykonywają ruchy bezustanne. Czyż
by więc ptaki posiadać miały gęstość mniej
szą, aniżeli inne zwierzęta? Są przecież zło
żone również z mięsa, krwi i kości, a cechy, 
utkanie i stosunki tych różnych elementów są 
u nich mniej więcej takież same, jak u innych 
zwierząt. Gdyby tak było, dlaczegóżby zwie
rzęta lądowe nie były lżejsze w stosunku do 
swej objętości, lub mniejsze w stosunku do 
swego ciężaru? Ale z drugiej strony, jeżeli 
ciało ptaków nie jest mniej gęste aniżeli in
nych zwierząt, jakżeż wytłumaczyć, źe niektó
re z nich mogą pływać i unosić się na wodzie, 
mając wynurzoną większą część ciała.

Miałem niedawno sposobność badania wiel
kiego łabędzia dzikiego, ważącego 6,35 hej. 
Mogłem się przekonać, źe cała niższa część 
ciała, która jest zanurzona, gdy ptak pływa, 
pokryta jest pierzem, tworzącem pokrycie 
grubości mniejszej niż 37 milimetrów. Po
wierzchnię zanurzoną oceniłem na 0,1393 me
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tra  kwadratowego. Ciężar wody usuniętej 
przez te pióra był mniejszy niż 4,4 kg, wy
starczał tedy do utrzymywania zewnątrz wo
dy dwu trzecich ciała ptaka, w przypuszcze
niu nawet, źe gęstość ciała jest takaż sama 
jak wody.

Postarałem się następnie o świeżo zabitą 
kaczkę dziką, ważącą 1,133 kg. Umieściłem 
ją  w zbiorniku napełnionym wodą morską. 
Pływała. Wielkość powierzchni zanurzonej 
wynosiła 348 centymotrów kwadratowych, 
grubość zaś puchu pod brzuchem 18 milime
trów. Wprowadziwszy znów kaczkę do wody, 
po pozbawieniu jej tego puchu, dostrzegłem, 
że się zwolna w wodzie pogrąża.

Z doświadczeń tych można wnosić, że pta
ki nie są lżejsze od innych zwierząt przy obję
tości jednakiej, że gęstość jest takaż sama, 
a zdolność unoszenia się na powierzchni wody 
polega wyłącznie na grubem pokryciu, jakiem 
ich obdarzyła przyroda i jakie zresztą znaj
dujemy jedynie u ptaków pływających.

Ciężar w stosunku do energii. Poza tą 
wszakże równością ciężaru właściwego pozo
staje ten fakt ciekawy, że ptaki latające wy
datkować mogą sposobem ciągłym około 
trzech razy więcej kilogrammetrów na kilo
gram ich ciężaru, aniżeli człowiek i koń. Cu
downy ten wydatek energii w stosunku do cię
żaru polega prawdopodobnie raczej na szyb
kości działania organów, aniżeli na wzmoże
niu siły mięśniowej. Mogłem stwierdzić, że 
mewa dawała 200 uderzeń skrzydeł przy lo
cie z prędkością około 24 węzłów na godzinę, 
a ilość uderzeń skrzydeł kaczki edredonowej, 
przebiegającej 36 węzłów na godzinę, oceni
łem na 200 w ciągu minuty. Mówię—oceni
łem, ruchy bowiem są zbyt nagłe, by można 
je było dokładnie policzyć. A  wydatek taki 
energii, jakiego nie okazuje żadne inne zwie
rzę lądowe, może być utrzymywany przez 
okres czasu bardzo długi. Pociąga to ko
niecznie za sobą żywszą czynność organów 
i szybsze wynagradzanie strat, jak o tem 
świadczy temperatura ciała, wyższa u pta
ków, aniżeli u innych zwierząt, zarówno jak 
i znana żarłoczność ptaków, które, jak ptaki 
morskie, są prawie ustawicznie w ruchu. Para 
i inne motory dają nam obraz podobny. 
Uważmy, naprzykład, okręt parowy, zbudo
wany i ustosunkowany w sposób taki, by spa
lenie tony węgla na godzinę pod kotłami

utrzymywało ciśnienie 7 kg na centymetr 
kwadratowy i sprowadzało pracę 1000 koni 
parowych na śrubę. Jeżeli ogień przytłu- 

j  mimy tak, by ciśnienie opadło do 3,5 kg, rzecz 
jasna, źe praca dostarczana ulegnie znaczne
mu zmniejszeniu, podobnie jak i temperatura 
pary w kotłach, w rurach, w cylindrach. 
Temperatura zatem pary, przy jednakich 
zresztą warunkach, powiększać się będzie 
lub zmniejszać wraz z energią pochłanianą 
przez mechanizm.

Ż e g l u g a  p o w ie tr zn a .

Zobaczmy teraz, co zrobił człowiek i co 
zrobić może w dziedzinie żeglugi powietrznej, 
posługując się przyrządami, które, podobnie 
jak lokomotywa i parowiec, poruszane są siłą 
inną, a nie jego własną.

Jasne przedstawienie obecnego stanu me
chanizmów aeronautycznych przedstawił p. 
Hiram 8 . Maxim w „Fortnightly Review.” 
Jedyne tego rodzaju mechanizmy, które zdo
były niejakie powodzenie, są to balony, któ
rych siła wstępująca zależy, wbrew temu, co 
ma miejsce u ptaków, od usuwania przez nie 
powietrza.

Co się tyczy balonów, przodowali zawsze 
sąsiedzi nasi francuzi, począwszy od pierw
szych prób braci Montgolfier w r. 1783. 
W  ciągu ostatnich lat dwudziestu prowadzili 
liczne doświadczenia i osięgnęli postępy isto
tne. Komendant Renard i inni oficerowie 
armii francuskiej zbudowali aparat w postaci 
ryby, napełniony wodorem i poruszany moto
rem elektrycznym o 81/2 koniach parowych. 
Aerostat ten unosić może dwu aeronautów. 
Podczas pogody komendant Renard mógł po
suwać się z prędkością 19,6 km  na godzinę, 
pozostając panem swego kierunku; zdołał 
nawet wrócić do swego punktu wyjścia. Nie 
próbowano jednak wyprawy podczas dnia 
wilgotnego lub podczas wiatru. P. Maxim 
sądzi, że prócz motoru, który może być po
tężniejszym i dawać prędkości znaczniejsze, 
przyrząd komendanta Renarda zbliża się do 
doskonałości o tyle, o ile zbliżyć się będzie 
można do niej kiedykolwiek przy pomocy ma
szyny opartej na zasadzie ciał lżejszych od 
powietrza. Przechodząc następnie do badań 

i prowadzonych w innym kierunku, opisuje p.



WSZECHSWIAT. N r 51.

Maxim doświadczenia dokonane przez p. 
Langleya, członka Smithsonian Institution 
w Waszyngtonie, jako teź i swoje własne, 
w celu oznaczenia energii potrzebnej do wy
tworzenia lotu sztucznego za pomocą aeropla
nów na sposób ptaków, przyczem szło o roz
poznanie. czy energia ta  może być otrzymaną 
z motorów, nieprzecliodzącycli ciężarem swoim 
granicy, przy której nie mogłyby już być pod
trzymywane.

Ptaki ciężkie, których skrzydła są względnie 
małe, dźwigają około 68 kg na jednego konia 
parowego; dla ptaków, jak  albatros lub sęp, 
liczba odpowiednia dosięga prawdopodobnie 
110 kg. Otóż p. Langley za pomocą małych 
płaszczyzn pochyłych, mógł dźwigać llOA^na 
każdego konia parowego. P. Maxim otrzymał 
rezultaty odpowiednie. Zdołał on, jak zape
wnia, zbudować motor, odpowiadający wszel
kim wymaganiom zadania. Jest to maszyna 
parowa opalana naftą, z kondensatorem atmo
sferycznym i ważąca tylko 3,6 kg na każdego 
konia parowego. P . Maxim sądzi nawet, że 
używając nafty lekkiej i posiłkując się jej parą 
w kotle zamiast wody, podobnież jak  i w ogni
sku zamiast opału, będzie można zbudować 
motor, którego ciężar nie będzie pi’zekraczał 
2 '/4 kg na konia parowego.

Pomysły p. Langleya znalazły też urzeczy
wistnienie w postaci maszyny latającej, której 
rysunek i opis podał „Daily Graphic” z dnia 
1 lipca 1893. Maszyna ta, podobna z wej - 
rżenia do ptaka, ma 4,57 m długości; zawiera 
ona mechanizm ruchu podwójny. Skrzydła, 
obejmujące przy otwartości 12,19 metra, są 
z jedwabiu chińskiego, rozciągniętego na 
rusztowaniu zbudowanem z rur, a wzmocnio- 
nem sznurami wypręźonemi. Kotły ogrze
wają się opałem płynnym i zawierają ciecz 
bardzo lotną. Maszyna ta  dotąd w sposób 
praktyczny wypróbowaną nie została.

Jakkolwiek ponętne są już rezultaty osię- 
gnięte dotychczas, nader są jednak dalekie 
od tego, by nas stawiały na wysokości ptaków 
co do żeglugi po atmosferze; należy nam zdo
być jeszcze niezbędną zdolność kierowania 
aerostatem, wznoszenia się lub obniżania do
wolnego, zwracania się we wszelkie strony, 
przy jakimkolwiek kierunku i natężeniu wia
tru. Cóźby się stało, gdyby maszynerya 
aeroplanu zawiodła. Strach o tem pomyśleć. 

Odkrycie spadochronu było zdobyczą wa

żną, przyrząd ten bowiem dozwolił opuszczać 
się z jakiejkolwiek bądź wysokości z bezpie
czeństwem względnem. Być może, że zdoła
my rzeczy urządzić tak, by każdy aeronauta 
posługiwać się mógł przyrządem podobnym, 
jak obecnie korzystamy z pasów bezpieczeń
stwa przy schodzeniu z pokładu okrętu. Być 
może nawet, że uda się zaprowadzić urządze
nie takie, by w razie katastrofy spadochron 
otwierał się automatycznie i chronił aeroplan 
w całości.

W y c ze rp a n ie  źró d e ł o p a ł u .

Pragnąłbym dotknąć jednej jeszcze kwe- 
styi, która nasuwa refleksye poważne. AVi- 
dzieliśmy, że zwycięstwa stanowcze, odniesio
ne przez człowieka w czasach nowszych nad 
materyą i nad innemi zwierzętami, zawdzię
cza on energii czerpanej ze źródeł odrębnych 
od energii zwierzęcej. Energia ta  pochodzi 
stanowczo ze spalenia i ze zniszczenia, a za
tem z opału, który istnieje naturalnie w ogra
niczonej tylko ilości w łonie ziemi.

Zastosowania mechaniczne, wymagające 
zużycia opału, rozmnożyły się z przerażającą 
szybkością od wieku conajmniej. Umysły 
zajmowały się przedewszystkiem powiększe
niem dobrobytu człowieka, nietroszcząc się 
zbytnio o następstwa takiego trwonienia za- 

| sobów, nagromadzonych przez przyrodę, a któ
re przecież nie będą mogły nigdy być odno
wione, skoro raz wyczerpane zostaną. Czło
wiek korzystał z zasobów tych, najpierw 

; umiarkowanie przez lat tysiąc, następnie na 
wielką skalę od stu lat z górą. Ludzie kom
petentni mówią, źe za lat tysiąc kopalnie naj
bardziej dostępne będą już wyczerpane. 
Przypuśćmy, źe położenie obecnie potrwa lat 
jeszcze pięć tysięcy. Ale następnie? O ile 
możemy dziś przewidywać, jedyną naszą siłą 
poruszającą będzie siła, otrzymywana od 
wiatru, od wody i od zwierząt, a człowiek nie 
będzie posiadał już innych środków przeno- 

' szenia się z miejsca na miejsce, prócz żaglu 
i wiosła, welocypedu, jazdy konnej i chodu.

Sir Robert Bali ocenił na pięć milionów lat
conajmniej a na dziesięć milionów lat conaj- 
wyżej, przeciąg czasu potrzebny by słońce 

[ stało się zbyt zimnem do zasilania życia na
; naszej planecie. Pomiędzy 5 000 lat, po
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upływie których zasób opału będzie z pewno
ścią wyczerpany, a 5 000 000 lat, potrzebne- 
mi, by wszelkie życie wygasło, pozostaje jesz
cze 4 995 000 lat, podczas których, o ile sądzić 
możemy według pozorów obecnych, człowiek 
wyrzec się będzie musiał swych zwycięstw tak 
drogo okupionych nad materyą i nad innemi 
zwierzętami, gdy też te ostatnie, każde 
w swoim żywiole, odzyskają naturalną swą 
wyższość nad człowiekiem, ponieważ nie będzie 
on już posiadał opału do swego rozporzą
dzenia.

Wn ioski.

Pozostawmy wszakże następcom naszym te 
kwestye niepokojące. Z tego, cośmy powie
dzieli, wyprowadzić można, jak sądzę, ten 
■wniosek, że pozostaje nam jeszcze wiele do 
nauczenia się od mechanizmów natury. Ja k 
kolwiek wspaniałe są rezultaty osięgnięte 
przez człowieka, odkąd rozpoczął on badać 
naukę mechaniki, by skorzystać z wielkich sił 
przyrody, dziedzina ta  daleką jest od wyczer
pania.

Rozwijajmy więc dalej naukę tę z tąż samą 
gorliwością i pamiętajmy, źe zwycięstwo na
leży do tego, kto potrafi czytać w wielkiej 
księdze przyrody, otwartej dla wszystkich 
i kto będzie umiał w bacznej i wytrwałej 
obserwacyi faktów czerpać zarody nowych 
zastosowań, któreby odpowiadały potrzebom 
przyszłym i przeznaczeniu rodu ludzkiego.

Tłum. T. Ii.

Z ie ln ik  Giliberta.

W XII tomie Pamiętnika Fizyograficznego, 
ś. p. K. Eapczyński, mówiąc o życiu i działalności 
naukowej Jana Emanuela Giliberta, wspomina
0 kilkunastu gatunkach roślin, wskazanych dla 
okolic Grodna przez francuskiego badacza, które 
dotąd nie zostały nigdzie więcej na Litwie znale
zione. W tej kwestyi Eapczyński robi następu
jące uwagi: „Póki los nie dopomoże, ciągle się 
będzie naszym florystom Gilibert przypominał
1 ciągle będą ich niepokoiły takie białe kruki gro
dzieńskie, jak np. Yeronica incana, Samolus Va- 
lerandi, Lonicera nigra, Rhamnus alpina, Meum

heterophyllum (Ptychotis), Siler aquilegifolium, 
Anthericum Liliago, Alisma natans, Lythrum Hys- 
sopifolia, Potentilla Fragaria, Kosa lutea, Scutel- 
laria minor, Digitalis purpurea, Ilypericum pul- 
chrum, Cirsium eriophorum, Conyza squarrosa, 
Inula Oculus Christi, Chrysanthemum segetum, 
Lactuca saligna i t. p.” „Chociaż obecnie spra
wa tych ‘) gilibertowskich roślin w Grodnie nieco 
się już rozjaśniła, bo niektóre z nich Eichwald 
i inni poznaj dowali w różnych litewskich miejsco
wościach, załatwioną jeszcze nie jest ostatecznie. 
O pomylkowem determinowaniu roślin przez Gili
berta mowy być nie może, więc upragnioną jest 
rzeczą, aby los zaniósł do Grodna na paroletnie 
zamieszkanie jakiego biegłego botanika, niechby- 
śmy przynajmniej się dowiedzieli, które z tych 
rzadkości wyginęły, a które po 112-tu latach zo
stały w okolicach Grodna?” (Pam. Fiz. t. XII, 
dział III, str. 89).

Przeczytawszy artykuł p. Lapczyńsldego i za
interesowawszy się sprawą owych białych kruków 
grodzieńskich, wziąłem się do przejrzenia zielni
ków Giliberta, zajmujących ogromną szafę w ga
binecie botanicznym Uniwersytetu kijowskiego. 
Zielniki owe dostały się do Kijowa z Wilna i skła
dają się z trzech części: 1) Herbarium Grodnen- 
se, 2) Hortus Grodnensis i 3) Herbarium Linnea- 
num. Dwa ostatnie zielniki zawierają rośliny 
z ogrodu botanicznego grodzieńskiego i nie mają 
w obecnej chwili żadnego znaczenia naukowego. 
W najlepszym razie mogą służyć jako świadectwa 
tego, co było hodowane niegdyś w owym ogrodzie. 
„Herbarium Grodnense” zawiera rośliny, które 
posłużyły Gilibertowi do napisania swego znanego 
dzieła „Flora Litvanica inchoata seu enumeratio 
plantarum quas circa Grodnam collegit et deter- 
minayit Joan. Eman. Gilibert et c. Collect. I, II 
et III. Grodno. Collect. IV et V. Wilno”. Her
barium Grodnense składa się z ogromnej ilości 
okazów, przez czas trochę uszkodzonych (nadmie
nić muszę, że zielnik ów, od czasu zebrania, prze
leżał conajmniej 115 lat). Znaczna ilość roślin 
tego zielnika albo wcale nie j est określoną, albo 
posiada tylko nazwy rodzajowe. Powyżej wy
mienione białe kruki grodzieńskie, o ile dotych
czas przezemnie zostały odszukane (część herbar. 
grodn. oddawna została złączoną z zielnikiem 
Bessera, niełatwo więc wszystkie gilibertowskie 
rośliny odszukać w obecnej chwili), przedstawia
ją się w następujący sposób:

Inula Oculus Christi (I. lanuginosa Gilib. FI. 
Litv. str. 206). W zielniku Nr 1214 pod tą na
zwą znajduje się gęsto omszony okaz Inulae Bri- 
tanicae L. U Giliberta, po opisie I. Oculus Chri
sti, znajdujemy następującą wzmiankę: „Obs.:
Ilunc venit specimen caula fłexuose inclinato, uni- 
flore, in posterum uberius illustrandum.” Wspo
mniany w tej uwadze okaz należy także do I. Bri-

') Mowa tu nie o roślinach, przytoczonych w po
wyższej cytacie, lecz o kilkudziesięciu gatunkach 
wzmiankowanych w dziele profesora Jundziłła.
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tanica, (zielnik Nr 1222, nazwa „militat inter 
Germanicam et Oculus Christi”). Inula Germani- 
ca Gilib. także jest nazwana fałszywie, nie jest to
I. Germanica, lecz I. Britanica. Kończąc opis 
gatunków rodzaju Inula, w „Observatio generis” 
Gilibert robi następującą, uwagę: „Genus Inula-
rum mihi yidetur valde obscurum.” Niedziw, 
że wydawał się on „ciemnym,” gdy się opisywało 
jeden i ten sam gatunek pod różnemi nazwami.

Yeronica incana Gilib. (collect. II p. 102) =  V. 
spicata L.

Laserpitium trilobum Gilib. (collect. IV p. 15, 
Siler trilobum)=Laserpitium latifoltum L.

Cassida minor Gilib. (Scutellaria minor) =  Scu- 
tellaria galericulata L.

Cirsium eriophorum Gilib. =  Cirsium łanceola- 
tum Scop.

Nadmienić muszę, że wogóle w zielniku Gili- | 
berta mnóstwo roślin błędnie określonych. Okazy, l 
należące do pewnego gatunku, raz są określone 
dobrze, drugi raz błędnie. Przytrafiają się także 
omyłki bardzo grube, np. Pirola rotundifolia (głę- 
bik z kwiatami bez liści) w zielniku figuruje jako 
Orchis, Iuncus bufonius jako Arenaria i t. d. Inne 
zaś okazy tych roślin są określone prawidłowo.

Chociaż nigdy nie wierzyłem, jak nieboszczyk 
Lapczyński, w nieomylność Giliberta, nie myśla
łem jednak, że taką ogromną ilość błędów znajdę 
w jego zielniku. Co dotyczy samej flory, to po
równywaj ąc starannie opisy z okazami, przekona
łem się, że dyagnozy w dziele tem są przepisane 
z innych autorów, gdyż wcale nie odpowiadają 
roślinom w zielniku. Natomiast uwagi, które na
stępują po dyagnozach i zawierają opisy różnych 
zboczoń, w zupełności odpowiadają okazom, znaj
dującym się w Herbarium Grodnense.

Na tem kończę moję korespondencyą o zielniku. 
Giliberta. Powrócę do niego, pisząc florę Polesia 
i Litwy południowej.

Józef Paczoski.

SPRAWOZDANIE.

D r  W ł a d y s ł a w  S z a j n o c h a .  Źródła mineralne 
Galicyi. Pogląd na ich rozpołożenie, skład che
miczny i powstawanie. Kraków 1891 r.

W pracy zatytułowanej autor zebrał materyał, 
który może służyć za podstawę do oceny części 
krajowego bogactwa Galicyi i zarazem pozwala na 
szczegółowe porównanie źródeł mineralnych w uży
ciu będących, między innemi i ze względu na 
skład chemiczny, rezultaty bowiem rozbiorów che
micznych źródeł minerał, galicyjskich, autor ze
brał i ułożył systematycznie. W rozdziale I-ym 
autor opisuje Solanki; po ogólnych uwagach dzieli

na 2 grupy: 1) Solanki wśródkarpackie, wytry- 
skujące z pokładów t. zw. Karpackiego piaskow
ca, 2) Solanki podkarpackie (daleko liczniejsze), 
wypływające z warstw solonośnych mioceńskiej 
formacyi, następnie wykazuje ogólne różnice tych 
2 grup solanek. W dalszym ciągu opisuje szcze
gółowo naprzód Solanki wśródkarpackie, ich geo
graficzne rozmieszczenie, wylicza miejscowości, 
podaje skład chemiczny i na tej zasadzie wysnu
wa prawidła ogólne co do wzajemnego stosunku 
składników, porównywa ze składem wody morza 
Czarnego i Azowskiego i na tych danych, jako też 
badaniach panteontologicznych opierając się, oce
nia charakter geologiczny pokładów i czyni przy
puszczenia o powstawaniu tych Solanek. Rozpa
truje dalej Solanki podkarpackie które charakte
ryzuje, podaje skład chemiczny, różnice od po
przednich, wylicza miejscowości, zaznacza cie
kawsze zjawiska, ułatwiające wytłumaczenie po
wstawania tych źródeł, porównywa ważniejsze 
rozbiory chemiczne tych solanek i kończy przy
puszczeniami o pochodzeniu pokładów solnych 
nadreńskich z solanek wśródkarpackich.

Rozdział Il-gi poświęca Szczawom; po ogóluej 
charakterystyce, opisuje położenie geograficzne, 
wylicza miejscowości, w których się znajdują, po
daje wyniesienie nad poziom morza. Następnie 
-przytacza skład chemiczny szczegółowy i podział 
Szczaw na 2 grupy: 1) Szczawy solankowe i 2) 
Szczawy wapienne, wyprowadza ogólne wnioski 
z porównania składu chemicznego, w końcu mówi 
o powstawaniu Szczaw galicyjskich i pochodze
niu ich geologicznem.

W rozdziale III-eim autor opisuje Źródła siar- 
czane, podaje ich charakterystykę ogólną, podział 
na: 1) źródła podolskie, 2) podkarpackie i 3) 
wśródkarpackie wraz z porównawczym przeglą
dem różnic tych trzech grup. Następnie wylicza 
miejscowości, podaje szczegółowy skład chemicz
ny wody z każdej miejscowości, w końcu mówi
0 pochodzeniu geologicznem każdej z tych trzech 
grup źródeł.

Rozdział IY-ty zawiera wody żelaziste i wa
pienne, charakterystykę których autor podaje na
przód, dalej skład choiniczny, wylicza główniejsze 
źródła tej grupy w Galicyi i mówi o pochodzeniu 
ich geologicznem.

W rozdziale Y-tym mówi o cieplicach wogóle, 
a szczegółowo o Jaszczurówce, jedynej znanej do
tąd cieplicy w Galicyi, podaje skład chemiczny
1 opisuje pochodzenie geologiczne.

Rozdział Yl-ty przeznacza autor na objaśnienie 
tablic porównawczych, dając objaśnienia ogólne 
i szczegółowe, dalej położenie hypsometryczne, 
ciepłotę źródeł i zasady chemicznego grupowania. 
Tablic porównawczych au+or podaje 3; tablica 
I-sza mieści solanki Galicyi, tablica Il-ga szczawy 
i tablica III-cia źródła siarczane oraz wody żela
ziste Galicyi.

Do każdego z pięciu pierwszych rozdziałów, 
autor dodaje dopiski obejmujące bardzo staranni
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zebraną literaturę przedmiotu traktowanego w da- | 
nym rozdziale.

Praca dra Wl. Szajnochy „Źródła mineralne 
Galicyi” zawiera wiele ważnych i interesujących 
danych, odnoszących się do poznania wód leczni
czych Galicyi, należy do bardzo pożytecznych na
bytków dla naszej literatury.

A. Ś.

D r  W ł a d y s ł a w  S za jn o c h a .  Płody kopalne Ga
licyi, ich występowanie i zużytkowanie. Część I. 
Węgle kamienne, W. brunatne, Rudy żelazne, 
Rudy ołowiane, Rudy cynkowe, Siarka. Lwów 
1893 r.

W przedmowie autor zaznacza, że do napisania 
zatytułowanej pracy skłonił go brak dzieła, które- 
by zawierało wyczerpujący obraz geograficznego 
położenia i geologicznego występowania wszelkich 
płodów kopalnych Galicyi z uwzględnieniem ich j 

górniczego i przemysłowego zużytkowania. We | 
wstępie zaś wykazuje znaczenie ekonomiczne 
i wartość pieniężną przemysłu górniczego gali- j 

cyjskiego, w porównaniu z przemysłem górniczym 
całej Austryi. Opisuje następnie wogóle położe
nie geograficzne płodów kopalnych w Galicyi, gru- J  
pując je według ważności w gospodarstwie kraj o- | 
wem, przemyśle górniczym i fabrycznym, oraz | 
w rolnictwie i życiu codziennem.

Przechodzi następnie do szczegółowej części i  

swej pracy, którą dzieli na 6 rozdziałów, poświę
cając każdy rozdział oddzielnym ciałom kopal
nym. W rozdziale I mówi o „węglach kamien
nych,” w II o „węglach brunatnych,” w III o „ru
dach żelaznych”— rozdział IV obejmuje „rudy 
ołowiane,” V obejmuje „rudy cynkowe,” VI zaś 
poświęcony „siarce.”

W każdym rozdziale autor rozpatruje występo
wanie pokładów odpowiedniego ciała kopalnego 
pod względem geologicznym i podaje miejscowo
ści, w których się znajduje, dalej podaje skład 
chemiczny, cytując autora, który się rozbiorem 
chemicznym trudnił; następnie opisuje dzieje gór
nictwa danego ciała mineralnego, jego produkcyą 
z lat dawniejszych aż do roku 1890 włącznie, 
zbyt i zwiększenie lub zmniejszenie produkcyi.

Do każdego rozdziału na końcu dodaje autor 
dopiski wysokiej wartości, obejmujące dokładną 1 
bibliografią, odnoszącą się do każdego z ciał mi- ; 
neralnych opracowanych w rozdziale. Oprócz j 

tego do wstępu każdego z 5-ciu rozdziałów pierw
szych, dołącza autor na końcu pracy dopełnienia, 
odnoszące się do różnych kwestyj, a szczególniej 
produkcyi i innych danych, które autor otrzymał 
w ciągu druku pracy.

Wogóle praca prof. d-ra W. Szajnochy, jest 
nader ważnym i cennym nabytkiem dla literatury ■ 
naszej, jako dająca dokładny obraz znajdowa
nia się i produkcyi ciał tak użytecznych jak wę
giel, ołów, cynk i siarka, zasługuje też na rozpo
wszechnienie.

A. Ś.

Posiedzenie szesnaste Komisyi teoryi ogrodni
ctwa i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 7 grudnia 1893 roku, o godzinie 8-ej 
wieczorem w lokalu Towarzystwa Ogrodniczego, 
Chmielna Nr 14.

1) Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2) P. Wl. Kozłowski mówił „O typach rozmna
żania się roślin.”

Wychodząc z dwu założeń, rozwiniętych w jed
nym z dawniejszych referatów, t. j. 1° że siła we
getacyjna, powodująca dzielenie się komórek i ich 
wyrastanie do pierwotnej wielkości, a więc siła 
kształtująca rośliny, wyczerpuje się w miarę aktów 
dzielenia i potrzebuje odnowienia przez połącze
nie dwu różnorodnych mas plazmatycznycli; 2° 
oraz, że istnienie łączności fizycznej lub brak jej 
w utworach powstających przez następcze dziele
nia, nie powinny stać na przeszkodzie w rozpa
trywaniu ich jako należących do jednego osobni
ka fizyologicznego, t. j. trwającego od chwili zla
nia gamet do śmierci ostatniej powstałej z nich 
komórki wegetacyjnej,— p. K. starał się przedsta
wić całą rozmaitość typów rozmnażania w króle
stwie roślinnem jako wynik budowy komórek pło
dzących w połączeniu z pewnemi zadaniami, któ
rym zadość uczynić powinny tak samo te komór
ki, jako też utwory, na których one powstają lub 
z nich powstające. Zadania te dla zarodników 
w najogólniejszem znaczeniu są następujące: 1) 
Jaknajszersze rozrzucenie w przestrzani dla za
dość uczynienia potrzebom odżywiania, które 
przy braku ruchów przenośnych u roślin cierpi 
szczególniej wskutek skupienia w jednem miejscu. 
Osięga się ono przez rozbicie jednego fizyologicz
nego osobnika, na liczne przestrzeniowo rozdziel
ne, morfologiczne osobniki. Stąd takie rozpo
wszechnienie wegetacyjnego rozmnożenia wśród 
roślin, mającego tylko podrzędne znaczenie w kró
lestwie zwierząt. 2) Zabezpieczenie siły wegeta
cyjnej w stanie potencyalnym przez czas nieprzy
jazny dla wzrostu i życia przez utworzenie komó
rek lub innych utworów (np. nasion) spoczywa
jących. 3) Odnowienie siły wegetacyjnej, wyczer
panej przez długą jej czynność, oraz liczne dziele
nia i wytworzenie kształtów roślinnych, polegające 
na połączeniu dwu różnorodnych pierwiastków 
plazmatycznych (gamet). Ta ostatnia rola przy
pada w udziale wyłącznie zarodnikom sprzężo
nym. Wszystkie te czynności mogą być rozmaicie 
kombinowane. Tak u grzybów spotykamy zarod
niki wegetacyjne letnie, służące do rozsiania 
w przestrzeni— i zimowe do przechowania funkcyi 
wegetacyjnej— obok osobnych zarodników sprzę
żonych. Toż samo u wodorostów, wytwarzających 
pływki dwojakie (większe i mniejsze). U sprzężnic 
druga czynność łączy się z trzecią w zarodniku
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sprzężonym. U roślin kwiatowych wszystkie trzy 
są, połączono w nasieniu (rozrzutność, możność 
przetrwania, odnowiona siła wegetacyjna).

Przechodząc do utworów, na których się roz
wijają zarodniki lub z nich powstających, rozróż
nić możemy poczwórne ich przeznaczenie:

1) U bardzo wielu roślin (mchów i paprotni
ków) spotykamy jako pierwszy wytwór zarodni
ków wegetacyjnych pewną plechowatą formę, dla | 
której referent proponuje nazwę ogólną przedro- | 
śli (protosoma; splątek mchów, przedrośl papro
ci i in.). U roślin kwiatowych odpowiada jej 
według p. K. bielmo czyli endosperma, które jak 
morfologicznie j est z nią homologiczne tak i pod j 

względem fizyologicznym (w części przynajmniej) j 
analogiczne, przyjmując na się funkcyą żywienia j 
zarodka.

2) Następnie roślina przybiera kształty takie, 
aby, stosując się jaknajlepiej do warunków oto
czenia, wytworzyć mogła organy przyswojenia 
i odżywiania, przy których pomocy kształtuj e jak- 
największą ilość materyi nieorganicznej w formy 
sobie właściwe, nagromadzając w niej zapas ener
gii potencyalnej. Jest to zwykle (oprósz pasorzy- 
tów) najokazalsza z form (lub pokoleń) roślin
nych, właściwa jej postać, którą uważać winniśmy 
jako główny cel wszystkich innych jej czynności. 
Nazywa ją referent rozroślą (phytosoma).

3) Trzeciem zadaniem jest wytworzenie gamet, 
służącycli do odnowienia wyczerpanej na poprzed
nią formę siły wegetacyjnej. Odpowiedni mu 
utwór, przeznaczony do wytworzenia organów 
rozrodczych, oraz żywienia tak ich jak i powsta
jącej z ich czynności młodej roślinki, nazywa re
ferent płodoroślą (gamosoma). Utwór ten u pa
proci zlewa się w jedno z plechowatą formą 
(przedrośl), u mchów z wegetacyjną.

4) Czwartą czynnością wreszcie jest wytworze
nie zarodników wegetacyjnych, której odpowiada 
sporogonium— nosiciel tych zarodników, stano
wiący u mchów osobne pokolenie, u paproci po
łączone z wegetacyjnem. U roślin kwiatowych 
widzimy znowu zlanie tych wszystkich czynności 
w jednym utworze złożonym, gdyż żywiąca zaro
dek forma plechowata nie nabiera tu samodziel
ności, a u znacznej części wchłania się z przenie
sieniem materyału pożywczego do liścieni przed 
oddzieleniem się nasienia.

Z połączenia tych wrymagań, którym uczynić 
zadość powinny pojedyńcze utwory roślinne, z 1 ą 
okolicznością, czy komórki rozrodcze są przysto
sowane do ośrodka wilgotnego (jak u wszystkich 
prawie skrytokwiatowych), czy do suchego 
(u kwiatowych), z łatwością wyprowadzić się daje 
cała rozmaitość typów rozmnażania, stanowiąca 
podstawę dzisiejszej klasyfikacyi, oraz takie zja
wiska, jak przemiana pokoleń, którą możemy 
podprowadzić pod ogólne typy, jeśli nie będziemy 
przywiązywali zbytniej wagi do przestrzeniowej 
jedności lub rozdzielności. Wynik ogólny z tego 
zestawienia jest ten, że z wyjątkiem roślin jedno
komórkowych, w których z konieczności wszystkie

funkcye odbywają się w tej jedynej komórce, po
stęp polega na nagromadzeniu pojedyńczych fun- 
kcyj w jednym kompleksie morfologicznym, jak 
to widzimy z przytoczonego wyżej porównania ich 
rozdzielności u roślin zarodnikowych a łączności 
u kwiatowych. Jak te zasady mogą służyć za 
nić przewodnią w rozpatrywaniu typów rozmno
żenia, tak znajomość związku pomiędzy warunka
mi zewnętrznemi a budową anatomiczną stać się 
może wskazówką do wyjaśnienia kształtów roślin
nych; drogowskazami w tym kierunku będą wyro
bione przez geografią botaniczną postaci roślinne.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

KRONIKA NAUKOWA.

—  m/l. W o d a  utleniona i tka n ki.  Już SchOn- 
bein zrobił spostrzeżenie, że fermenty mają wła
sność rozkładania wody utlenionej, podobnie jak 
to czyni platyna i opierając się na tem, uczony 
ten przypuszczał, że własności fermentacyjne 
i rozszczepianie H2 0 2 mają wspólne przyczyny. 
Natomiast J. Jakobson wykazał, że przy ogrzaniu 
do 70° znika zdolność rozkładania H2 0 2, lecz nie 
zostają zniszczone zdolności fermentacyjne, że 
więc obiedwie te własności bynajmniej nie mogą 
być identyfikowane. Z drugiej strony Bergen- 
gruen przekonał się, że zdolność rozkładania 
H2 0 2 jest ogólną własnością żywej protoplazmy, 
nie stanowi więc specyficznej cechy fermentów. 
Wobec tego nasuwało się pytanie, jakiej też czę
ści składowej komórek przypisać należy ten wpływ 
na Hj O2 i p. Gottstein starał się doświadczalnie 
na pytanie to odpowiedzieć. W  szeregu prób do
konywanych w tym celu okazało się przedewszyst- 
kiem, że własność rozszczepiania Il2 Oj nie jest 
wogóle przywiązana do życia komórek. Gdy na 
ciałka krwi, komórki drożdżowe, lub komórki 
ropne działano środkami antyseptycznemi, jak so
lami ciężkich metalów, alkoholem, e‘erem, po- 
chodnemi benzolu i t. d. i zabijano je w ten spo
sób, okazywało się, że przez to bynajmniej nie 
traciły one swego rozkładającego wpływu na Hj 0 2. 
Stąd wolno było wnioskować, że to rozszczepiają
ce działanie przypisać należy jakiemuś ciału za
wartemu w komórkach, a bardzo opornemu na 
wpływy chemiczne. Ciało to dało się łatwo wy
osobnić z komórek droźdżowych, była to nukleina. 
Na innych komórkach to samo można było stwier
dzić, że tylko nukleina wywiera to specyficzne 
działanie na wodę utlenioną.

(Naturw. Rundschau).

—  tr. Ilość osadu unoszonego  p r z e z  rze k ę  F o -  
to m a k  oznaczaną była w ciągu kilku lat ostatnich 
przez urząd geologiczny (Geological Suryey) Sta
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nów Zjednoczonych. Badania prowadzone były 
w ten sposób, że codziennie próbowano wodę pod 
względem jej przezroczystości, a nadto w pewnych 
odstępach czasu poddawano wodę rozbiorowi. Za 
skalę do oceny zawartości części stałych przyjmo
wano stopień przezroczystości wody, mierzony 
w rurze metalowej, długiej na 36 cali, a próby te 
dokonywane były w dwu stacyach. Z pomiarów 
takich oceniono, że rzeka Potomak, która odpro
wadza wody z przestrzeni 11045 mil kwadrato
wych angielskich, unosi przecięciowo w ciągu ro
ku 5 557 250 ton osadów. Różnice w różnych 
latach są, zresztą bardzo znaczne, ilość ta bowiem 
w roku 1887 wynosiła 2 372 800 ton, w roku 
1889 zaś 10 142 600 ton. Jeżeli przyjmiemy, że 
stopa sześcienna osadu waży 100 funtów, (o prze- 
cięciowa ilość roczna osadu pokryłaby milę kwa
dratową warstwą grubości 3,98 stóp, a gdyby ta 
ilość rozłożoną była na cały obszar rzece podle
gły, utworzyłaby warstwę grubości 0,0043 cala. 
Przy takiej szybkości erozyi potrzebaby było 2770 
lat, by obszar, z którego zbiera wody, obniżył się 
o j ednę stopę.

(Science).

—  tr. Podn oszenie się lądu sk andynawskiego
jest faktem oddawna już znanym. W samej rze
czy, znajdujemy wzdłuż wybrzeża, na wysokości 
przechodzącej często 200 metrów, osady zawiera
jące liczne szczątki zwierząt morskich, podobnych 
zupełnie do zwierząt obecnych. Niepodobna 
wszakże oznaczyć dokładnie epoki, gdy ruch ten 
lądu się rozpoczął, ani też nie zdołano dotąd wy
kazać w sposób niewątpliwy jego przyczyny. 
Obecnie, dla wyjaśnienia tego zjawiska, odwołuje 
się p. Badoureau do działań cieplikowych. Wia
domo, że w epoce geologicznej, niezbyt zresztą 
dawnej, powierzchnia Skandynawii, morza Bał
tyckiego i Finlandyi pokryta była grubą powłoką 
lodową, z czego wypływa, że temperatura gruntu 
pod całą tą warstwą obniżyć się musiała do 0°. 
P. Badoureau przyjmuje, że obecnie temperatura 
gruntu dochodzi tam do 3°, rozgrzanie takie za
tem wywołać musiało znaczne rozszerzenie się 
olbrzymiej masy materyału, a to właśnie powięk
szenie się objętości spowodowało podniesienie 
znacznej części skorupy ziemskiej. Biorąc zaś 
pod uwagę spółczynnik rozszerzalności granitu, 
oblicza autor, że zmiana wysokości części środko
wej czyni dotąd 229 metrów.

(Comptes rendus).

—  tr. Pr zys to s o w a n ie  się p ł a z ó w  do środka. 
W  który m  p r z e b y w a j ą .  P. Dissard przeprowadził 
badania nad oddychaniem i transpiracyą płazów, 
oznaczając ilościowo, dla różnych gatunków, dwu
tlenek węgla i wodę wydzielone w ciągu jednostki 
czasu; poszukiwania te okazały, że gatunki wodne 
oddychają słabiej a transpirują silniej, a stąd 
wnosi autor, że między oddychaniem a transpira
cyą zachodzi antagonizm. Wiadomo, że cechą

| wybitną biologii płazów jest rozmaitość ich spo- 
| sobu życia, jedne bowiem przebywają w wodzie,
\ inne w powietrzu, jakkolwiek ze względów morfo

logicznych przyjąć należy, że pochodzą z pnia 
wspóluego. Otóż, na podstawie swych badań tłu
maczy p. Dissard, dlaczego, dajmy, tryton pozo
stał zwierzęciem wodnem, żaba przebywa zarówno 
w wodzie jak i w powietrzu, salamandra zaś przy
stosowała się wyłącznie do życia powietrznego. 
Wypływa to ze wspomnianego wyżej antagonizmu. 
Jeżeli, mianowicie, gatunek pewien wodny zosta
nie umieszczony w otoczeniu powietrznem, tran- 
spiracya jego wzmaga się, aby się oprzeć temu 
wzmożeniu, chroni się do wody; jeżeli, natomiast, 
gatunek powietrzny utrzymywany będzie w środku 
wodnym, oddychanie jego słabnie, aby zaradzić 
takiemu zmniejszaniu, które mu grozi zadusze
niem, zwierzę wracać musi do powietrza.

(Comptes rendus).

—  em. Chloro melanit. Minerału tego używa
ły ludy pierwotne do wyrobu toporów, a szczegól-

| niej odmian z zawartością granatu. Według ba- 
J  dań Damoura skład minerału tego, po oddzieleniu 
i granatu, jest następujący: Si 0 2 56,57— 57,75, 

A12 0 3 17,21— 14,85. Fe2 0 3 8.86— 9,52, Ca O 
4.44— 3,15, Mg O 2,12— 1,84, NajO 10,70
11.76.

(Chemiker Ztg. 1893 Nr 90).

—  sk. G ru b o ść błony ciekłej. P. Oberbeck
z Cireifswaldu z doświadczeń swych ocenia, że 
litr oleju colza wystarcza do uspokojenia morza 
na przestrzeni 19 000 metrów kwadratowych; 
grubość warstwy oliwy wynosi wtedy nie więcej 
nad 0,000002 milimetra.

ROZMAITOŚCI

—  tr. Z w i e r z ę t a  dzikie w  In dyach. Ze spra
wozdania ogłoszonego przez „Gazetę urzędową

j Indyj Wschodnich,” dowiadujemy się, że w ciągu 
| roku 1892 zwierzęta drapieżne spowodowały 

śmierć 2 963, węże zaś jadowite 19 025 osób, 
j zwierzęta zaś drapieżne i węże razem zgładziły 

81 668 sztuk bydła. Wciągu tegoż roku wytę
piono 15 988 zwierząt jadowitych, co kosztowało 
107974 rupij, za wyniszczenie zaś 84 789 węży 
jadowitych zapłacono 9 741 rupij.

—  em. Je m io ła  ja k o  po ka rm . W niektórych 
okolicach Francyi używają jemioły jako pożywnej 
paszy, krając ją drobno, po oddaleniu części drze
wiastych i gotując w wodzie razem z jagodami 
przez 15— 20 minut. Klej o waty płyn wymięsza- 
ny z otrębami chętnie bywa spożywany przez by
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dło; w stanie surowym jemioły używać nie możno, 
gdyż działa wtedy trująco.
(Oesterr. Zeifschr. fur Zuckerindustrie 1893. 22).

W Nr 50 Wszechświata na sfr. 800, w lamio 
prawym, w wierszu 10 od góry, zamiast „Owady 
wodne Rossyi, Koppecia,” powinno być „Owady 
szkodliwe Rossyi, Keppena.”

Nekrologia.

Telegraf rozniósł wiadomość o śmierci Ja na  
T y n d a l l a .  O pracach jego naukowych i działal
ności autorskiej podamy bliższą wiadomość.

SPROSTOWANIE.

W Nr 45 Wszechświała na str. 7IG, w lamie 
lewym, w wierszu 36 i 37 od dołu, zamiast 
„o części ogólnej” powinno być „o części szcze
gółowej I-go tomu.”

Posiedzenie 17-e Komisyi stałej teoryi ogro
dnictwa i nauk przyrodniczych pomocniczych od
będzie się d. 21 grudnia 1893 roku, o godzinie 
8-ej wieczorem, w lokalu Towarzystwa ogrodni
czego (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:
1) Odczytanie protokułu posiedzenia poprzed

niego.
2) P. A. Ślósarski „Zabrus gibbus L .” owad 

niszczący oziminy w niektórych okolicach kraju.
3) P. II. Cybulski „Nowe i rzadsze gatunki 

roślin zebrane w okolicach Warszawy.”
4) P. St. Golinski „Kilka uwag nad worecz

kiem zarodkowym roślin.”

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 6 do 12 grudnia 1893 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

1
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700  vi m -J- T em p eratu ra w  st. C. K ieru nek w iatru  
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U w a g i .

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. | 1 p. 9 w . Najw.|Nąjn. £-
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1 -
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T R E Ś Ć .  0  metodach oznaczania temperatury i wilgotności powietrza, przez Wiktora Biernackie
go. —- Badania nad rozmnażaniem się os, przez A. Ś. — Mechanika w przyrodzie odczyt Jeremiasza 
Ilead, tłum. T. R. — Korespondencya Wszechświata, przez Józefa Paczoskiego. —  Sprawozdanie, przez 
A. S. —  Towarzystwo ogrodnicze. —  Kronika naukowa. —  Rozmaitości. — Nekrologia. — Sprosto

wanie. — Buletyn meteorologiczny.

Wydawca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatowicz.
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W P tY W  NIZK1CH TEMPERATUR

HA O B J A W Y  ŻYCIA.

Usiłowania, mające na celu ostateczne 
skroplenie gazów, które tak pomyślnym 
uwieńczone zostały skutkiem, wpłynęły tez 
bezpośrednio na udoskonalenie techniki otrzy
mywania sztucznego zimna i dozwoliły tempe
raturę obniżyć nieledwie do punktu, który 
fizycy za zero bezwzględne uważają. Otwo
rzyło to nowe pole badań, dozwoliło mianowi
cie dochodzić, jak  zachowują się ciała podda
ne wpływowi zimna, tak znacznie przekracza
jącego zwykłe warunki przyrody ziemskiej, 
jakim zmianom ulegają własności ich fizyczne, 
jak przebiegają procesy w nich chemiczne.

Badaniami temi zajął się zwłaszcza p. Paul 
Pictet, a niepoprzestając na poddawaniu 
wpływowi zimna ciał martwych, rozszerzył 
zakres swych poszukiwań i do istot żyjących. 
O niezwykłych swych doświadczeniach złożył 
on niedawno Towarzystwu przyrodniczemu 
helweckiemu sprawozdanie, z którego przyto-

! czymy tu ważniejsze szczegóły. Zwierzęta 
! badane umieszcza p. Pictet w „studni ozię

bionej” obejmującej przestrzeń dosyć obszer
ną, której ściany metalowe utrzymywane są 
w nizkiej temperaturze, zmienianej w grani
cach od 4- 10° do —165° i —200° C., zwie
rzę zaś ochronione jest od bezpośredniego 

| z niemi zetknięcia. Oziębianie takie sprowa- 
I dza się za pomocą cieczy lotnych, do których, 

w razie potrzeby, należy nawet i powietrze 
skroplone. Zwierzę ulega tedy silnemu pro
mieniowaniu, traci swe ciepło i okazuje obja
wy, wywołane przez czynnik, tak silnie zakłó
cający całość jego organizmu.

Dotknięcie ściany metalowej, oziębionej ni
żej —80°, choćby chwilowe, sprowadza ból 
dotkliwy, dający się porównać do ukąszenia 
osy; panu Pictetowi i współpracownikom jego 
niejednokrotnie zdarzało się dotknąć tej ścia
ny przypadkowo, a przypadki takie przeko
nały ich, źe rozróżniać należy „oparzenie 
zimnem” dwu stopni. W  stopniu słabszym 
skóra oparzona czerwienieje, następnie plama 
ta staje się fioletową i znacznie się powiększa, 
niknie zaś zupełnie dopiero po pięciu lub sze
ściu tygodniach. Jeżeli oparzenie było sil
niejsze, gdy następuje przez dotknięcie ciała 
bardzo oziębionego, jak np. powietrza skro

5 2 .  Warszawa, <1.24 srrud îia 1893 r. T o m  X I I .
    —       _ _ 1        _____________
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plonego, sprowadza wtedy rany bardzo złośli
we i trudno dające się zagoić, przyczem prze
bieg zupełnie jest odmienny od ran  spowodo
wanych przez oparzenie ogniem. Tkanki 
przemarznięte tracą władzę odradzania się, 
moźnaby powiedzieć, że życie usuwa się z czę
ści oziębionych. Rana, jaką na ręce p. Picteta 
wywołała kropla powietrza ciekłego, po sze
ściu jeszcze miesiącach była otwarta.

Wiadomo, źe powietrzem suchem oddychać 
mogą zwierzęta w przestrzeni ogrzanej do 
100° i do 110°, niedoznając przytem oparze
nia; podobnież mogą one przebywać przez 
czas długi i w studni oziębionej do —100° 
a nawet do —200°. Aby zaś badania takie 
przynosiły korzyść istotną, poddawać należy 
dokładnym rozbiorom chemicznym wszelkie 
wydzieliny, otrzymywane pod wpływem zmian 
temperatury, a na podstawie zebranych już 
dostrzeżeń sądzi autor, że niektóre choroby 
żołądka, jakoteż zboczenia zależące od opie
szałości w trawieniu i wydzielaniu będą mogły 
być leczone odpowiedniem stosowaniem niz- 
kich temperatur.

Kilka zresztą następnych przykładów' po
zwoli nam poznać zachowauie się zwierząt 
z różnych działów zoologicznych.

Co się tedy najpierw tyczy zwierząt ssących, 
poddany był badaniu pies średniej wielkości, 
ważący około 8 '/a kg, z sierścią ostrzyżoną; 
po wprowadzeniu go do studni, której tempe
ratura utrzymana była na wysokości state
cznej —90° do •—100°, umieszczono go na 
podstawie drewnianej, otoczonej workiem płó
ciennym tak, że głową ani ogonem dotknąć 
nie mógł ścian metalowych. Termometr, 
umieszczony między brzuchem a udem zwie
rzęcia i odpowiednio przywiązany, dozwalał 
dokładnie odczytywać temperaturę.

W  pierwszej chwili po osadzeniu psa w mro
źnej studni daje się dostrzedz stopniowe 
wzmaganie się szybkości oddychania i często
ści uderzeń tętna; trwa to przez 12— 13 mi
nut, a co osobliwsza, termometr zdradza przy
rost temperatury o pół stopnia. Pies zjada 
chciwie chleb, którego odmawiał uporczywie 
przed rozpoczęciem doświadczenia i oddycha
nie jest wciąż bardzo czynne, częste i głębo
kie. Po 40 minutach końce nóg są bardzo 
zimne, ogólna wszakże temperatura ciała 
zmiany jeszcze nie okazuje. Po upływie i 
1 godziny i 10 minut pies nie zdradza już |

agitacyi widocznej, krążenie staje się nieco 
szybszem, kończyny zaś bardziej jeszcze sty
gną. Przez dalsze pół godziny zwierzę zja
dło około 100 gramów chleba, a temperatura 
obniżyła się o pół stopnia co najwyżej.

Nagle, w ciągu kilku chwil, oddychanie się 
zwalnia, tętno zanika, a temperatura opada 
gwałtownie i obniża się do 22°. W tej chwili 
wydobyto psa już bez przytomności, a wszel
kie usiłowania przywrócenia go do życia oka
zały się daremne. Zdechł po upływie nie
spełna dwu godzin, wskutek silnej utraty cie
pła przez promieniowanie, z powodu zakłóceń 
wywołanych przez tak nadmierne oziębienie.

Inne zwierzęta ssące, badaniom tym pod
dane, psy i świnki morskie, okazywały rów
nież, w chwili wprowadzenia ich do mroźnej 
studni, podobneż powiększenie szybkości od
dychania, uderzeń serca, jako też pewien 
przyrost temperatury. Możemy stąd wnieść 
źe „równowaga stateczna” zwierząt żywych 
wywołuje w organizmie normalnym, wrobec 
czynnika tak groźnego, reakcyą potężną. Gdy 
osobnik zagrożony traci swe ciepło przez pro
mieniowanie tak energiczne, podnieca się 
automatycznie pochłanianie tlenu, a sprawy 
trawienia dokonywają się z większem natęże
niem. Wobec grozy następstw zimna odpo
wiadają organy pracą wręcz przpciwną, nad- 
produkcyą ciepła i energii. Gdy utrata cie
pła coraz dalej zachodzi, osobnik poświęca 
nieświadomie swe członki obwodowe; krąże
nie powstrzymuje się we wszystkich kończy
nach i one najpierw umierają. Wreszcie krą
żenie centralne zatrzymuje się prawie nagle, 
gdy spadek temperatury wynosi 8° do 10° po
niżej stanu normalnego. Ostateczny ten i na
gły spadek wykazuje energią walki, jaką 
osobnik żyjący prowadzi z czynnikiem, który 
zakłóca równowagę życiową.

Z innych zwierząt kręgowych ciekawe obja
wy przedstawiają zwłaszcza ryby. Różne 
ryby wód słodkich mogą być zamrażane, na
stępnie odmrażane i pozostają przy życiu; do
świadczenia takie prowadzone wszakże być 
muszą ostrożnie. Jeżeli ryby tej kategoryi, 
po poprzedniem utrzymywaniu ich w wodzie 
o temperaturze 0° przez 24 godziny, poddaje się 
zamrożeniu powolnemu w temperaturze —8° 
do — 15°, utworzyć można z wody i ryb w niej 
zawartych jednę, zbitą bryłę. W  takim ra
zie, po usunięciu lodu i obnażeniu ryby za-
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mrożonej, można ją  kruszyć na drobne kawał
ki, jak gdyby sama była lodem. Jeżeli zaś 
lód stopimy zwolna, ryby pływają jak po
przednio, nieokazując wyraźnych śladów ja 
kiegokolwiek niedomagania. Poniżej —20° 
doświadczenia juz się nie udają, przynajmniej 
z rybami, które autor dotąd badał.

Zaby znoszą oziębienie i zamrożenie do 
—28°. W  temperaturze wszakże —30° lub 
—35° po większej części wymierają. Zwykły 
wąż polny, oziębiony do —25°, pozostał przy 
życiu, powtórnego wszakże oziębienia, do 
—35°, już nie przeniósł. Trzy skolopendry 
pozostały przy życiu po oziębieniu do —40° 
i do —50°, ale zmarły, gdy je po raz trzeci 
oziębiono do —90°. Z trzech ślimaków, pod
danych badaniom, dwa miały drobne szczeliny 
na skorupie; wszystkie trzy utrzymywane były 
przez kilka dni w temperaturze — 110° do 
—120°, a pomimo tak znacznego oziębienia 
ślimak nieuszkodzony pozostał przy życiu, 
dwa pozostałe zaś zmarły.

Wszystkie jajka ptasie, oziębione do -—2° 
lub do —3° wymierają i nie są już do wylęga
nia przydatne; znoszą jednak zimno nieprze- 
chodzące — 1°. Ja jka  żabie, gdy są powolnie 
oziębiane, nawet do —60°, mogą odżyć i wy
dają kijanki, ale wymierają przy oziębianiu 
nagłem. Ja jka  natomiast mrówcze, wzięte 
w porze ciepłej, są na zimno bardzo wrażliwe 
i zostają zabite już w temperaturze 0° do 
—5°.

Nad jajkami jedwabników prowadził p. 
Pictet znaczną liczbę doświadczeń, jest bo
wiem właścicielem zakładu jedwabniczego we 
Włoszech północnych. Otóż jajka te okaza
ły się dosyć na zimno oporne, jeżeli zwłaszcza 
nie zaczęły się jeszcze zgoła rozwijać. Jeżeli 
bezzwłocznie po złożeniu zostają przeniesione 
do studni zimnej, można je oziębić do —40°, 
nietamując przez to bynajmniej następnego 
ich rozwoju. Zachodzi nawet przytem objaw 
ciekawy, jajka bowiem oziębione, gdy zaczy
nają się rozwijać na wiosnę, skoro morwy po
krywają się liśćmi, nie ulegają prawie nigdy 
chorobom, na które tak często narażone są 
jajka jedwabników w warunkach zwykłych. 
Widocznie, pasorzyty, przez które gąsienice 
jedwabników są napastowane, nie znajdują 
już gruntu przyjaznego w ciele gąsienic, któ
re się rozwinęły z jajek oziębionych. Sztu
czne to oziębienie jest tak korzystne, że zna

lazło już zastosowanie w przemyśle jedwa- 
bniczym.

Wrotki i wymoczki wszelkiego rodzaju zo
stały zamrożone w wodzie, w której się bujnie 
mnożyły; gdy zostały oziębione do >—80° 
i —90°, większa ich część wymarła, choć przy 
—60° w ogólności jeszcze żyły; w temperatu
rze zaś —150° do —160° wszystkie wymarły.

Wskutek uczynności znakomitych bakte- 
ryologów, profesorów—Fola, Miąuela, Yunga, 
Pasteura, Kazimierza Decandollea i innych, 
otrzymał p. Pictet obfity zbiór wszelkich ty
pów mikrobów, mikrokoków, bacillów i ich 
zarodników, które poddawał badaniom w tem
peraturach coraz niższych, a wszystkie te do
świadczenia wydały rezultat ujemny, czyli 
innemi słowy, że zarodki te, ziarna, zarodni
ki, bacille, okrzemki, mikrokoki, rozwijały się 
po oziębieniu zupełnie normalnie, bez jakiej
kolwiek różnicy widocznej, zimno najsilniejsze 
nie wywiera na nie żadnego wpływu. W  osta
tnim szeregu doświadczeń ziarna i bacille 
umieszczone zostały nawet w powietrzu skro- 
plonem, w temperaturze niemal —200°, a po
mimo to rozwijały się tak samo, jak podobne 
zarodki, pozostające w normalnych warun
kach temperatury. Pzęsy drgawkowe pod
niebienia żab, poddane podobnym doświad
czeniom, przestały drgać, gdy zimno przekro
czyło —90°; jeżeli wszakże temperatura bar
dziej obniżoną nie była, po ogrzaniu i odmro
żeniu rozpoczynały na nowo swe ruchy wa
hadłowe.

N a szczepionki tylko i na trucizny zwane 
ptomainami, wolne od wszelkich substancyj 
uorganizowanych, nadmierne zimno wywiera 
widocznie wpływ szkodliwy. Szczepionki stają 
się jałowe. Wiadomo zresztą, że pewne szcze
pionki nie zawierają mikrobów, ani zarodni
ków; w ten więc sposób wpływ nizkich tempe
ratur zakreśla granicę między dwiema kate- 
goryami substancyj jadowitych, między mi
krobami a szczepionkami.

Z całego szeregu tych doświadczeń, które 
zresztą uważa p. Pictet za niedostateczne 
jeszcze, wyprowadza on następne wnioski 
ogólne.

1°) Im bliższe są objawy życiowe swego po
czątku, im prostsze i bardziej pierwotne są 
organizmy, tem dalej posuwać można oziębie
nie, niesprowadzając przez to zgoła zmian
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widocznych w dalszym rozwoju osobników j 

oziębionych.
2°) Jeżeli zestawimy skalę istot, poczynając 

od tworów najniższych aż do ssących, to skala 
odpowiednia obejmuje też temperatury mini
malne, jakie istoty te znosić mogą. W  mia- j  

rę, jak organizacya staje się bardziej zawiłą, 
zimno znacznego natężenia jest też coraz 
groźniejszem dla osobnika.

3°) U istot wyższych oziębienie nagłe w ką
pieli powietrza zimnego wywołuje reakcyą 
energiczną, bardzo charakterystyczną, która 
doprowadzi może do metod terapeutycznych, 
korzystnych w niektórych chorobach czło
wieka.

4°) Ostatni wreszcie wniosek jest porządku 
filozoficznego i obejmuje uwagi ogólne o życiu.

Poprzednie już doświadczenia p. Picteta 
okazały, że w temperaturach blizkich —100° 
wszelkie bez wyjątku objawy chemiczne niwe- j 
czą się i nie dają się wywoływać. I  sprawy 
zatem chemiczne, które dokonywają się w ło- 
nie żyjących tkanek organicznych, są też 
zniesione w temperaturze —200° we wszyst
kich zarodkach, zarodnikach, ziarnach i t. p. 
Gdyby więc życie, jak ogień westalek, miało 
zniknąć nazawsze, skoroby mu dozwolono 
wygasnąć, zarodki te, po zamarznięciu—a to 
zachodzi już niewątpliwie przy —200°, powin- 
nyby pozostać martwemi. A  wszakże rzecz 
ma się przeciwnie, one bowiem żyją, rozwijają 
się, jakby oziębienie to zgoła miejsca nie 
miało.

Zycie więc—mówi p. Pictet—jest objawem 
praw przyrody, w równej mierze jak  i ciąże
nie powszechne. Istnieje zawsze i nie wymie
ra, ale do ujawnienia swego wymaga istnieją
cej już poprzednio organizacyi. Jeżeli orga- 
nizacya taka istnieje, ogrzejmy ją, wprowadź
my wodę i światło, a tak samo, jak  machina 
parowa w odpowiednich warunkach działać 
zaczyna, tak też i zarodek ożyje i rozwijać 
się będzie. Aż dotąd nigdy przed oczyma 
człowieka nie wytworzył się ten pierwszy or
ganizm, z któregoby życie trysnęło, jak ze i 
studni artezyjskiej. Aby organizm ten -wy
tworzyć, należy odwoływać się do życia i dla
tego koło to pozostaje wciąż błędnem. Gdy
by można było z właściwych części składo
wych wytworzyć budowę uorganizowaną, choć 
martwą, warunki fizyczno-chemiczne wystar
czyłyby do wywołania wszelkich objawów ży

cia roślinnego; co się bowiem tyczy objawów 
porządku psychicznego, o tych sądzi p. Pictet, 
źe nie dałyby się wywołać, ani wyjaśnić przez 
sam tylko ruch materyi uorganizowanej.

T. R.

D ZIED ZIC ZN O Ś Ć .

Na pierwszy rzut oka wydaje się nam zu
pełnie naturalnem i prostem, źe dzieci są po
dobne do rodziców, że z jajka kurzego wylęga 
się zawsze kura, a z jajeczka ssaka rozwija 
się zawsze ssak, nigdy zaś płaz lub ryba. 
Wszystkie zjawiska codzienne uważamy za 
zupełnie proste i naturalne, dlatego, że przy
wykliśmy do nich i ich nie analizujemy; . ina
czej jednakże ta  sama rzecz przedstawia się 
umysłowi badawczemu, filozoficznemu, który 
wobec każdego przejawu, choćby on był na- 
pozór najprostszy, zadaje sobie pytanie: dla
czego? skąd? jednem słowem, szuka przyczyn, 
dane zjawisko wyjaśniających. Gdy głębiej 
się zastanowimy nad dziedzicznością, czyż nie 
wyda nam się w najwyższym stopniu tajemni- 
czem i niepojętem, źe elementy płciowe (t. j. 
jajeczko i ciałko nasienne), których wielkość 
jest tak nieraz znikoma, źe tylko najsilniej 
powiększający mikroskop ich obecność odkryć 
może, a budowa w porównaniu z budową or
ganizmu dojrzałego tak prosta, zawierają 
jednakże w napięciu, j ;tkby w utajeniu wszyst
kie cechy, właściwe organizmowi, który z da
nego jajeczka się rozwinie.

Jeśli odrzucimy przypuszczenie, z pozytyw
nym poglądem na świat niezgodne, że roz
wojem jajka kierują siły jakieś tajemne, to 
musimy przyjąć, źe raczej są w niem złożone 
w tej lub innej formie materyalne, anatomi
czne zaczątki wszystkich przyszłych cech or
ganizmu.

Gdy przeto zamierzamy objaśnić zjawisko 
dziedziczności, badania nasze musimy zwrócić 
przedewszystkiem ku budowie elementów 
płciowych i ku sposobowi, w jaki następuje 
złączenie się ich przy zapładnianiu. Jajeczko 
i ciałko nasienne, pomimo różnic, jakie przed-
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stawia nam ich wielkość i forma zewnętrzna, 
są to pojedyncze, morfologicznie identyczne 
komórki. Liczne fakty biologiczne jak i ba
dania eksperymentalne (np. doświadczenia M. 
Nussbauina) dowodzą, źe najważniejszą część 
komórki stanowi jądro; w jądrze zaś pierw
szorzędne znaczenie posiada ta jego część 
składowa, którą znamy pod nazwą chromaty- 
ny. Ważne znaczenie chromatyny—nazwanej 
tak wskutek właściwości silnego zabarwiania 
się pod wpływem barwników, okazuje się mia
nowicie podczas karyokinezy t. j. dzielenia 
się komórki. Wiadomo, że cała obecna w ją 
drze ilość chromatyny rozpada się na pewną 
ilość pętlic, że pętlice te rozszczepiają się po
dłużnie, dążąc ku dwum przeciwnym biegunom 
jądra i dając w ten sposób początek dwum ją 
drom potomnym. Musimy tu uwagę spe- 
cyalną zwrócić na fakt, przez wielokrotne ba
dania stwierdzony, że ilość tych pętlic chro- 
matynowych czyli t. zw. chromozom jest stałą 
dla każdego gatunku t. j. jednakową dla 
wszystkich komórek, składających się na or
ganizm zwierzęcia, do danego gatunku nale
żącego; prócz tego, niemniej dla nas waźnem 
jęst i to, źe z dwu pętlic, powstałych z roz
szczepienia się pojedynczej pierwotnie pętlicy 
macierzystej, jedna dąży stale do jednego 
bieguna jądra, gdy druga do przeciwległego, 
skąd wynika, źe ilość chromatyny komórki 
macierzystej rozmieszcza się zupełnie równo
miernie w jądrach komórek potomnych. 
Obraz dzielenia się komórek, jaki tu w ogól
nych zarysach podaliśmy, jest niepełny: mia
nowicie badania lat ostatnich odkryły nowy 
czynnik, ważne w tym procesie mający zna
czenie. Czynnikiem tym jest pewne ciałko 
protoplazmatyczne, stale przy każdem dziele
niu komórki występujące, a zwane „centrozo- 
mą;” skąd ono powstaje i jaką rolę w komór
ce odgrywa, nie zostało jeszcze należycie roz
jaśnione; zdaje się wszakże, że skutkiem swe
go działania przyciągającego na cząstki pro- 
toplazmy, która promienisto wokoło niej się 
układa, kieruje ono planem podziału komórki: 
przynajmniej okazało się, że płaszczyzna po
działu jest zawsze prostopadłą do linii łączą
cej dwie centrozomy, powstałe z rozdzielenia 
pierwotnie pojedynczej.

Jeśli zwrócimy się teraz do procesu zapła- 
dniania, to zobaczymy że chromozomy i cen

trozomy i tutaj pierwszorzędne mają zna
czenie.

Jednym z lepszych przedmiotów do obser
wacyi procesu zapładniania są jaja jeżowców, 
a to skutkiem ich przezroczystości: wyniki 
przedsiębranych przez rozmaitych uczonych 
badań nad zapładnianiem jaj jeżowców można 
streścić w następujący sposób: Gdy z mnó
stwa ciałek nasiennych wokoło jaja krążących 
jedno dostatecznie się zbliży, żółtko jaja 
wznosi się ku niemu w kształcie stożka, który 
przytrzymuje ciałko nasienne i wewnątrz je 
wciąga. Dostawszy się do wnętrza jaja, 
ciałko nasienne ulega ważnym zmianom: część 
pośrednia między ogonkiem i główką oddziela 
się od reszty ciała, przyjmując kształt zwy
kłej centrozomy, główka zaś powiększa się, 
rosnąc dopóty, dopóki wielkością swą nie do
równa jądru żeńskiemu. Chromatyna główki 
rozpada się teraz na pewną określoną ilość 
pętlic czyli chromozom, równą tej ilości, jaką 
posiada jądro elementu żeńskiego. Obok 
tego ostatniego ukazuje się centrozoma żeń
ska. Oba jądra, którym towarzyszą ich cen
trozomy, zaczynają teraz posuwać się ku so
bie, jakby ulegając sile wzajemnego przycią
gania; nakoniec spotykają się i łączą, tworząc 
w ten sposób jądro pojedyncze, przewężnem 
zwane, w którem pętlice obu elementów ukła
dają się obok siebie niezlewając się wszakże. 
Tymczasem centrozomy znajdujące się na 
dwu przeciwległych biegunach jądra prze- 
wężnego, dzielą się każda na dwoje: utworzo- 

j ne w taki sposób połówki każdej centrozomy 
rozchodzą się w przeciwne strony, poruszając 
się po okręgu jądra i dążąc na spotkanie— 
każda odpowiedniej połówki przeciwległej 
centrozomy. Spotkanie następuje w oddale
niu 90° od pierwotnego położenia i tutaj też 
następuje ich zlanie się. Znowu więc, jak 
przedtem, mamy dwie centrozomy, lecz na 
miejsce jednej męskiej i jednej żeńskiej mamy 
teraz dwie centrozomy dwupłciowe, ponieważ 
każda z nich składa się z jednej połówki mę
skiej a drugiej żeńskiej.

Z naszkicowanego tu obrazu zapładniania 
wynika, że czynny w niem udział biorą jedy
nie chromozomy i centrozomy; z czego się 
okazuje, że w tych tylko elementach należy 
domyślać się siedliska cech dziedzicznych, 
podówczas gdy innym częściom elementów 
płciowych tylko podrzędne znaczenie przypi-
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sać musimy. Wynik nasz, co do stosunkowej 
ważności składowych części elementów płcio- 
wycłfdla dziedziczenia, opiera się nietylko na i 
wnioskach, wypływających z bezpośredniej 
obserwacyi procesu zapładniania, lecz znajdu
je  potwierdzenie w tym jeszcze fakcie, źe i 
chromozomy i centrozomy są to jedyne części 
elementów płciowych, jednakowo w męskim 
i żeńskim elemencie rozwinięte, a wszakże 
z codziennej obserwacyi wiemy, że w przeno
szeniu cech dziedzicznych z organizmu rodzi
cielskiego na potomny niema widocznej prze
wagi ani po stronie organizmu ojcowskiego, 
ani macierzyńskiego, lecz źe przeciwnie, ce
chy potomstwa stanowią w pewnej mierze 
przeciętną cech ojca i matki.

Ważny, bo bezpośredni dowód prawdziwo
ści naszego twierdzenia stanowią doświadcze
nia p. Boyeri, który w sposób eksperymental
ny okazał, że nie ciało protoplazmatyczne, 
lecz jądro jest siedliskiem cech dziedzicznych. 
Doświadczenia te polegały na tem, źe zapła- 
dniając jajeczko jednego gatunku szkarłupnia, 
pozbawione sztucznie jądra , za pomocą ciałka 
nasiennego, wziętego z osobnika innego ga
tunku, otrzymywał zawsze potomstwo podo
bne do organizmu ojcowskiego, t. j. należące 
do drugiego gatunku, podczas gdy zapładnia- 
nie jajeczka normalnego t. j. jąd ra  niepozba- 
wionego dawało potomstwo o cechach mięsza- 
nych. Zjawisko to nie wymaga z naszej stro
ny wyjaśnienia, ponieważ tłumaczy się samo 
przez się.

To równouprawnienie jajka i ciałka nasien
nego, jako elementów, w jednakiej mierze 
przyczyniających się do przenoszenia na orga
nizm potomny cech organizmu rodzicielskie
go, jest zdobyczą czasów nowszych.

Dawniejsi uczeni różnili się w swych poglą
dach co do z n a c z e n ia  jajeczka i ciałka nasien
nego; istniały, jak  wiadomo, dwa obozy: ani- 
malkulistów i owulistów, z których pierwsi 
przyjmowali, że w ciałku nasiennem (animal- 
cula), a drudzy że w jajeczku (ovula) preegzy- 
stuje przyszły organizm potomny. Wiadomo 
także, w jaki sposób ta  preegzystencya orga
nizmu w elemencie płciowym przedstawiała 
się umysłowi tych uczonych należących do 
szkoły t. zw. ewolucyonistów. Nieprzy- 
puszczając mianowicie, aby z nieuorganizo- 
wanego elementu płciowego drogą różnicowa
nia się i stopniowego rozwoju, mógł się utwo- |

rzyć skomplikowany organizm nowego osobni
ka, ewolucyoniści twierdzili, źe w elemencie 
płciowym istnieje już gotowy organizm, tylko 
w znacznie zmniejszonych rozmiarach, wszak
że ze wszystkiemi przynaleźnemi mu częścia
mi i organami i że rozwój ich polega na rze
czywistym, dosłownie pojętym „rozwoju” 
(evolutio) zwiniętych i skurczonych w elemen
cie płciowym organów. Niedość tego, kon
sekwentny rozwój zasad ewolucyonizmu, 
streszczających się w zdaniu: nulla est epige- 
nesis, doprowadził do tak potwornych pojęć 
jak to, że w elemencie płciowym nietylko 
wszystkie organy przyszłego organizmu są 
już uformowane, lecz że—w coraz malejących 
rozmiarach—są w niem już umieszczone 
wszystkie przyszłe pokolenia, którym on da 
początek. Takie poglądy, drogą czystej spe- 
kulacyi powstałe, dopóty tylko mogły się 
utrzymywać, dopóki ulepszona technika mi
kroskopowa nie pozwoliła badaczowi zajrzeć 
w głąb elementów' płciowych i zbadać ich 
organizacji. Z podanego wyżej obrazu pro
cesu zapładniania, obrazu, który nam daje 
obserwacya mikroskopowa, dowiedzieliśmy się, 
że jajko ze zlania się elementów płciowych 
powstałe, stanowiąc pierwszą komórkę, z któ
rego przyszły organizm się rozwinie, nie różni 
się niczem zasadniczem od zwykłej komórki 
organicznej. Jeśli wszakże w jajku niema 
uformowanego już organizmu, lecz jest ono 
zwykłą komórką, to dlaczego ten element je
dynie jest przeznaczony do rozwoju nowego 

j osobnika, dlaczego on jeden posiada tę wła- 
j  sność, gdy inne komórki tej prawdziwie cu

downej własności są pozbawione? Znowu 
przeto z nieprzepartą siłą logiki narzuca nam 
się myśl, źe muszą w jajku preegzystować 

j  wszystkie te cechy, jakie posiada organizm 
rozwinięty. Zmartwychwstaje więc, jak  wi
dzimy, teorya preegzystencyi, lecz nie w tej 
grubo zmysłowej postaci, w jakiej przedsta
wiała się dawnej szkole ewolucyonistów.

Najlepsze wytłumaczenie istnienia uprzed
niego cech w elementach płciowych bez wąt
pienia przedstawia najnowsza teorya Weiss- 
manna, w końcu przeszłego roku ogłoszona 
w dziele p. t. „Das Keimplasma, eine Theorie 
der Yererbung;” teorya ta  na nowo opraco
wana i znacznie rozszerzona posiada niewiele 
tylko punktów wspólnych z dawniejszą teoryą 
Weissmanna, którą wyłożył w pierwszych
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swych publikacyach. Poglądy Weissmanna 
na będącą w mowie kwestyą, przedstawimy 
w niniejszym artykule, według streszczenia 
jego teoryi, dokonanego przez profesora fa- j 
kultetu nauk w Paryżu p. Yves Delage j  

w czerwcowym zeszycie B,evue Philosophiąue 
tego roku.

Weissmann stara się przedewszystkien wy- i 
tłumaczyć hipotetyczną budowę wspólnej obu ! 
pierwiastków płciowych części, jedynie czynny 
udział w zapładnianiu biorącej, a nazwanej 
przezeń plazmą zarodkową (Keimplasnia, 
idyoplasma Naegeliego).

Materya żywa własnościami swemi różni 
się zasadniczo od materyi nieożywionej; jeśli ; 
ostatnią wyobrażamy sobie jako zbudowaną 
z oddzielnych cząsteczek fizycznych—mole
kuł—z których każda posiada własności całe- j 

go ciała, to tak samo materyą żywą powinni
śmy wyobrazić sobie jako zbudowaną z pew
nych jednostek elementarnych, zawierających 
już wszystkie cechy, dla życia charakterysty
czne, jednem słowem, będących tem dla pro- 
toplazmy, czem jest molekuła dla każdego 
ciała chemicznego. Elementarną tę jednostkę 
nazywa Weissmann bioforą. Dalej wyobraża 
on sobie, że komórka zawiera niezliczoną ilość 
tych biofor, z których każda odpowiada pew
nej elementarnej jej własności i które w su
mie nadają komórce właściwy jej charakter, 
określają ją, stanowiąc materyalny wyraz j 
i przyczynę wszystkich jej cech charaktery
stycznych. Całe takie skupienie róźnożodnych 
biofor, określających razem daną komórkę, 
Weissmann nazywa determinantą (od deter- 
minare określać). Musimy przyjąć, źe w plaz
mie zarodkowej, w której są zlokalizowane 
biofory wszystkich komórek przyszłego orga
nizmu, znajdują się one już w postaci deter
minant t. j. oddzielnych grup biofor. Całe 
zaś zadanie procesu ontogenezy czyli rozwoju 
polega na sprowadzeniu ich do właściwych 
komórek przyszłego organizmu. W  pojęciu 
budowy plazmy zarodkowej doszliśmy przeto 
do jednostki elementarnej drugiego rzędu, 
mianowicie do determinanty, zbudowanej z je
dnostek pierwszego rzędu czyli biofor.

N a pierwszy rzut oka zdawałoby się, że 
plazma zarodkowa powinna zawierać tyle de
terminant, z ilu pojedynczych komórek składa 
się przyszły organizm, a więc ilość prawie nie
zliczoną. Ponieważ jednak determinantom,

tak samo jak bioforom, musimy przypisać 
zdolność mnożenia się przez podział, to zupeł
nie jest wystarczaj ącem, by w plazmie zarod
kowej tylko tyle było determinant, ile istnieje 
komórek różnorodnych: a więc, znajduje się 
w niej jedna determinanta dla wszystkich cia
łek krwi, jedna dla wszystkich komórek wą
trobowych, po jednej dla innych gruczołów, 
dla włókienek mięsnych i t. d. Budowa 
plazmy zarodkowej zostaje przez to znakomi
cie uproszczoną.

Jak  sobie przedstawić ugrupowanie tych 
wszystkich determinant w plazmie zarodko
wej? Musimy przyjąć, źe są one w każdym 
gatunku według pewnego, ściśle określonego 
planu ugrupowane, gdyż inaczej nie byłoby 
zrozumiałem, w jaki sposób proces ontogene
zy może przebiegać tak gładko, bez żadnych 
wahań i zamieszek i stale z tą  samą koleją 
jednakowych zawsze faz pośrednich; prócz 
tego musimy przyjąć, że, wobec złożoności ca
łego procesu, budowa architektoniczna plazmy 
zarodkowej musi być nad wyraz skompliko
waną. Jednakże Weissmann z góry zastrze- 

j ga się, źe bynajmniej nie uznaje za konieczne,
| aby ta  budowa w stosunkowem t. j. prze- 
! strzennem ugrupowaniu swych części, miała 

odtwarzać rzeczywistą budowę przyszłego 
organizmu, lub wogóle w czemkolwiek była 
do niej podobną. Budowę architektoniczną, 
której cegiełkami są determinanty, Weissmann 
nazywa idą; ida przeto stanowi jednostkę rzędu 
trzeciego.

Uzbrójmy się teraz w mikroskop i zobacz
my, czy rzeczywista struktura plazmy jądro
wej jest w zgodzie z hipotezą Weissmanna. 
Z poprzedniego zarysu dzielenia się komórki 
jest nam juź wiadomem, źe substancya jądro
wa jajeczka, gdy to ostatnie dojrzeje i przy
gotowuje się do podziału, jest złożona z pew
nej ściśle dla każdego gatunku określonej ilo
ści oddzielnych pętlic czyli chromozom. Te 
ostatnie znowu, jak to liczne obserwacye wy
kazały, utworzone są każda z oddzielnych ku
leczek chromatyny, mikrozomami zwanych 
i na podobieństwo paciorków jedna obok dru
giej ułożonych. Cóż teraz odpowiada naszym 
idom? może chromozomy? Niewłaściwość 
tego przypuszczenia zdradza się odrazu wobec 
prostoty budowy chromozom, niepodobna 
przypuścić, żeby ten prosty, niewymyślny 
układ w kształcie paciorków mógł odpowia-
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dać skomplikowanej budowie idy. Dalej, 
gdyby rzeczywiście chromozoma była idą, to 
mikrozoma przedstawiałaby determinantę, co 
przy porównaniu ograniczonej ilości mikrozom 
z wymaganą przez skomplikowany organizm 
ilością determinant, tembardziej wydaje się 
niemożliwem. "Wobec tego Weissmann przyj
muje, źeidę reprezentuje mikrozoma; skąd— I 
niespodzianie dla nas—wypływa wniosek, że 
plazma zarodkowa zawiera nie pojedynczą 
idę, jak nam się zdawało, lecz znaczną ich 
ilość—odpowiednio do ilości mikrozom. Idy 
grupują się w pewną ilość chromozom, stano
wiących jednostki rzędu czwartego, których 
nie wymagała wprawdzie istota naszej teoryi, 
lecz które nam obserwacya narzuca. Weiss
mann nazywa je idantami.

Oto jak się przedstawia budowa plazmy 
zarodkowej według najnowszej hipotezy Weiss- 
manna. Interpretacya rozwoju osobnikowe- 
go z punktu widzenia tej hipotezy sprowadza 
się do tego co następuje.

Dla uschematyzowania tego, co zachodzi 
w rzeczywistości, przypuśćmy, że jajko A 
dzieli się na dwie blastomery B i B', z któ
rych pierwsza przedstawia ektodermę pier
wotną, a druga entodermę; przypuśćmy dalej, 
że B dzieli się na C i C', które przedstawiają 
pierwsza—naskórek, druga zaś—system ner
wowy, że C' dzieli się na D i D', przyczem D 
daje początek elementom narządów zmysło
wych, a D'—komórkom ośrodkowym i t. d. 
Hipoteza wyżej podana przyjmuje, że w A, 
które zawierało wszystkie determinanty przy
szłego organizmu, te ostatnie skupiły się 
w dwie oddzielne grupy, zawierające: jedna— 
determinanty wszystkich organów rozwijają
cych się z ektodermy, druga—z entodermy, 
i że pierwszy podział jajeczka respective mi
krozom czyli id rozłączył je, ażeby oddać je- 
dnę (grupę determinant) komórce B, drugą— 
komórce B'. W  taki sam sposób B dzieli de
terminanty pomiędzy C i C', C pomiędzy D 
i D ' i t. d. aż do ostatecznych komórek orga
nizmu. A  więc, w miarę tego jak  rozwój po
stępuje, idy wciąż się upraszczają; wszakże 
absolutna ilość determinant może bynajmniej 
się nie zmniejszać lub tylko nieznacznie, po
nieważ, jak  wiemy, mnożą się one przez po
dział; lecz ilość rozmaitych gatunków deter
minant, które idy zawierają, zmniejsza się 
przy każdym nowym podziale; nakoniec, idy

komórek ostatecznych zawierają tylko jeden 
gatunek determinant, mianowicie ten, który 
im jest właściwy.

Głębsze wniknięcie w zasadę naszej hipote
zy wskazuje nam, źe podany tu obraz rozwoju 
jest niepełny; mianowicie, chcąc być konsek
wentnym, musimy przyjąć, źe nietylko komór
ki ostateczne są przez determinanty określo
ne, lecz źe i komórki każdej z faz embryonal- 
nych posiadają właściwe sobie determinanty, 
które je jako takie określają i dalszy ich roz
wój warunkują. Przeto juź w plazmie zarod
kowej prócz determinant organizmu dojrzałe
go znajdują się i determinanty wszystkich po
średnich faz embryonalnych—od jajeczka aż 
do organizmu zupełnie rozwiniętego.

Dla uzupełnienia podanej tu teoryi, należa
łoby jeszcze odpowiedzieć na pytanie, w jaki 
sposób określają komórkę i nadają jej cechy 
znamienne znajdujące się w niej determinan
ty. Tutaj Weissmann, posiłkując się hipote
zą Yriesa (Intracellulare Pangenesis) przy
puszcza, że dla określenia komórki odczepia 
się od idy jedna determinanta i źe ta  ostatnia 
rozpada się na składające ją  biofory, które 
przenikają poprzez błonę jądrową do morfo- 
plazmy i tutaj grupują się w sposób określo
ny; proces ten powtarza się stale przy każ- 
dem dzieleniu się komórki.

Oto jest ta część hipotezy Weissmanna, 
która wyjaśnia, jak z jajka, wskutek przed
stawionej powyżej budowy plazmy zarodko
wej, może powstać cała rozmaitość i zawiłość 
budowy organizmu dojrzałego. Pozostaje 
nam jeszcze do wyświetlenia część najważniej
sza naszego zadania: musimy, mianowicie, 
odkryć przyczyny tego wysoce tajemniczego 
zjawiska, że z jajeczka rozwija się osobnik, 
zawsze do formy rodzicielskiej podobny.

(Dok. nast.).
W. MutermiLch.

K a t a s t r o f a  w  P ile .
Czytelnicy Wszechświata znają z pism co

dziennych szczegóły odnoszące się do wierce
nia studni głębokiej w Pile, do nadmiernych
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ilości wydobywającej się wody z otworu świ
drowego i do groźnego zapadania się całej 
dzielnicy miasta. Sprawa ta  w początkach 
tego roku głośna, nie straciła dotąd swojego 
naukowego znaczenia, niedostatecznie rozja
śnione były powody samego faktu, a co nie
mniej ważne z praktycznego punktu widze
nia, że w wyborze środków zaradczych ani 
zarząd miejski, ani też wyższe władze admi
nistracyjne szczęścia nie miały.

Katastrofa w Pile dotąd zażegnaną nie zo
stała, a jakkolwiek dla naszej prasy przed
miot stracił na aktualności, to tem niemniej 
powracamy do niego, ażeby wypowiedzieć kil
ka uwag o przyczynach groźnego zdarzenia 
i o sposobach pomocy w tym lub innym po
dobnym wypadku.

Przyczyn katastrofy szukać należy w geolo
gicznem uwarstwowaniu podglebia. Pod po
kładem 9 do 10 metrów piasku, a zatem war
stwy przepuszczalnej, znajduje się potężna 
warstwa gliniasta grubości około 50 metrów.

Po przebiciu świdrem wspomnianego nie
przepuszczalnego pokładu, natrafiono na po
tężną żyłę wodną, pozostającą pod ciśnieniem 
bardzo znacznem; woda, wydobywająca się tą 
nowo otwartą drogą na zewnątrz i podmy
wająca z gwałtownością niesłychaną pokład 
piaszczysty, spowodowała obsuwanie się terenu 
sąsiedniego, zarysowanie i rozpadanie się po
bliskich budowli.

Metodę stosowaną do uratowania sytuacyi 
podał starszy radca górnictwa Freund. Za
sadza się ona na zatkaniu otworu z góry, 
mniej w7ięcej tak, jak to się praktykuje przy 
korkowaniu butelek z wodą gazową.

Nie wydaje się nam, ażeby środek użyty 
czynił całkowicie zadość celowi i obawiamy 
się, czy wcześniej lub później woda nie odnaj
dzie sobie nowych dróg, przez warstwę piasz
czystą, tak łatwą do przebicia.

Studniarz Beyer, który w całej sprawie 
brał udział bardzo ważny, w miesiącu czerw
cu r. b. za pomocą nadstawki nad otworem 
świdrowym zamierzał doprowadzić ciśnienie 
słupa wody w rurze do równowagi hydrosta
tycznej i cel najzupełniej osięgnął. Jednak
że nie powzięto decyzyi, ażeby w tym stanie 
rzeczy zapełnić całą studnię materyałem ka
miennym na zaprawie cementowej szybko 
wiążącej, czyli otwór świdrowy całkowicie za
betonować.

Przypuszczano, że woda się „sama uspo
koi”-—źe po usunięciu nadstawki wypływ bę
dzie umiarkowany i że nakoniec miasto doj
dzie do posiadania obfitej w wodę studni,
0 którą się tak niefortunnie dobijano.

Nieracyonalność podobnych przypuszczeń
uwydatniło doświadczenie natychmiast po 
usunięciu nadstawki. W oda z niesłychaną 
gwałtownością rozpoczęła na nowo swoje 
dzieło zniszczenia i rada miejska w położeniu 
bez wyjścia, radzić sobie nie umiała.

Na razie zatem uchwycono się półśrodka 
przez zapełnienie otworu żwirem i osięgnięto 
pozornie to, do czego zmierzano t. j. sparali
żowano siłę niszczącego żywiołu.

Być może, źe tą  drogą i usypywaniem po
tężnych ilości żwiru na powierzchnię złamana 
zostanie na razie siła prądu o tyle, że zamiast 
jednym otworem wydobywać się będzie w po
staci licznych bardzo promieni wodnych, które, 
bezsilne z początku, % czasem rozszerzając się
1 wymywając nowe przestrzenie, odzyskają 
pierwotną gwałtowność i grozę. Katastrofa 
w Pile zawiera ważną bardzo wskazówkę dla 
naszych miast, nieposiadających dotąd wody 
w ilościach dostatecznych, a zmuszonych do 
wierceń głębokich.

Powierzanie podobnych czynności studnia
rzom a nie fachowcom, może pociągnąć straty 
niedające się wcale przewidzieć.

Inżynier Emil Sokal.

S EK C YA  CH EM ICZNA.

Posiedzenie 14-te w r. b. Sekcyi chemicznej 
miało miejsce d. 25 b. m. w budynku Muzeum 
przemysłu i rolnictwa.

Po odczytaniu i przyjęciu protokułu z ostatnie
go posiedzenia, dr Al. Fabian zdał sprawę ,z osta
tnich badań prof. Marcelego Nenckiego, dokona
nych wspólnie z prof. Pawłowem i pp. Massenem, 
Hahnem i Uskowem, w pracowniach Cesarskiego 
Instytutu medycyny doświadczalnej w Petersbur
gu. Panowie ci wzięli sobie za zadanie wykrycie 
i określenie znaczenia wątroby w ogólnej prze
mianie materyi przez usnnięcie jej z krwi obiegu 
wskutek założenia przetoki między żyłami, dopro
wadzającą a odprowadzającą krew od wątroby.

[ Doświadczenia czynione były na psach. Ledwie
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,/4. część psów przenosiła tę operacyą, większość 
ogromna zdychała wpośród objawów następują
cych: psy stawały się złośliwe, zmysły ich tępia
ły, następowało porażenie kończyn, drgawki, ka- 
talepsya, tężec. Po przyjęciu mięsa psy dosta
wały wymiotów i napadów nerwowych.

Są to objawy zatrucia kwasem karbaminowym; 
kwas karbaminowy, przyjęty do żołądka, nie spra
wia skutków wyraźnych, natomiast zastrzyknięty 
do krwi wywołuje objawy, podobne do zauważo
nych w wypadku przetoki. Te spostrzeżenia do
wodzą, że zadaniem wątroby jest usuwanie z krwio- 
biegu kwasu karbaminowego, będącego wytworem 
rozpadu białka. Częściowe wycięcie wątroby 
w doświadczeniach Minkowskiego sprawiało obja
wy zatrucia, podobne do wyżej opisanych, których 
stopień i siła znajdowały się w stosunku prostym 
do wyciętej masy wątroby.

Nareszcie wykluczenie wątrąby z krwiobiegu 
przez przetokę powodowało tłuszczowe przero
dzenie jej komórek.

Następnie p. Milicer mówił o wykryciu kwa
sów mineralnych w occie, według Nickla. Polega 
ono na tem, że roztwór floroglucyny barwi na ró
żowo wióry jodłowe, lub papier, zawierający szlif 
drzewny w razie obecności kwasów mineralnych. 
Jest fo szczególniej ważne do wykrycia kwasu sol
nego w octach. W dyskusyi nad tą rzeczą dr 
Leon Nencki wzmiankował, że chemia fizyológi- 
czna do wykrycia kwasu solnego w soku żołąd
kowym posiłkuje się reakcyą kwasu solnego na 
mięszaninę floroglucyny z waniliną.

Nareszcie p. Trzciński zaznajomił sekcyą z pra
cą d-ra Matheusa, drukowaną w Dinglera Jour- 
nalu z r. b. nad otrzymywaniem alkoholu z torfu, 
według patentu Karola Kapessera z Essen. Pole
ga ono na gotowaniu torfu z 2 l/2°/o kwasem 
siarczanym w temperaturze 115—120°, następ- 
nem zobojętnieniu kredą i wapnem i fermentowa
niu otrzymanego roztworu cukru. Wydajność i 

alkoholu jest znaczną i wyraża się następującemi 
danemi: 1000 kg torfu suchego daje 62— 63 li
trów alkoholu bezwodnego, gdy 500 kilo kartofli 
o zawartości 20°/o mączki daje 60— 61 litrów 
alkoholu.

Na tem posiedzenie zamkniętem zostało.

W iadom ości b ib lio g ra ficzn e .

—  jn m .  B e r n h a r d  R a w i t z .  Grundriss der Hi- 
stologie fur Studierende und Aertzte. Mit 204 
Abbildungen. Berlin 1894. Cena opraw, egzemp.
7 marek.

Do istniejących podręczników histologii przyby- j 

wa jeszcze jeden pod powyższym tytułem. Nie-

| wielka ta książka, obejmująca 284 stronic 8°, różni 
się od innych podręczników histologii zupełnym 
brakiem techniki mikroskopowej, która w więk
szych lub mniejszych rozmiarach wprowadzaną 
bywa do wszystkich prawie nowszych podręczni
ków histologiczny cli. Autor usprawiedliwia brak 

I ten tem, że w oddzielnej książce przed kilku laty 
wydanej (Leitfaden fur histologische Technik) 
przedstawił specyalnie zasady techniki mikrosko- 

| powej dla uczących się histologii. Pominięcie 
techniki w pomienionym podręczniku wyszło pod 
wielu względami na korzyść dziełka, a mianowi
cie pozwoliło autorowi na jednolite traktowanie 
przedmio'u i wprowadzenie wielu rozważań teore
tycznych, których tak często niestety brak w pod
ręcznikach histologii. Książka rozpada się na 
trzy główne części, jedna traktuje o komórce, 
druga o tkankach, trzecia o budowie histologi
cznej organów. Autor uwzględnia prawie wyłącz
nie histologią ciała ludzkiego i tylko dla porówna
nia, gdy chodzi o wyjaśnienie stosunków) napoty
kanych w budowie organów ludzkich, przytacza 
dane z histologii różnych kręgowców. Ze wzglę
du na znaczenie fizyologiczne składowych części 
komórki, Rawitz zajmuje stanowisko wręcz prze
ciwne, niż znaczna większość współczesnych mor
fologów, a w pierwszej linii Hert.wig i Weissmann. 
A mianowicie, autor nie zgadza się na panujący 
dziś pogląd, że jądro komórkowe, a specyalnie 
chromatyna tegoż jest siedliskiem cech dziedzicz
nych i rządzi czynnościami komórki, lecz jest 
zdania, że protoplazma w równej mierze, jak 
i jądro jest podścieliskiem cech, warunkujących 
istotę komórki.

—  jnm . A .  W ie rze js k i  und 0 .  Z a c h a r i a s .  Neue 
Rotatorien des Siisswassers. Odbitka z Zeitschrift 
fur wissenschaftlichen Zoologie 1893. B. LYI. 
Str. 10 oraz 1 tabl. rysunków.

Prof. Wierzejski, od dłuższego czasu pracują
cy nad wrotkami (Rotatoria), podaje w powyższej 
rozprawie, napisanej wspólnie z dyrektorem sta
cyi zoologicznej nad jeziorem Plon, opis trzech 

I gatunków wrotków: Bipalpus yesiculosus, Mastigo- 
j cera capucina i Bipalpus lynceus, z których dwa 
| pierwsze są zupełnie nowemi, trzeci zaś odpowia- 

da, być może, gatunkowi Euchlanis lynceus Ehren
berga, lecz w każdym razie był dotąd bardzo nie- 

| dokładnie znany. Pierwszy z wymienionych ga
tunków znalazł Wierzejski pod Krakowem, a Za
charias w jeziorze Plon, drugi odkrył W. pod 
Krakowem, wreszcie trzeci znaleziony został przez 
obu badaczów (pod Krakowem i w jeziorze Plon). 
Tablica pięknie wykonanych rysunków sporządzo
na została wprawną rękę prof. Wierzejskiego.
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KRONIKA NAUKOWA.

—  mji. Hydro ksyliak. Według W. Meyera, 
hydroksyliak i kwas azotawy rozkładają się, wy
twarzając wprost wodę i tlenek azotu: iSHa O -j- 
HN02 =  2H2 O +  N.,0. Jak obecnie donosi Wi- 
slicenus, tworzy się w tej reakcyi także produkt 
pośredni, mianowicie kwas podazotawy w myśl 
równania: NH;) 0 -j-HN0.2= IL O-j-HO. N : N OH. 
Ten kwas dopiero w następstwie rozpada się 
H3 N4 0 2 =  Na 0  +  H2 O. Można istotnie w dość 
łatwy sposób dowieść tworzenia się kwasu pod- 
azotawego (dwuazowego), a to w sposób następu
jący, nadający się dobrze do doświadczenia lek
cyjnego. Nasamprzód przyrządza się roztwory 
2 do 3 <j siarczanu hydróksyliaku i równoważnej 
ilości azotonu sodu. Całkowita ilość wody powin
na wynosić około 200 cm3. Mięsza się obadwa 
roztwory i ogrzewa następnie na kąpieli wodnej 
przy 50°. Do próbki wzię*ej przed ogrzewaniem 
można dolać azotanu srebra i dowieść, że powsta
je tylko biały osad (azoton srebra i siarczan sre
bra). Podczas ogrzewania zachodzi dość burzli
we wydzielanie się gazu. Że wydzielający się 
gaz jest tlenkiem azotu, przekonać się można, za
nurzając tlejącą drzazgę. Następnie szybko dolewa 
się azotanu srebra i otrzymuje charakterystyczny 
żółty osad nitrozylku srebra.

(Ber. d. d. ch. Ges., Naturw. Rund.).

—  wmk. P ł y w k i  o k r ze m e k . Francesco Ca- 
stracane (La Riproduzione della Diatomeae) spo
strzegł na niektórych okrzemkach (Striatella uni- 
punctata, Melosira varians), rozmnożenie przy po
mocy pływek (?). Powstają one wewnątrz komórki 
wskutek dzielenia się plazmy i początkowo są 
ułożone symetrycznie w kształcie gwiazdy. Każda 
ma zawierać jądro i powłokę nasiąkniętą już 
w tem stadyum krzemionką. Wyjście i ruch ich 
obserwował autor na Pedosphenia; w tym rodzaju 
pływki w pierwszych chwilach dokonywają obrotu 
naokoło osi podłużnej, przyczem ukazują profil 
czworoboczny. Dawniejsze dzieła (O. Meara i Ra- 
benhorsta) wspominały wprawdzie o pływkach 
okrzemek, a i autor niniejszego widział nieraz 
ciałka ruchome w kształcie pływek bardzo przy
pominające budowę okrzemek. Ze j ednak znane są 
obecnie rozmaite organizmy niższe, posiadające żół
ty barwnik, hipotezę o istnieniu pływek u okrzem
ków zarzucono. Jakoż wracać do niej należy nieina- 
czej, jak po dokladnem sprawdzeniu autentyczno
ści pływek. Castracane na podstawie swoich spo
strzeżeń powstaje przeciwko teoryi Pfitzera, we
dług której okrzemki nie rosną i po każdem dzie
leniu stają się coraz mniejsze, a dopiero przez 
-zarodniki sprzężone odzyskują wielkość pier
wotną.

(Biolog. Centralblatt Nr 17 i 18).

—  Ibr. N o w y  sposób o t rzy m y w a n i a  fo sforu.
Readmann już dawniej ogłosił swoje doświadcze
nia, wykonane w tej myśli, aby produkcyą fosforu 
tańszą uczynić, a to mianowicie unikając użycia 
kwasu siarczanego do rozkładu fosforanu wapnia 
i gliny ogniotrwałej do wyłożenia retorty. Do
świadczenia te wykazały, że kwas krzemny w po
staci piasku, kwarcu, szpatu polnego, gdy w okre
ślonym stosunku zmięszany zostanie z węglem 
i z fosforanem wapnia, może wydzielić przy wyż
szej temperaturze, całą ilość fosforu. Dalsze do
świadczenia zmierzały ku temu, aby wykryć czy 
do produkcyi fosforu nie możnaby użyć natural
nych fosforanów wapnia, przywożonych ze Stanów 
Zjednoczonych, Kanady, Francyi, Hiszpanii, Nor
wegii i t. d., będących surowym materyałem do 
wyrobu superfosfatów. Również należało roz
strzygnąć czy zdatnym jest do użytku fosforan 
glinu, która znajduje się w handlu pod nazwą 
„Redondo-fosfał.” Doświadczenia Readmanna 
stwierdziły, że"te fosforany przy użyciu odpowied
nich środków, ułatwiających stapianie, również 
dobrze przerabiać się dają. Pewne trudności 
przedstawiało wyszukanie odpowiedniego przyrzą
du do tego rodzaju dystylacyi. Retort, jako też 
pieców użyć nie można było z powodu ich ceny 
i małej wytrzymałości. Natomiast doświadczenia 
próbne, aby fosfor otrzymywać elektrolitycznie, 
dały tak obiecujące rezultaty, że już w roku 1888 
wynalazek ten został opatentowany. Po kilku 
próbach wykonanych przy pomocy urządzeń elek
trycznych, należących do fabryki glinu Cowdesa 
i sp., Readmann zawiązał z Parkerem spółkę i za
łożył fabrykę na wielką skalę. Fabryka używała 
maszyny dynamo elektrycznej systemu Elwell- 
Parker, która dawała prąd o sile 90 amperów 
przy napięciu 250 woltów. Do wytwarzania fos
foru zużywano około 60— 70 woltów, reszta uży
ta była na oświetlenie gmachu za pośrednictwem 
akumulatorów. Piece elektryczne składały się 
z wanien z ogniotrwałej gliny, o objętości prze
szło 4000 cali sześciennych ang. Po obu stronach 
znajdują się rury, przez które do wanny zostają 
wprowadzone elektrody. Za materyał surowy 
używano zwykłych fosforanów magnezu, wapnia 
i glinu bez wszelkiej domięszki. Rozmieszczenie 
ciepła wewnątrz pieca było początkowo nader nie
jednostajne. W niektórych miejscach temperatura 

; była tak wysoką, że cały tlen z połączeń wydzie
lonym został i że utworzyły się stopy żelaza, gli- 

j  nu, wapnia, krzemu i fosforu. Niektóre z nich 
dla nauki mogą mieć niemałą wartość. Powyższej 

j wadzie w rozmieszczeniu ciepła zaradzono później 
i w taki sposób, że objętość pieców znacznie zrnniej- 
j  szono. Zużyty materyał tworzy całkiem płynny 
'■ żużel i w tym stanie za pomocą rur od dna pieca 

odchodzących z pieca zostaje usunięty. Fosfor 
| wydzielający się z roztopionej masy, zostaje chwy- 
! tany w miedzianych kondensatorach: pierwszy 

7, kondensatorów oblewany jest ciepłą, pozostałe—  
I zimną wodą. Chociaż tak otrzymywany fosfor, 
| jest już dość czysty, jednak w celu ostatecznego
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oczyszczenia w zwykły sposób poddawano go dy- 
stylowaniu. Piece szamotowe nie bardzo ulegały 
zniszczeniu, gdyż główny żar znajduje się na linii 
łączącej oba bieguny. Żużel Thomasa nie nadaje 
się do otrzymywania fosforu drogą, elektrolityczną,, 
a to dlatego, że już przy użyciu innych fosfora
nów, niewiele żelaza zawierających, część fosfo
ru z żelazem się połączyła, dając fosforek żelaza 
Fe2 P3. Ze zaś w piecu Thomasa żelazo znajdu
je się w obfitości, cały prawie fosfor przez żela
zo zafrzymanyby został. Wydzielenie fosforu 
i innych fosforanów jest nat omiast nader dokładne. 
Użyto np. 127 części materyału surowego, który 
zawierał 13°/0, zatem 16,6 części. Z tego 
14,3 części zostało skondensowane, a 2,3 części 
pozostały w żużlu. Przeszło 86°/0 zatem całej ilo
ści fosforu zostaje wydzielone.

(Som. of. S. Cliem. Indus.).

—  Ibr. B a r w n i k  c z e r w o n e g o  kw a s u  karb olo
w e g o . Właściwa przyczyna, dlaczego kwas kar
bolowy z biegiem czasu czerwienieje, niebyła do
tąd znaną. Krok naprzód w rozwiązaniu tej 
kwestyi stanowi badanie E. Fabiniego, który 
otrzymał z kwasu karbolowego barwnik czerwony. 
Fabini rozpuszczał 20 <j czystego fenolu w 60 cm3 
amoniaku, dodawał 2 g siarczanu miedzi, ogrzewał 
aż do występowania reakcyi i przez' dalsze ogrze
wanie wydzielał nadmiar amoniaku. Na wodnym 
roztworze otrzymuje się wtedy oleista ciemno bru- 
natno-czerwona powłoka. Oleisty płyn można 
z roztworu zdjąć i przemyć. Ta część, która 
pozostaje po przemyciu, zastyga jak żywica. Masę ) 
po zastygnięciu wyciąga się mocnym alkoholem; 
roztwór po odfiltrowaniu rozcieńcza się wielkim 
nadmiarem wody. Osad wtedy powstały cynarno- 
nowo brunatnej barwy zbiera się na filtrze i przy I 
zwykłej temperaturze suszy. Dalsze badania nad 
!ym barwnikiem, który Fabini nazywa fenerytyną 
wykazały, że powstawanie jego zależy od obecno
ści w fenolu metalu (w kształcie tlenku) i amo
niaku. Gdy na fenol zawierający tlenek metali
czny i amoniak działa jakikolwiekbądź środek 
utleniający np. dwutlenek wodoru, to powstaje 
wtedy fenerytyną. Czerwienienie zatem kwasu 
karbolowego według Fabiniego pochodzi stąd, że 
zwykły kwas karbolowy zawiera nader drobne ilo
ści metalu. Gdy taki kwas karbolowy z amonia
kiem się zetknie, powstaje 2)OCZ%tkowo fenolat 
amonu, pod działaniem którego tworzy się później 
fenolat danego metalu. Drobne ilości dwutlenku 
wodoru w powietrzu się znajdujące wystarczają 
wtedy, aby fenolat matalu rozłożyć na metal i fe- 
nerytynę. Fenerytyną otrzymana z roztworu ete
rowego jest ciałem niekrystalicznem, bez zapachu 
i smaku, lekkiem, żywicowałem. Daje się łatwo 
tłuc 'i jako proszek jest matowo czarna. Między 
palcami roztarta zostawia ślady, jak grafit. 
W kwasie karbolowym rozpuszcza się, dając ładne 
czerwone zabarwienie, roztwór w eterze jest żół
ty, w toluolu, alkoholu i kw. octowym brunatno 
czerwony. Jest trudno rozpuszczalna w benzynie

i dwusiarku węgla, zupełnie nierozpuszczalna 
w wodzie. Fenerytyną topi się przy 98°; daje 
się sublimować i para jej jest żółta. Z kwasami 
mineralnemi fenerytyną daje silnie zabarwione 
sole: azotan jest czerwony, chlorek— fioletowy, 
siarczan indygowo-błękitny.

Przez odtlenienie fenerytyny w roztworze octo
wym za pomocą pyłu cynkowego powstaje zwią
zek bezbarwny, który ma być podstawą barwniko
wą fenerytyny. Ten związek, nazwany hydrofe- 
nerytyną jest lotny i nadzwyczaj łatwo się utle
nia. Za tem, że fenerytyną jest przyczyną zaczer
wienienia kwasu karbolowego przemawia to zja
wisko jeszcze, że czerwony kwas karbolowy od
barwia się natychmiast pod działaniem wodoru in 
statu nascendi. Odbarwiony kwas znów się za
barwia, jeśli dodać doń parę kropel jakiegobądź 

i środka utleniającego. O budowie fenerytyny 
i w obecnej chwili nic jeszcze wnioskować nie mo

żna. Analiza elementarna daje jako wzór C30
h ;,0 n o 4.

(Pharm. Post).

— sk. S ta n  e le k try c zn y  a tm o sfe ry .  We wrze
śniu wzniósł się balonem p. Karol Andre w celu 
badań stanu elektrycznego atmosfery. Gdy stan 
zdrowia nie dozwolił mu powtórzenia takich wy- 
praw, uprosił p. Le Cadet o dalsze prowadzenie 
tych poszukiwań. Ten ostatni odbył dwie podró
że powietrzne, dnia 1 i 9 sierpnia r. b., a z do
strzeżeń swych wnosi, że podczas pogody pole 
elektryczne atmosfery nie wzrasta bynajmniej 
z wysokością i że w jednym czasie pole elektry
czne jest wzdłuż linii pionowej wszędzie jednakie. 
Potwierdzenie zresztą tych wniosków pragnie 
otrzymać podczas wyprawy następnej.

(Comptes rendus).

—  sk. A t m o s f e r a  miast . Pod kierunkiem 
„Royal Society,” a przy współudziale towarzy
stwa ogrodniczego, oraz towarzystwa przyrodni
czego w Manchester, przeprowadzono w kilku 
miastach angielskich badania nad składem powie
trza w różnych warunkach meteorologicznych. 
Stacye obserwacyjne ui'ządzono w Londynie, w Li- 
werpolu i Manczestrze, oraz na ich przedmie
ściach, a badania porównawcze prowadzono współ
cześnie po wsiach, oraz w Szwaj caryi, gdzie po
wietrze jest bardzo czyste. Z kilkoletnich badań 
wyprowadza p. Bailey wnioski następne:

Powietrze wiejskie, jako taż w słabiej zaludnio
nych dzielnicach miejskich, zawiera, w warunkach 
najkorzystniejszych, objętość siarki, równoważną 
jednej objętości kwasu siarkawego w 10 milionach 
objętości powietrza: w dzielnicach natomiast za
ludnionych ilość siarki dochodzi przecięciowo 
w zimie 30, a w lecie 5 takich objętości, podczas 
zaś gęstej mgły, jaka ma tam miejsce często w zi
mie, wzrasta do 40 i 50 objętości. Gdy zafem 
zawartość dwutlenku węgla podczas mgły stnje 

i się tylko dwa razy większą, aniżeli w warunkach 
| normalnych, związki siarki gromadzą się tak obfi-
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cie, że objętość ich wzmaga się 20 do 50 razy po- j 
nad stan normalny. W podobnym mniej więcej | 
stosunku powiększa się i ilość substancyj orga
nicznych. W niekorzystnych też warunkach znaj- 
dają się środkowe części miast pod względem ; 
aktynicznego działania promieni słonecznych, do
znają bowiem straty 40 do 50 odsetek względem 
przedmieść, które ze swej strony zyskują zaledwie j  

trzecią część tej działalności aktynicznej, jaką 
wykazały badania w Grindelwald w Szwaj caryi.

(Science).

— tr. N o w a  turbina p a ro w a . Znany konstruk
tor dr G. de Lovał w Sztokholmie, zbudował tur
binę parową czyli wirujący motor parowy, który, 
według „The Engineer” działać ma lepiej i eko
nomiczniej aniżeli dawniejsze tego rodzaju przy
rządy. Turbina zbudowana jest w zasadzie jak 
zwykła turbina wodna, z tą tylko różnicą, że 
w miejsce wody na łopatki działa para. Niewielka 
ta maszyna uderza szczególniej znaczną prędko
ścią, w ciągu minuty bowiem dokonywa 30 000 
obrotów. Prędkość taka w przemyśle rzadko 
tylko mogłaby znaleźć zastosowanie, dlatego też 
ruch ten za pośrednictwem pasów lub kół zęba
tych przenosi się tak, że prędkość obrotu zmniej
sza się do 1 /1 o części. Wynalazca przeznacza 
turbinę swą głównie do wprawiania w ruch ma
szyn dynamoełektrycznych. Szczególną trudność 
nastręczało należyte zrównoważenie turbiny. Wia
domo, że ciała wirujące bardzo szybko, jeżeli nie 
obracają się zupełnie dokładnie dokoła osi prze
chodzącej przez środek ciężkości, wywołują łatwo 
ruch drgający czopów, na których się oś wspiera. 
Aby więc błędowi temu zaradzić, nadaje p. Laval 
osi swej turbiny sprężystość tak znaczną, że przy 
obrocie sama przez się wygina się w sposób nale
żyty, co sprowadza położenie centralne i zupełnie 
spokojny obrót turbiny.

—  mfl. D z ia ł a n i e  wysokich te m p e ra tu r.  W dal
szym ciągu swych badań nad wpływem łuku elek
trycznego na topliwość i lotność rozmaitych ciał, 
p. H. Moissan doszedł do następujących, dotych
czas za niemożliwe uważanych rezultatów. Ka
wałek miedzi ważący 103 g trzymano przez 5 mi
nut w piecu elektrycznym ogrzewanym przez prąd 
o 350 amp. i 70 wolt. Po dwu minutach już do
strzeżono żółty dym powstały przez spalenie się 
pary miedzi. Ulotniło się wszystkiego około 26 g 
miedzi, a dokoła tygla znaleziono pierścień kule
czek stopionego metalu. Tlennik miedzi otrzy
many z zebranego żółtego dymu rozpuścił się 
w zimnym rozcieńczonym kwasie solnym, pozosta
wiając małe kuleczki metalicznej miedzi. Srebro 
bardzo łatwo można było doprowadzić do wrze
nia, a dało się łatwiej destylować niż ziemia 
okrzemkowa i cyrkon. Platyna stopiła się w kilka 
chwil i ulotniła się; można było na.s'ępnie zebrać 
ten metal w małych błyszczących kulkach. Glin 
(aluminium) ulotnił się, gdy przez 6 minut był 
wystawiony na działanie prądu o 250 amp. i 70

wolt. Cyna po ośmiu minutach (380 amp. i 80 
wolt.) dawała obfitą białą parę, z której obok 
tlenku cyny wydobyto także cynę metaliczną 
w postaci drobnych kulek i włókienek. Złoto po 
6 minutach ulotniło się w postaci zielonawo-żóPej 
pary, z której osiadły mikroskopowe kuleczki me
talu. Również udało się zamienić w parę man
gan, żelazo i uran. To samo z krzemem. Węgiel 
zamieniono na grafit. Wreszcie powiodło się 
Moissanowi stopić i zamienić na parę tlenki wap
nia i magnezu, które dotychczas uważane były za 
nietopliwe. Magnezya jest oporniejsza od wapna. 
Wpływowi tych wysokich temperatur opierają się 
jeszcze tylko pewne niedawno otrzymane krysta
liczne związki krzemu i węgla z metalami, nad 
któremi p. Moissan w dalszym ciągu pracuje.

(Comp. rend.).

— tr. P ł a z  kopalny nieznanego gatunku od
kryty został przez p. Bayle w pokładach łupku 
bitumicznego w Autun. Otrzymał on nazwę 
„Callibrachium,” a przedstawia ten ważny szcze
gół, że nogi jego podobne są do nóg obecnych 
jaszczurek. Okoliczność ta wskazuje, że w epo- 
ce, gdy ssące czworonożne zaczynały się dopiero 
ukazywać, istniały już poprzednio zwierzęta, po
siadające środki lokomocyi takież same, jak typy 
obecne.

—  sk. D ro ga  bielidów. Bielidami, jak wiado
mo, nazywa się rój gwiazd spadających, stano
wiący szczątki komety Bieli. Spadek gwiazd tego 
roju obserwowany był dobrze w r. 1872, 1885 
i 1892, ale gdy w r. 1872 i 1885 zjawisko to 
miało miejsce 27 listopada, w roku zeszłym na
stąpiło już wcześniej, 23 listopada. Wnosić stąd 
można, że rój ten kometarny uległ przesunięciu, 
tak że posunął się o 4° naprzeciwko ziemi. P. 
Bredichiu przeprowadził dokładny rozbiór tej 
zmiany i przypisuje ją wpływowi Jowisza w od
stępie czasu od 1889 do 1891. Rozpad zupełny 
sławnej tej komety rozpoczął się prawdopodobnie 
w r. 1846, niewątpliwie jednak miało miejsce kil
ka wybuchów łub rozdziałów, które dały początek 
kilku rojom substancyi kometarnej. Rozpatrując 
bieg rojów w trzech przytoczonych wyżej datach, 
przekonał się p. Bredichin, ze bieg ich okazuje 
bardzo małą różnicę względem drogi, jaką posu
wała się kometa główna w r. 1859 i że punkt ich 
przysłoneczny przypada w temże miejscu co w r. 
1846. Wnosi stąd, że pierścienie drugorzędne 
wracają w tejże samej dacie listopadowej, przy- 
czem jednak mogą się przyspieszać łub opóźniać 
o dni kilka, wskutek czego ukazywanie się tych 
gwiazd spadających trwać może przez czas nieco 
dłuższy.
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W IADOM OŚCI B I E Ż Ą C E .

—  sst■ Z n i ż e n i e  ceny lam p e k ż a r o w y c h  w  A n 
glii.  Mające nastąpić wkrótce wygaśnięcie paten
tu Edisona na Anglię, już teraz wpłynęło na zna
czne obniżenie ceny lamp żarowych. Naprzykład 
towarzystwo Brush Electrical Engineering C-o 
ogłosiło, że z d. 10 listopada rozpoczyna sprze
daż najnowszych i najlepszych typów lampek na 
8— 10 świec po cenie 1 szyli. 6 pens. (60 kop.) 
i na 32 świec po 1 szyli. 9 pens. ze znacznym ra
batem w razie większego zapotrzebowania. Do- 
tychezas lampki od 8'— 16 świec kosztowały nie
mniej niż 3 sz. 9 pens.

(Elektrot. Zt. 44).

—  sst. P o ru sza n ie  m a s zy n  d y n a m o e le ktry c z-  
nych z a  pom ocą w ia tr u  Użycie siły wiatru do 
poruszania niewielkich stacyj elektrycznych mało 
się dotąd rozpowszechniło, chociaż, jak dowodzą 
pojedyncze przykłady, mogłoby z pożytkiem nie
jednokrotnie być zastosowane. Między innemi 
w St.-Lunaire we Francyi w pewnej willi prywa
tnej użyto motoru powietrznego systemu Eclipse 
o średnicy koła 3,4 m, osadzonego na czworoką
tnej wieży na 10 m nad ziemią; prędkość jego wy
nosi 25 obrotów na minutę przy szybkości wiatru 
6 ni na sekundę. Z dynamomaszyną motor połą
czony jest za pomocą pasa; dynamo daje 25'wol- 
tów i 20 amp. przy 350 obrotów na minutę. 
Umyślny regulator centryfugalny pozwala wtrącać 
do obwodu po 3,6, 9 lub 12 akumulatorów sło- 
sownie do siły wiatru, które następnie dostarcza
ją prądu do 25 lamp elektrycznych rozrzuconych 
po domu. Nadto elektromotor wprawia w ruch 
pompę, która wznosi wody do zbiornika umiesz
czonego na dachu, skąd woda rozchodzi się do 
wszystkich pokojów.

(Elektr. Zt. 42).

—  sd. W Nr 17 „Comptes Bendus” Akademii 
paryskiej z dnia 23 października 1893 r., znaj
duje się komunikat p. Wł. Natansona p. t.: „L’in- 
terpretation cinetiąue de la foncłion de dissi- 
pntion,’' przedstawiony przez p. Poincarego. Za
daniem tego komunikatu jest wykazanie istnienia 
w układzie czysto-dynamicznym ważnego i znane
go w termodynamicie zjawiska „rozpraszania 
energii.”

ROZMAITOŚCI

—  sd. O b s e r w a t o r y u m  W a t y k a ń s k i e .  P. Bi-
gourdan ogłasza w „Bulletin astronomiąue” o ob-

[ serwatoryum watykańskiem nasfępujące bardzo 
! interesujące szczegóły.

Wskutek uchwał soboru trydenckiego (1545) 
dotyczących reformy kalendarza, papież Grzegorz 
XIII polecił zbudować w pałacu watykańskim 
wieżę przeznaczoną na obserwacye. Ta wieża 
gregoryańska zwana także „wieżą wiatrów” 
z biegiem czasu do innych służyła potrzeb. Po 
roku 1703 Biancheri próbował robić na niej ob
serwacye nad trzęsieniem ziemi. W końcu zeszłe
go wieku kardynał Zelada pragnąc przywrócić 
wieży dawne przeznaczenie, nabył rozmaite na
rzędzia astronomiczne, lecz projekt jego pozostał 
bez skutku. F. Gillii przystosował ją do obser- 
wacyj meteorologicznych, które prowadził sam od 
roku 1820 do 1821. Po jego śmierci zaniedbano 
obserwacyj, zarzucono narzędzia i odtąd obserwa
toryum watykańskie nie istniało właściwie aż do 
roku 1888 (Secchi prowadził swoje obserwacye 
w dostrzegalni Kolegium Rzymskiego na kościele 
św. Ignacego).

W roku 1888, jubileuszowym kapłaństwa Leona 
XIII, rozmaici uczeni członkowie kleru rzymskie
go złożyli dary w narzędziach naukowych w celu 
przywrócenia dawnego obserwatoryum. Ojciec 
Denza, główny promotor tego projektu, został 
dyrektorem obserwatoryum i brał już udział 
w kongresie fotograficznym w Paryżu w r. 1889. 
Roboty instalacyjne rozpoczęto w tymże roku. 
Do wieży gregoryańskiej dołączono wieżę, zwaną 
„turris Leonina,” położoną w ogrodach watykań
skich, należącą do starych fortyfikacyj, wzniesio
nych jeszcze w wieku IX przez papieża Leona 
IY-go. Breve papieskie „motu proprio” z dnia 
14 marca 1891 zapewnia obserwatoryum waty
kańskiemu stałą egzystencją. Na pamiątkę tego 
zdarzenia wybito medal. Wieża gregoryańska 
służyć ma odtąd głównie do obserwacyj meteoro
logicznych, wieża Leona do spostrzeżeń astrono
micznych. Sprawami obserwatoryum zarządza 
Rada (Consiglio Direttivo) złożona z członków 
administracyjnych i naukowych. Dyrektor i astro
nomowie odbywają co tydzień posiedzenie i komu
nikują sobie rezultaty prac; protokuły posiedzeń 

j  ogłaszają się w rocznikach obserwatoryum. Per
sonel naukowy, oprócz wymienionego już dyre
ktora, składa się z wicedyrektora ojca Laisa, asy
stentów: Manucciego (fotografia), Andreisa (fizy
ka globu) i Butiego (meteorologia); obserwatorów 
Gnoniego i Beyitoriego oraz sekretarza i bibliote
karza Valliego.

Obserwatoryum posiada następujące narzędzia: 
ekwatoryał fotograficzny, typu przyjętego przez 
kongres karty nieba (3,33 m długości i 0,33 m 
w otworze), kolo południkowe (0,078 m w otwo
rze i 0,95 m odległości ogniskowej), dwie lunety 
czterocalowe, cztery wahadła, cztery chronome
try; obserwatoryum meteorologiczne posiada 
wszystkie niezbędne narzędzia najnowszej kon- 
strukcyi. Pawilon magnetyczny jeszcze nie jest 
całkowicie ukończony.

Obserwatoryum wydało już trzy tomy prac
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swoich p. t.: „Publicazioni della specola Vatica- 
na” I (1891), 11 (1892), III (1893), w których 
znajdują się następujące rozprawy: Oznaczenie 
położenia geograficznego obserwatoryum watykań
skiego przez dyrektora. Obserwacye zaćmień 
słońca i księżyca od 1890 do 1892 przez tegoż. 
Obserwacye gwiazd spadających w 1890— 1892 
przez Denzę i Laisa. Historya rozwoju i postę
pu fotografii ivieba przez Denzę. Sprawozdanie
0 zwiedzeniu obserwatoryum paryskiego przez 
Laisa. Fotografie i klasyfikacya chmur przez 
Manucciego. Opisanie ekwatoryału fotograficzne
go przez tegoż. Rozprawy z dziedziny meteoro
logii Butiego i t. d.

Obserwatoryum watykańskie pracuje, jak wi
dzimy z poprzedniego, we wszystkich kierunkach, 
jakkolwiek dotąd uorganizowanem jest zupełnie 
tylko do fotografii nieba. Na udział w tej pracy 
międzynarodowej przypadł mu pas nieba między 
60° i 65° zboczenia. Od stycznia 1892 przygo
towano 145 klisz fotograficznych (prócz 154 klisz 
księżyca, planet, komet, i t. d.). Fotografie są 
wykonane bardzo pięknie. Wogóle wydawnictwo 
całe pod względem zewnętrznym odznacza się 
smakiem i starannem wykonaniem.

—  sst. W e n ty la to r y  elektry czn e do prądu 
przem ie n n ego . Fabryka Oerlikońska pod Zury
chem zaczęła wyrabiać bardzo ładne i pożyteczne 
sprzęciki, t. zw. wentylatory stołow7e. Taki wen
tylator, może być jak świecznik umieszczany na 
stołach, pulpitach i t. p. i przenoszony zupełnie 
dowolnie; nie posiada kolektorów ani szczotek, 
naoliwia się automatycznie i porusza bez hałasu, 
niewpływając ujemnie na oświetlenie i nadając 
się do wszelkiego ciśnienia. Zużywa energii elek
trycznej tyle ile zwyczajna 25 świecowa lampa 
żarowa. W odległości’/ 2— 2 metrów, wentylator 
ma sprawiać nader przyjemny przeciąg powietrza, 
zwłaszcza podczas upałów letnich.

—  tr. Kopalnie ł y s z c z y k u  czyli miki, mało są 
w ogólności znane, dla tego też przytaczamy, we
dług „La Naturę,” kilka szczegółów o jednej 
z najważniejszych takich kopalń w Ameryce pół
nocnej, w pobliżu stacyi Rumney na linii Berton- 
Lewel i Montreal. Mina znajduje się na wysoko
ści dosyć znacznej i obejmuje dwie studnie, głę
bokości około 10 metrów; ściany ich utworzone 
są z warstw miki prawie zupełnie czystej, otoczo
nej feldspatem i kwarcem, a połyskującej najżyw
szym blaskiem. Robotnicy pracują na lekkich 
rusztowaniach drewnianych, a do wydobywania 
brył miki używają młotka ważącego 3 kilogramy
1 odpowiedniego dłuta; materyał wydobyty wywozi 
się na wózkach posuwanych na równi pochyłej. 
Na dnie kopalni zbiera się woda, którą trzeba 
wciąż usuwać. Mika występuje w warstwach 
od 0,3 do 1,5 metra i wydobywa się bryłami od 10 
do 20 kilogramów, które w celu ułatwienia trans
portu rozłamują, się, za pomocą nożyc stalowych 
i odpowiednich form drewnianych w kawały żą

danej postaci, a w ten sposób otrzymują się pa
czki o podstawie kwadratowej; ważące po ‘/2 kg. 
Przed poddaniem wszakże działaniu nożyc, bryły 
dzielą się na płyty cieńsze, do czego służy przy
rząd, podobny do noża używanego do otwierania 
ostryg. Płyty miki mają zastosowanie głównie 
do budowy pieców i kaloryferów, do lamp elek
trycznych i w innych zresztą gałęziach przemysłu, 
w których przydatne być mogą wyją'kowe wła
sności miki, która jest wybornym materyałem izo
lującym i niepalnym. Można ciąć mikę na płyty 
tak cienkie, jak papier. W biurze zarządu ko
palni, o której mowa, znajduje się płyta o długo
ści 50 i szerokości 2 7 1 /a centymetrów, doskonale 
przezroczysta, jako też graniastoslup sześciokątny, 
ważący 40 kilogramów.

—  Ibr. S z t u c z n a  kość słoniowa. Otrzymywa
nie sztucznej kości słoniowej wobec wciąż zmniej
szającej się liczby słoni, coraz więcej staje się po- 
żądanem. A. i S. de Pont opatenlowali na Austryą 
następujący sposób otrzymania kości słoniowej.

I Należy zmieszać:

Tlenku wapnia 
Wody
Wodnego roztworu 

kwasu fosfornego o cię
żarze właściwym 1,05 
— 1,07

Węglanu wapnia 
Magnezyi 
Wodanu glinu 
Albuminu 
Żelatyny

100 części 
300 ..

75
0,16
1,2
5

20
15

i wygnieść, dopóki nie utworzy się plastyczna 
i giętka masa. Masę tę ogrzewa się w formach 
do 15— 20° C. i prądem powietrza powoli się 
osusza. Po wysuszeniu poddaje się masę ciśnie
niu do 300 kilo na 1 kw. c. przy 132° C. w prze
ciągu jednej godziny. Masa schnie jeszcze 3 do 
4 tygodni, poczem poddaje się ją szlifowaniu i po
lerowaniu.

(Dugi. Jocon.).

—  Ibr. K o n s e r w o w a n ie  d r z e w a  z a  pomocą  
nafta lir. u. Ze wszystkich środków, jakie oddawna 
stosowane są do ochrony drzewa od gnicia i od 
szkodliwego wpływu atmosfery, najlepszy jest na
ftalin, jak to okazują badania ostatnio w Anglii 
przeprowadzone. Impregnowanie drzewa odby
wa się wprost przez zanurzenie go w stopionym 
naftalinie w temperaturze 82— 93 C. Naftalin 
topi się w kadziach ogrzewanych parą.

Wagony kolei północno angielskiej zbudowane 
z tak preparowanego drzewa w roku 1882, po 
dziś dzień są jeszcze zdatne do użytku. Podkła
dy kolejowe przez lat 7 zepsuciu nie uległy. 
Drzewo impregnowane naftalinem, nie jest niszczo
ne przez owady.

(Enginnering).
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—  tr. Z a lu d n ie n ie  lądu a fry ka ń skie g o . Or
gan ministerstwa finansów włoskiego „Bollctino 
di legislazione e statistica” podał niedawno wia
domość statystyczną o łiandln afrykańskim, ze
braną tak dokładnie, ile to przy niedostatku źró
deł dostatecznie pewnych uczynić można. We
dług tej pracy rozległość lądu afrykańskiego wy
nosi 2 971 607 tysięcy hektarów, ludność zaś 
ogólna 135 milionów mieszkańców, co daje śred- 
diiio 45 mieszkańców na 1 000 hektarów. War
tość handlu wymiennego z innemi częściami świa
ta czyni około 2 320 milionów franków, wyspy 
zaś sąsiednie wykazują 270 milionów. Z ogólnej 
tej sumy blisko 2 000 milionów t. j. 87 odsetek 
przypada na kraje, leżące na zewnątrz obu zwro
tników, starszych pod względem cywilizacyi i po
siadających lepsze porty oraz dogodniejsze drogi 
komunikacyi wewnętrznej.

— tr. N a j ro zl e g l e j s ze m  miastem w  N i e m 
czech  według „Kólnische Ztg.” ma być Kolonia, 
Berlin zaś pod tym względem zajmuje czwarte 
dopiero miejsce. Z całej wszakże powierzchni, 
jaką Kolonią zajmuje, zabudowanych jest zale
dwie ośm odsetek.

—  tr. N o w ą  w y p r a w ę  po dbiegunową proje
ktuje p. John Murray, historyk podróży okrętu 
„Challenger.” Poruszył już w tym celu silnie 
opinię publiczną Wielkiej Brytanii, przedstawia
jąc naukowe korzyści dokładniejszego zbadania 
okolic północnych. Prawdopodobnie marynarka 
brytańska otrzyma zlecenie urządzenia tej wy
prawy.

—  Ibr. Py ro g ra n it .  P. Krzysztofowicz, tech
nik w Petersburgu, otrzymał nowy materyał bu
dowlany, wprowadzony do handlu pod nazwą py- 
rogranitu, gdyż jak granit daje się polerować. 
Dla otrzymania pyrogranitu wypala się łatwo to- 
pliwą glinę, proszkuje, mięsza się z surową tru
dno topliwą i, po małem zwilżeniu za pomocą 
pary wodnej, masę poddaje się prasowaniu pod 
wielkiem ciśnieniem. Mięszając kaolin z innemi 
zabarwionemi odmianami gliny, otrzymuje się 
pstre płyty, podobne do stiuku, ale znacznie wy
trzymalsze. Pyrogranit wytrzymuje ciśnienie 
przeszło 1000 k y  na cm-. Zewnętrzny wy
gląd polerowanych płyt pyrogranitowych przed
stawia się bardzo zachęcająco.

(Dingl. Pol. Journ.).

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 13 do 19 grudnia 1893 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

Barom etr
S 700 m m  -f-

*N
°  | 7 r. | 1 p. 9 w.

T em peratu ra 

7 r. [ 1 p. 9 w.

w  st. C. ”Jap

Najw.| Najn. jjr

K ieru nek w iatru  
Szybkość w  m etrach 

na sekundę

Suma

opadu
-

U w a g i .

13 S. : 54,7 56,0 58,1 —  2,4 —  1,2 — 2,0 — 0,6 — 2,8 196 O .O .S2
“

o ,3 •{S- pruszyl, p. m. 43U
14 C. 0o,9 51,3 52,0 — 1,6 1,1 0,0 1,1 — 2,3 j92 SW 4,SW 3,S' 2,0 a. m. 8— 930,
15 P. 49,7 47,7 46,2 0,2 0,0 0,2 0,8 — 1 ,3 197 SK3,SE9,S7 =  w  n o cy #  10 p. in drob
16 S. 47,6 48,6 49,9 1,2 2,2 1,6 2,5 : 0 ,0,93 S3,SW 3.W 3 1,9 ©drobny w ciągu doby
17 N. ; 51,4 51,8 51,4 1,4 2,2 1,6 2,5 1,0 94 W °,SE3,ES3 1,1 #  drobny w ciągu d »by
I BP.  57,4 58,9 59‘8 4,0 4.8 3,8 6,0 3 ,5 191 w  w 2,o
19 YV. 58,0 55,8 52,4 2,7 3,3 0,2 4.2 ; 0,0 79 S4,S7,S3 mały wrieniec woknlc księż

Średnia 55,0 3,8 90 5.3 ™
.

T R E Ś ć .  Wpływ nizkich temperatur na objawy życia, przez T. R. —  Dziedziczność, przez W. 
Mutermilcha. —  Katastrofa w Pile, przez inżyniera Emila Sokala. —  Sekcya chemiczna. —  Wiado
mości bibliograficzne. —  Kronika naukowa. —  Wiadomości bieżące. — Rozmaitości. — Buletyn meteo

rologiczny.
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J A N  T Y N D A L L .

„Doświadczenia z dwu względów przedsta
wiają pożytek wielki, — raz jako środek po
mocniczy do odkrywania i potwierdzania j 

praw natury, a powtóre, jako pomoc przy na- j 

uczaniu. Określano je dawniej jako pytania, ! 
zadawane przez badacza przyrodzie, na które 
dawać miały odpowiedzi zrozumiałe. Odpo
wiedzi te są wszakże zwykle tak cicho szepta
ne, że dla uszu ogółu są zgoła niezrozumiałe. 
Za odkrywcą wszakże idzie nauczyciel, któ
rego praca polega na takiem wyjaśnieniu 
i odmienieniu doświadczeń swego poprzedni
ka, by mogły być powszechnie dostępne. Po
staram się drugorzędną tę pracę przeprowa
dzić.”

Wyrazami temi, wyjętemi z pierwszego od- 
czytu o świetle, określił sam Tyndall najdo
kładniej działalność swą, która mu rozgłos 
tak wielki zjednała. Nie zajął on miejsca 
śród wielkich fizyków angielskich, współcze
śnie z nim żyjących, których odkrycia i bada
nia złożyły się na przeobrażenie pojęć na
szych o cieple i elektryczności; własne jego 
prace nie przedstawiają zasadniczej dla nau

ki doniosłości, ale słynął, jako nauczyciel i pi
sarz. Posiadał talent jasnego i wytwornego 
wykładu, podawał doświadczenia widoczne 
i przekonywające, najtrudniejsze części fizyki 
uprzystępnić umiał dla ogółu słuchaczy i czy
telników. Przyczynił się znacznie do rozbu
dzenia zamiłowania wiedzy przyrodniczej, 
nietylko w Anglii, ale i w innych krajach, dzie
ła jego bowiem tłumaczone były na wszystkie 
języki. Na tem to polu położone zasługi 
słuszne mu uznanie zjednały.

John Tyndall urodził się w. Irlandyi, 
w Leighlinbridge, pod Carlów, w roku 1820, 
z rodziców niezbyt zamożnych, którzy wszak
że starali się dać mu należyte wykształcenie, 
trzymając go w szkołach do dziewiętnastego 
roku życia, co w Anglii, w owej epoce, stano
wiło już bardzo długi okres życia szkolnego.

Po opuszczeniu szkoły przyjęty został do 
urzędu „Ordnance Survey,” gdzie miał spo
sobność wykształcenia się w geodezyi. W  ro
ku 1843 wystąpił z tej służby i przez cztery 
lata pracował przy budowie dróg żelaznych, 
których rozwój dopiero się rozpoczynał, ale 
w roku 1847 przerzucił się do zawodu nau
czycielskiego, przyj ąwszy obowiązki profeso
ra adjunkta w Queenwood College, w Hamp- 
shire, gdzie przyjaciel jego, Prankland, wy
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kładał chemią. W  roku 1848 . obaj młodzi 
profesorowie dla dalszego wykształcenia nau
kowego udali się do Niemiec, gdzie pracowali 
nad chemią pod Bunsenem w Marburgu, stu- 
dyując zarazem matematykę i fizykę, a na
stępnie przebywali w Berlinie.

Pierwsze swe prace naukowe, dotyczące 
diamagnetyzmu i elektro-optycznych własno
ści kryształów, ogłosił Tyndall w roku 1848; 
w cztery lata później, w trzydziestym drugim 
roku życia, zyskał upragnione w Anglii sta
nowisko członka towarzystwa królewskiego 
(F. B,. S., to jest „Fellow of the Royal Socie- 
ty”), a w roku następnym miał pierwszy wy
kład publiczny w „B,oyal Institution.” Te 
właśnie wykłady zasłynęły pod nazwą odczy
tów piątkowych i imię jego głośnem uczyniły. 
W  roku 1853 na przedstawienie Faradaya 
został w tej-że instytucyi królewskiej profeso
rem fizyki, czyli, jak  ją  dotąd w Anglii nazy
wają, filozofii natury, a stanowisko to zajmo
wał aż do roku 1887. Podobnie, jak  poprze
dnicy jego, Davy i Brande, uzyskał i Tyndall 
tytuł profesora honorowego; w uznaniu nadto 
zasług, jakie dla zajmowanej katedry poło
żył, umieściła instytucya królewska popiersie 
jego w swej galeryi i nadała nazwę „the 
Tyndall lectures” specyalnej kategoryi wy
kładów, które są tam stale prowadzone.

W roku 1866 zajął Tyndall po Faradayu 
miejsce w radzie naukowej „Trinity House.” 
W  roku 1872, na usilne nalegania uczonych 
amerykańskich, udał się do Stanów Zjedno
czonych i w różnych miastach — w Nowym 
Yorku, Bostonie, Filadelfii, Baltimore i W a
szyngtonie — w szeregu odczytów wyłożył 
w ciągu kilku miesięcy najważniejsze ustępy 
fizyki.

Podobnie jak  wykłady Tyndalla, tak też 
i badania jego naukowe, mają charakter do
świadczalny. Doświadczenia te, zalecające 
się oryginalnością i pomysłowością, przyczy
niły się, jeżeli nie do rozstrzygnięcia, to przy
najmniej do wyjaśnienia wielu zagadnień fi
zyki, a zwłaszcza fizyki kuli ziemskiej.

Do tej ostatniej kategoryi należą zwłasz
cza prace jego nad pochłanianiem promieni 
ciepła przez różne gazy i pary. Kwestya ta, 
jak  wiadomo, przedstawia ważne dla meteo
rologii znaczenie, tłumaczy bowiem, w jakim 
stosunku zatrzymuje ziemska nasza atmosfe
ra  przebiegające ją  promienie słoneczne i od

jakich warunków pochłanianie to zależy. 
Z  doświadczeń swych wyprowadził Tyndall 
wniosek, źe własność pochłaniania promieni 
przypada głównie parze wodnej, w powietrzu 
zawartej, powietrze bowiem suche jest daleko 
silniej przecieplające, czyli, innemi słowy, jest 
bardziej dla promieni cieplikowych przezro
czyste.

Pogląd ten wywołał polemikę jego z Ma
gnusem, który twierdził, że to nie sama para 
wodna pochłaniająco na promienie działa, ale 
raczej kropelki wody w atmosferze się uno
szące. W  ogólności, niejednokrotnie prowa
dzić musiał spory naukowe w różnych kwe- 
styach, a w polemikach tych zwycięstwo nie 
zawsze przy nim zostawało, jak np. w sporze
0 przyczynę biegunowości diamagnetycznej, 
który wiódł z Williamem Thomsonem. Głoś
ne były zwłaszcza rozprawy z J .  D. Forbe- 
sem o wyjaśnienie ruchu lodników.

Był bowiem Tyndall gorliwym badaczem 
Alp i zyskał sławę znakomitego alpinisty. 
Pierwszą podróż do Szwajcaryi odbył z Hux- 
leyem w roku 1851 i wraz z nim opracował 
rozprawę o budowie i ruchu lodników. W ra
cał sam w ciągu lat następnych i wdzierał się 
na szczyty gór najwyższych, by badać ruchy 
lodników. W  r. 1859 przepędził zimę w Cha- 
mounix, a wszedłszy na szczyt Montblanc, po
został tam przez noc całą. Alpejskie swe 
wyprawy opisał w dwu dziełach „The glaciers 
of the Alpes” (1860) i „Mountaine ering” 
(1861); obie te książki cenione są zarówno 
przez geologów jak  i przez turystów. Jego 
opisy przyrody łączą ścisłość naukową z po
tęgą wyrażenia poetycznego.

Z doświadczeń swych wysnuwał wnioski 
nietylko co do fizyki kuli ziemskiej, ale sięgał
1 zadań kosmicznych. W szczególności zna
na jest jego teorya komet. Poznał mianowi
cie, że niektóre pary pod wpływem aktynicz- 
nego działania przechodzących przez nie pro
mieni, wytwarzają pewnego rodzaju obłoki, 
silnie odbijające światło, a spostrzeżenie to 
zastosował do wyjaśnienia ogonów komet. 
Według tej teoryi, którą nazwać można teo- 
ryą aktyniczną komet, składają się one z pa
ry, zbijającej się w obłoki pod wpływem pro
mieni słonecznych. Głowa i ogon komety wy
twarzają się jako obłoki aktyniczne działa
niem promieni słonecznych. Ogon komety, 
według Tyndalla, nie jest substancyą przez
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jądro jej wyrzucaną, ale substancyą, która 
tworzy osad na drodze promieni, przebiega
jących przez atmosferę komety. Pogląd ten 
wszakże, choć znalazł z początku stronników, 
utrzymać się nie mógł wobec dowodów lepiej 
uzasadnionych, że ogon komety wytwarza się 
skutkiem odpychania materyi komety przez 
słońce, prawdopodobnie działaniem sił ele
ktrycznych.

Pamiętne są też badania Tyndalla, doty
czące płomieni śpiewających. Oddawna zna
ne już było skromne doświadczenie chemicz
ne, znane pod nazwą harmoniki chemicznej, 
a polegające na tem, źe płomyk wodoru, oto
czony rurką szklaną, wydaje istny ton mu
zyczny. Tłumaczy się to drganiem, jakiemu 
ulega powietrze w rurce, ogrzewając się od 
płomienia, a następnie znów oziębiając w wyż
szych częściach rury. Objawy te zbadał Tyn
dall dokładniej, przeprowadził doświadczenia 
w rozleglejszej daleko skali, otrzymał płomie
nie śpiewające na kilka i kilkanaście stóp wy
sokie, wydające tony głośne, oznaczonej wy
sokości, a to zależnie od wymiarów płomienia 
i innych warunków. Szczególniej uderzającą 
jest wrażliwość takiego płomienia na dźwięki 
w pobliżu się rozlegające; tony jedne pobu
dzają go do brzmienia, inne śpiew jego prze
rywają, albo też nadają mu rozmaitą postać, 
często dziwacznie poszarpaną. Do rozpatrze
nia tych objawów obmyślił Tyndall odpowie
dnie środki obserwacyjne.

Z innych prac Tyndalla wymienimy jeszcze 
badania dotyczące stanu sferoidalnego cie
czy, działania ssącego strumieni ciekłych, 
oraz pyłków unoszących się wpowietrzu. Przy 
tej ostatniej sposobności okazał pięknem do
świadczeniem, przepuszczając wiązkę promie
ni światła przez przestrzeń próżną i starannie 
od pyłu oswobodzoną, źe samo światło jest 
niewidzialne, dostrzegamy zaś jedynie przed
mioty oświetlone. Rozpatrywanie tych pył
ków nasunęło mu też kwestyą zarodków or
ganicznych istniejących w atmosferze, był 
gorliwym stronnikiem teoryi Pasteura i wy
kładami swemi zachęcił chirurgów angiel
skich do starannego stosowania środków an- 
tyseptycznych.

W  osobliwym i głośnym sporze, jaki wy
nikł między uczonymi angielskimi a niemiec
kimi co do udziału i zasług Mayera i Joulea 
w wytworzeniu nowej teoryi ciepła, umiał

zachować Tyndall należytą bezstronność. Gdy 
Tait odmawiał wszelkiego znaczenia rozpra
wom Mayera, a Diihring Joulea wprost na
śladowcą i plagiatorem nazywał, określił 
Tyndall dobitnie obu tych mężów zasługi. 
„Rozważania Mayera mają niejako cechę po
glądu filozoficznego, który wszakże w duchu 
autora siłę niewątpliwego osiągnął przeko
nania. Prace Joulea są natomiast dowoda
mi doświadczalnemi. Mayer wykończył teo- 
ryą swą umysłowo i doprowadził do wspania
łego zastosowania; Joule wypracował swoję 
teoryę i nadał jej pewność prawdy natury. 
Wierny duchowi spekulatywnemu swego kra
ju, wysnuł Mayer doniosłe i ważne wnioski 
z założeń nieznacznych, gdy anglik natomiast 
o tem przedewszystkiem myślał, by fakty nie
złomnie ustalić. Przyszły historyk nauki nie 
umieści, sądzę, mężów tych jako przeciwni
ków. Każdemu z nich przypada chwała, któ
ra  nie prędko zniknie, każdy bowiem ma 
udział, nietylko w założeniu teoryi dynamiez- 
nej ciepła, ale teź w utorowaniu drogi, która 
prowadzi do należytej oceny ogólnego zasobu 
siły we wszechświecie”.

Ustęp ten, świadczący, że Tyndall wolnym 
był od tych drobnych zawiści i nienawiści 
międzynarodowych, które tak wybitnie ce
chują współczesne nam pokolenie, daje zara
zem drobną próbę stylu pisarza. Zalety po
ciągającego i przekonywającego wykładu wy
bijają się we wszystkich jego dziełach i za
pewniły im słuszne powodzenie. Dzieła te 
obejmują różne działy fizyki, w sposób orygi
nalny opracowane, a mianowicie: „Ciepło 
uważane jako rodzaj ruchu” po raz pierwszy 
ogłoszone w r. 1863, a następnie w licznych 
powtórzone wydaniach, „O głosie,” „Noty 
o elektryczności,” „Szkice naukowe dla czy
telników nienaukowych.” „Ciepło” przełożo
ne zostało na język polski przez Masłowskie
go i Egera i ogłoszone w Krakowie w r. 1873, 
nie zyskało wszakże widocznie u nas powo
dzenia zbyt wielkiego, gdy nie zachęciło do 
tłumaczenia dalszych traktatów fizycznych 
Tyndalla. Z  innych dzieł jego jest w prze
kładzie polskim profesora Jurkiewicza tylko 
„Woda i jej przejawy,” obejmująca w szcze
gólności badania autora nad powstawaniem 
lodników.

Ostatnie lata życia, po opuszczeniu katedry 
w „Royal Institution” Tyndall przepędzał
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naprzemian w Szwaj caryi, we własnym dom- 
ku pod Brieg, oraz w posiadłości swej Has- 
lemere, gdzie zmarł 7 grudnia. Żył on, jak 
mówi jedno z pism angielskich, szczery ze so
bą samym, szczery z przyjaciółmi, szczery 
względem swej ojczyzny, energiczny w poszu
kiwaniu prawdy, śmiały, a niekiedy gwałto
wny w wyrażaniu swych przekonań, nielęka- 
jąc się ludzi ani przeciwności. Śmierć uczo
nego profesora i pisarza przyjęła Anglia 
z uczuciem klęski narodowej.

S. K.

0 ob serw atorach  magnetycznych.
Począwszy od wieku X II , żeglarze morza 

Śródziemnego kierowali swe okręty za pomo
cą busoli; wiadomo zatem już wówczas było 
w Europie, źe igła magnesowa, osadzona na 
osi pionowej, zwraca się zawsze jednym koń
cem ku północy. Chińczycy i arabowie do
wiedzieli się o tem znacznie wcześniej; zdaje 
się, źe wiedzieli wówczas nawet o istnieniu 
zboczenia. W  Europie jednak aż do końca 
wieku X V  utrzymywało się zdanie, źe końce 
igły magnesowej wskazują dokładnie północ 
i południe. Dopiero Krzysztof Kolumb pod
czas podróży do nowej ziemi wykrył, źe igła 
zbacza cokolwiek z kierunku południka geo
graficznego i źe zboczenie to nie jest wszę
dzie jednakowe. W  X V II  wieku spostrze
żono, że kąt, zwany zboczeniem, nie pozostaje 
jednakowym nawet w jednem i tem samem 
miejscu, lecz ulega z biegiem czasu zmianom, 
a w 100 lat później Graham poznał, źe obok 
tych zmian powolnych, powtarzających się co 
kilka lub kilkanaście lat, a które nazywają 
się zmianami wiekowemi, zachodzą jeszcze 
inne zmiany, mniejsze, dokonywające się co
dziennie, czyli, tak zwane, zmiany dzienne. 
W  roku 1786 Cassini, z polecenia Akademii 
Umiejętności paryskiej przystąpił do badania 
tych zmian i odkrył jeszcze zmiany roczne 
zboczenia.

Nachylenie igły magnesowej wykryto zna
cznie później, niź zboczenie. Mianowicie, do
piero w wieku X V I Norman, fabrykant bu
soli w Londynie, zauważył, że igła stalowa 
namagnesowana, zawieszona w środku cięż

kości i mogąca się obracać dokoła niego swo
bodnie we wszystkich kierunkach, nie pozo
staje poziomą, lecz tworzy z płaszczyzną po
ziomą kąt, zwany kątem nachylenia. Przy 
końcu wieku X V III  Gilpin poznał istnienie 
zmian wiekowych i rocznych nachylenia, 
a w roku 1827 Arago oznajmił o odkryciu 
zmian dziennych.

Z powodu wielkiego znaczenia, jakie posia
da busola dla żeglugi, już wcześnie stosunko
wo uznano potrzebę oznaczenia przynajmniej 
zboczenia w różnych miejscach ziemi i wy
kreślenia tak zwanych map magnetycznych. 
Pierwszą taką mapę nakreślił w roku 1701 
Halley.

Jeżeli względy czysto praktyczne przema
wiają za badaniem objawów magnetyzmu 
ziemskiego, to jeszcze bardziej są one godne 
uwagi z powodu niejasnego dotychczas, a nie
zaprzeczonego związku, jaki istnieje pomię
dzy magnetyzmem ziemskim i innemi zjawi
skami w przyrodzie. Astronomowie szwedzcy 
w Upsali, Oelsius i Hyorter, zauważyli w roku 
1741, źe podczas zorzy północnej igła magne
sowa podlega nieprawidłowym ruchom, wyka
zując, tak zwaną, burzę magnetyczną.

Takie raptowne zmiany w położeniu igły 
zachodzą jednocześnie nawet w takich miej
scowościach, gdzie zorza wcale nie jest wi
dywaną. Trzęsienia ziemi i wybuchy wulka
nów również wywierają wpływ na igłę ma
gnesową, a czasami nawet powodują state
czną zmianę w jej położeniu. Bernoulli do
strzegł raz, źe podczas trzęsienia ziemi na
chylenie igły zmniejszyło się o '/2°; podczas 
jednego wybuchu Wezuwiusza Pater de la 
Tone skonstatował dość dużą zmianę zbo
czenia.

W  naszem stuleciu obszar zjawisk, pozo
stających w związku z magnetyzmem ziemi, 
został nadzwyczaj rozszerzony, gdy Lemont 
i Sabinę dostrzegli okres jedenastoletni zmian 
w zboczeniu, a Wolff i inni zaznaczyli, że 
okresowość ta  zgadza się z okresowością 
w występowaniu największej ilości plam na 
słońcu i ukazywaniu się zorzy północnej. 
Prócz tego częstość burz magnetycznych po
większa się wraz z ilością plam na słońcu 
i świetnością zórz północnych. Niektórzy fi- 
zycy przypuszczają, źe również i księżyc wy
wiera wpływ na magnetyzm ziemski; nowsze 
obserwacye potwierdzają to rzeczywiście.
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Wszystko to wykazuje pewien związek po
między zjawiskami, zachodzącemi na słońcu, 
w atmosferze i na powierzchni, lub może na
wet i we wnętrzu ziemi. Zważmy, że istnieje, 
jakkolwiek jeszcze niedowiedziony, lecz wiel
ce prawdopodobny związek pomiędzy pojawie
niem się plam na słońcu i wielu innemi zjawi
skami, a pojmiemy, źe poznanie i wyjaśnienie 
sprawy magnetyzmu ziemskiego może nam 
dać nić, wiążącą cały szereg objawów w przy
rodzie, pomiędzy któremi związek obecnie za
ledwie przeczuwamy. Ta właśnie okoliczność 
nadaje badaniom magnetyzmu ziemskiego 
nadzwyczaj doniosłą ważność naukową.

Jeszcze w roku 1806 A. Humboldt zale
cał ciągłą obserwacyą tak zwanych elemen
tów magnetycznych na jednem i tem samem 
miejscu, czyli urządzanie stacyj magnetycz
nych. Ówczesne jednak wypadki polityczne 
zwracały uwagę uczonych gdzieindziej, wsku
tek czego samemu Humboldtowi dopiero 
w roku 1828 udało się ustawić stacyą prowi
zoryczną takiego rodzaju w jednym ogrodzie 
Berlina.

Wskutek właśnie inicyaty wy Humboldta 
i Gaussa powstał w roku 1837 „Związek ma
gnetyczny,” do którego należało więcej niź 
20 stacyj, rozrzuconych po całej Europie. 
W  tych stacyach dokonywały się jednocze
śnie przez 7 dni każdorocznie oznaczenia 
w krótkich przerwach położenia igły magne
sowej. Obserwacye zostały zakończone w ro
ku 1842. Jednak już w roku 1847 Lamont 
zwrócił uwagę na to, źe wartość wielu otrzy
manych wyników, nie opłaciła wyłożonych 
trudów i kosztów.

Zjawiska magnetyzmu ziemskiego, jak wia
domo każdemu, można objaśnić istnieniem 
pewnej siły, która w każdej chwili nadaje 
igiełce magnesowej pewne określone położe
nie, która jednak sama podlega zmianom; 
badanie doświadczalne magnetyzmu ziem
skiego polega na oznaczeniu natężenia i kie
runku tej siły. Kierunek jej w zasadzie ozna
czyć łatwo, gdyż w takim kierunku układa 
się igła magnesowa, podparta w środku cięż
kości i mogąca się obracać zupełnie swobo
dnie dokoła niego.

Kierunek ten możemy oznaczyć przez dwa 
kąty: 1) przez kąt, jaki tworzy igła, jeżeli
ją  uważać za linią prostą, z płaszczyzną 
południka geograficznego, czyli zboczenie,

i 2) przez kąt, jaki tworzy igła z płaszczyzną 
poziomą, czyli nachylenie. Znacznie trudniej 
oznaczyć natężenie. Można wprawdzie uła
twić to zadanie, oznaczając natężenie tylko 
poziomej składowej tej siły, to jest siłę, jaka 
działa na poziomą igłę magnesową. Mając 
wiadomą składową poziomą i nachylenie, mo
żna juź łatwo obliczyć całkowite natężenie. 
Lecz przed Gaussem określenie nawet pozio
mej składowej wydawało się bardzo trudnem 
i ograniczano się jedynie porównywaniem jej 
natężenia w różnych miejscach. Łatwo po
jąć, źe szybkość, z jaką się waha wyprowa
dzona z położenia równowagi igła magneso
wa, mogąca się obracać około osi pionowej, 
zależy od siły, która dąży do sprowadzenia 
jej napowrót do tego położenia, to jest od na
tężenia poziomej składowej magnetycznej si
ły ziemi. Peryod wahnięcia takiej igły 
zmniejsza się, gdy siła ta  staje się większą: 
zachodzi tu to samo, co i z wahadłem, które 
w dolinie, gdzie siła ciężkości jest większa, 
waha się prędzej, niż na wysokiej górze. 
Oznaczając przeto peryod wahnięcia tej sa
mej igły w różnych miejscowościach, można 
porównywać natężenie siły magnetycznej 
w różnych miejscach ziemi. Pierwszy Mallet 
w roku 1769 w Petersburgu przystąpił do ta
kich badań. Szereg podobnych oznaczeń wy
konał również Humboldt podczas swej słyn
nej podróży w latach 1798—1803.

Ta jednak metoda wahania prowadzi do 
wyników błędnych, gdyż igła magnesowa, 
przenoszona z miejsca na miejsce, traci 
z czasem swój własny magnetyzm. Ten za
sadniczy błąd przy oznaczeniu i porównywa
niu poziomej składowej usunął dopiero w ro
ku 1832 Gauss, który obmyślił genialny spo
sób oznaczenia poziomej składowej, niezale
żnie od zmian, jakim może podlegać magne
tyczny moment użytej do doświadczenia igły.

Metody, obmyślane przez Gaussa wspólnie 
z Weberem, odznaczają się taką dokładno, 
ścią i ścisłością naukową, że dotychczas pozo
stają jedynemi, jakie przyjęły się w nauce do 
badania objawów magnetyzmu ziemskiego. 
Niepodobna nie zrobić wzmianki na tem 
miejscu również i o Kreilu z Medyolanu, któ
ry przejął i rozwijał dalej idee Gaussa.

Zadanie stacyi magnetycznej polega na 
dokładnem oznaczeniu elementów magnetycz
nych t. j. zboczenia, nachylenia i poziomej
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składowej magnetycznej siły ziemi i prócz te
go na ciągłem notowaniu zmian tych elemen
tów. Takie podwójne zadanie można roz
wiązać należycie, jeżeli, jak uczyli G-auss 
i W eber, posługiwać się również podwój nemi 
przyrządami, t. j. za pomocą osobnych przy
rządów oznaczać od czasu do czasu wartości 
elementów magnetycznych w powszechnie 
przyjętych jednostkach, za pomocą zaś in
nych obserwować ich zmiany.

Oznaczenia pierwszego rodzaju zwą się ab- 
solutnemi, drugiego zaś—waryacyjnemi. Je 
żeli do igły magnesowej zawieszonej na nici 
przytwierdzić lekkie zwierciadełko, rzucić na 
nie wiązkę promieni światła odpowiedniej 
lampy i po odbiciu skupić za pomocą socze
wek w pewnym punkcie ekranu, w takim ra 
zie, skoro igła pocznie się poruszać, ten punkt 
świecący również pocznie zmieniać swe poło
żenie na ekranie; ruchy zaś tego punktu są 
daleko widoczniejsze niż ruchy igły. Takie 
zatem urządzenie nadaje się doskonale do 
oznaczania nawet bardzo niewielkich zmian, 
w danym razie, zboczenia; jednak za pomocą 
niego niemożna jeszcze oznaczyć wartości 
zboczenia w stopniach, minutach i sekundach. 
Innemi słowy, na takiej zasadzie można urzą
dzić nadzwyczaj czułe przyrządy waryacyjne. 
Jeżeli jednocześnie przeprowadzać pomiary 
absolutne za pomocą umyślnie do tego zbu
dowanych przyrządów i notować przyrządy 
waryacyjne, wówczas można wskazania tych 
ostatnich wyrazić w jednostkach absolutnych, 
a przeto rozwiązać wyżej postawione zada
nie. Każde więc obserwatoryum magnetycz
ne powinno się składać z dwu oddziałów: 
jednego, zawierającego przyrządy do pomia
rów absolutnych i drugiego — z przyrząda
mi waryacyjnemi. Gdyby przyrządy te za
wierały wielkie sztaby magnesowe, w takim 
razie należałoby je ustawiać bardzo daleko 
jedna od drugiej, by magnesy przyrządów 
nie działały na siebie. Gauss i W eber przy 
swych badaniach posługiwali się tak  wielkie- 
mi sztabami, że nawet każdy przyrząd mu
siał być umieszczony w osobnym budynku. 
Uczeni irlandzcy Lloyd i Sabinę, przy urzą
dzeniu obserwatoryum magnetycznego w Du
blinie, pierwsi przekonali się doświadczalnie, 
jakkolwiek przewidział to jeszcze Norman, 
że mniejsze sztabki prowadzą do wyników da
leko dokładniejszych, niż sztaby wielkie, gdyż

mogą zaznaczać takie szybkie zmiany ele
mentów magnetycznych, za któremi duże 
sztaby, z powodu wielkiego momentu bez
władności, nie są w stanie podążyć. Okolicz
ność ta posłużyła do zupełnego zarzucenia 
sztab wielkich i zastąpienia ich bardzo małe- 
mi; pozwala to jednocześnie dokonywać po
miary absolutne i waryacyjne pod jednym da
chem.

Mascart w Paryżu obmyślił plan urządze- 
i nia obserwatoryów magnetycznych, według 

którego zostało urządzone wiele istniejących 
: obecnie stacyj. Nim jednak przejdziemy do 

opisania tego planu, zatrzymajmy się jeszcze 
przez chwilę na przyrządach waryacyjnych.

Dawniej notowano ich wskazania za pomo
cą lunety ze skalą w oznaczonych godzinach 
dnia. Poznano jednak wkrótce, źe należy 
choć od czasu do czasu przeprowadzać takie 
obserwacye, jak można najczęściej; wskutek 
tego w pewne dnie robiono w niektórych ob- 
s'erwatoryacL takie oznaczenia co pięć minut, 
w inne zaś dnie co godzinę. Obecnie używają 
się w tym celu przyrządy samopiszące, oszczę
dzające badaczom wiele pracy. W  przyrzą
dach tych, prócz zwierciadełka przytwier
dzonego do sztabki magnesowej, znajduje się 
jeszcze drugie nieruchome zwierciadełko, umie
szczone pod tem pierwszem w taki sposób, źe 
przy pewnem położeniu sztabki oba zwiercia
dełka leżą w jednej płaszczyźnie. Wiązka 
promieni światła, padając na zwierciadełko, 
dzieli się po odbiciu na dwie, które trafiają 
na wstęgę papieru fotograficznego, przesuwa
jącą się ustawicznie w płaszczyźnie pionowej 
za pomocą mechanizmu zegarowzgo. Pro
mień odbity od zwierciadełka nieruchomego 
pozostawia na papierze ślad w postaci linii 
prostej, promień zaś odbity od zwierciadełka 
przytwierdzonego do sztabki zaznacza pew
ną linią krzywą; wymierzając odległość róż
nych punktów tej krzywej od linii prostej, 
można nader dokładnie obliczyć zmiany po
łożenia sztabki. W  taki właśnie sposób są 
urządzone przyrządy waryacyjne Mascarta. 
Przyrząd do oznaczania zmian zboczenia 
(czyli „unifilar”) zawiera sztabkę magnesową 
zawieszoną na nici kokonowej; w przyrządzie 
do oznaczania zmian natężenia poziomej 
składowej (zwanym „bifilarem”) zawieszenie 
sztabki jest dwunitkowe. Wobu tych przy
rządach zwierciadła są umieszczone pionowo.
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Trzecim przyrządem waryacyjnym jest „wa
ga Lloyda”, która zaznacza zmiany pionowej 
składowej. W  tym przyrządzie sztabka ma
gnesowa wspiera się na ostrzu, jak belka 
w wadze zwyczajnej; zwierciadełka leżą po
ziomo, przeto, aby odbite promienie mogły 
trafić na papier fotograficzny, należy je od
chylić za pomocą pryzmatu z całkowitem od
biciem wewnętrznem. Taki pryzmat mieści 
się na wierzchu szklanej skrzynki, pokrywa
jącej przyrząd. Znając ze wskazań „bifilaru” 
zmiany poziomej składowej i ze wskazań „wa
gi” składowej pionowej, można już łatwo 
obliczyć zmiany nachylenia. Za pomocą za
tem trzech tych przyrządów można oznaczać 
waryacye wszystkich trzech elementów ma
gnetycznych.

Sztabki magnetyczne w przyrządach Mas- 
carta są tak krótkie (długość wynosi 5 cen
tymetrów), że można ustawić wszystkie trzy 
przyrządy dość blizko jeden od drugiego bez 
obawy, że będą działały jeden na drugi. Od
ległość 1—1,5 metra w zupełności wystarczy, 
by działania te odczuć się nie dały. Załączo
na rycina przedstawia plan ustawienia przy
rządów waryacyjnych samopiszących, poda
ny przez Mascarta. W  H  mieści się szafka 
z przyrządem zegarowym, który służy do cią
głego przesuwania papieru fotograficznego. 
Promienie odbite od zwierciadełek przyrzą
dów padają na szczelinę poziomą, znajdującą 
się w szafce; szczelina ta co godzina zakrywa 
się również automatycznie na kilka minut. - 
N a wierzchu szafki H  znajduje się latarnia 
z trzema szczelinami pionowemi, przez które 
promienie światła padają na zwierciadełka 
unifilaru U, wagi BI i bifilaru Bf. Linia AB 
na naszym rysunku oznacza kierunek połud
nika magnetycznego, strzałki a, b i c — kie
runek sztabek magnesowych w przyrządach. 
W  unifilarze i wadze sztabki pozostają, mniej 
więcej, w płaszczyźnie południka magnetycz
nego, w bifilarze zaś w płaszczyźnie ku nie
mu prostopadłej.

Zmiany temperatury mogą wpływać na 
momenty magnetyczne sztabek. Aby zatem
0 ile możności zmniejszyć błędy, jakie przez to 
powstać mogą, należy ustawić przyrządy 
w miejscu o temperaturze mniej więcej sta
łej. Najlepiej nadaje się w tym celu sucha
1 dobrze przewietrzona piwnica. W  każ
dym jednak razie należy oznaczyć dla przy

rządów odpowiednie poprawki od zmian tem' 
peratury, które wprowadza się, w razie po
trzeby, przy obliczaniu waryacyj.

Nie wdajemy się tu w opis sposobu kali
browania przyrządów t. j. określania, jakim 
absolutnym wartościom odpowiadają zmiany 
odległości krzywych linij od prostych na foto
gramach o 1 milimetr; zaznaczymy tylko, że 
można to wykonać bardzo dokładnie, a wów
czas otrzymane krzywe pozwalają obliczyć 
zmiany elementów magnetycznych w odpowie
dnich jednostkach.

Takie jest w krótkich słowach opowiedzia
ne urządzenie obserwatoryum magnetyczne
go do pomiarów waryacyjnych. Stacya taka 
istnieje od 3-ch lat przy gabinecie fizycznym 
tutejszego uniwersytetu.

Brak odpowiedniego miejsca nie pozwala 
przystąpić do urządzenia pomiarów absolut
nych; brak ten daje się odczuwać nawet i przy 
dotychczasowych pomiarach waryacyjnych.

Fig. 1.

Stacya mieści się w piwnicy na głębokości 7 
metrów; wskutek tego obszerność rocznych 
wahań temperatury wynosi zaledwie 3° C., 
co należy do warunków nader pomyślnych.

W  ostatnim roku poważną przeszkodę 
w obserwacyach stanowiło wznoszenie żelaz
nych półek w nowobudującym się gmachu bi
blioteki. Ogromna ilość żelaza na to zużyta, 
prócz tego ustawicznie przenoszona z miejsca 
na miejsce, wytwarzała tak poważne zaburze
nia przyrządów, ze rezultaty więcej, niż pół
rocznych obserwacyj należy odrzucić, jako za
leżne w nader wysokim stopniu od sztucznych 
zmian pola magnetycznego. Obecnie, gdy 
żelazne części gmachu są j uż ustawione sta
tecznie, sprawiają one tylko prawie stateczną 
zmianę pola, która może wpływać na obszer-
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ność wahań sztabek w przyrządach. W  każ
dym razie do zanotowania burz magne
tycznych stacya ta  nadaje się w zupełności.

N a rycinie (Fig. 2) podajemy o połowę 
zmniejszoną kopią fotograwiury otrzymanej 
na Stacyi warszawskiej d. 13 — 14 lutego 
1892 r. Krzywe przedstawione wykazują 
nadzwyczajną burzę magnetyczną, która 
objęła prawie całą kulę ziemską.

Według p. Moureaux, burza ta  była naj
silniejszą ze wszystkich obserwowanych na sta
cyi w Parc Saint-Maur w ciągu ostatnich lat 
dziesięciu. W  wielu miejscach oglądano je 
dnocześnie zorzę północną. Prócz tego w tym 
czasie zauważono pojawienie się dużej grupy 
plam na słońcu ')•

•5kładwa Jiaziania. .

niem obserwatoryum magnetycznego w Pocz
damie. Obserwatoryum to urządzone przed 
kilku laty z zastosowaniem wszystkich now
szych udoskonaleń może służyć za wzór dla 
stacyj tego rodzaju. Sądzę przeto, że nie 
będzie zbytecznein choć w krótkich słowach 
zaznajomić z niem czytelników.

W  obserwatoryum poczdamskiem godnym 
uwagi jest przedewszystkiem mieszczący je 
budynek. Materyały, z których jest zbu
dowany, były zbadane poprzednio co do za
wartości żelaza za pomocą przyrządu, jakim 
w swoim czasie posługiwał się Wiedemann 
przy badaniu magnetycznych własności soli 
żelaza.

Wszystkie metalowe części w budynku są

Składow a • Aienaw a 
_ _ _  ,

Z L o&ze/zi/e
10 r.

v'V 'A /j

Ilość stacyj magnetycznych jest juź bardzo 
wielka i powiększa się coraz bardziej. Pod
czas mych studyów w instytucie fizycznym 
w Berlinie udało mi się, dzięki uprzejmości 
prof. Eschenhegena, poznać dokładnie urzą
dzenie pozostającego pod jego zawiadywa-

i) Wzmianki o tej burzy były podane w Na- 
turwiss. Rundschau Nr. 12 1892 r. i w Naturę 
t. 45 r. 1892 w zeszycie marcowym; w tem osta- 
tniem piśmie przedstawione są również krzywe, 
otrzymane wjednem z obserwatoryów angielskich, 
a które zgadzają się dobrze z krzywemi stacyi 
warszawskiej.

miedziane lub mosiężne. Urządzenie obser
watoryum w głównych zarysach jest takie 
samo, jakie Mascart obmyślił i zastosował 
w nowych francuskich obserwatoryach w Peru, 
Saint-Maur, Nizzie i innych. W  piwnicy 
mieszczą się dwa komplety przyrządów wa- 
ryacyjnych: jeden, przeznaczony do subjek- 
tywnego odczytywania (podług Wildego), dru
gi—samopiszący (podług Mascarta). Przy
rządy Wildego służą do sprawdzania przyrzą
dów samofotografujących. Przyrząd zegaro
wy został umyślnie obmyślany przez prof. 
Eschenhagena i różni się tem od przyrządu
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Mascarta, że dla każdego instrumentu znaj
duje się w nim osobny walec, obracający się 
około osi poziomej z nawiniętym na nim pa
pierem fotograficznym. (W ciągu godziny 
papier przesuwa się prawie o dwa centyme
try). Prócz zwykłych trzech przyrządów wa
kacyjnych znajduje się tu jeszcze jeden 
(obmyślany przez prof. Eschenhagena), który 
służy do notowania niektórych innych zjawisk 
np. prądów ziemskich. Urządzenie jego jest 
podobne do urządzenia unifilaru. Od zby
tnich wahań temperatury chronią mury o gru
bości 1 metra, zawierające wewnątrz warstwę 
powietrza izolującą; prócz tego dokoła budyn
ku przeprowadzono rów odosobniający, w któ
rym w razie potrzeby mogą być ustawione 
i piece. Parter budynku jest przeznaczony i 
do pomiarów absolutnych. Zwraca tu na sie
bie uwagę piękny magnetyczny teodolit (od i 
Edelmanna) i induktor ziemski (według W e
bera od Hartmanna i Brauna). W  tym osta
tnim przyrządzie obracają się jednocześnie | 
dwie cewki: jedna około osi poziomej, druga— 
około pionowej. Jeżeli wprowadzić w obie 
cewki takie opory, że galwanometr różnicowy i 
z niemi złączony nie wykaże żadnego odchy
lenia przy obrocie cewek, wówczas stosunek 
wprowadzonych oporów równa się stycznej 
kąta nachylenia. Jakkolwiek zmiany tempe
ratury, o ile nie występują zbyt szybko, po
siadają przy pomiarach absolutnych znacze
nie o wiele mniejsze niż przy pomiarach wa- 
ryacyjnych, jednak i ta część budynku jest 
możliwie uchroniona od nich przez grube mu
ry, podwójne okna i drzwi i osobną wentyla- 
cyą strychu podczas lata. Budynek jest oto
czony dokoła drewnianym płotem, w którym 
nawet wszystkie gwoździe są miedziane. Już 
poza obrębem tego ogrodzenia znajduje się i 
pomieszczenie laboratoryum fotograficzne
go, w którem przechowują się również sil
niejsze magnesy, używane np. do przemagne- j  

sowywania igieł nachylenia i dokonywają się 
wogóle prace, które mogłyby wywołać zabu
rzenia w przyrządach obserwatoryum. Ca
łość mieści się na Telegraphenberg pod Pocz
damem, zdała od budynków, należących do 
innych obserwatoryów, znajdujących się na 
tej samej górze.

Obserwatoryum magnetyczne zaopatrzone 
w przyrządy samopiszące, niezależnie od prac 
w niem dokonywanych, a dotyczących wogóle

magnetyzmu ziemskiego, służy jeszcze nieja
ko za punkt oparcia przy magnetycznych po
miarach na pewnej choć niewielkiej części po
wierzchni ziemi. Wspominaliśmy już o tem, 
źe badania magnetyczne powstały z dążności 
do wykreślania map magnetycznych; mapy 
takie są niezbędne nietylko dla żeglarzy, lecz 
i w górnictwie, gdzie również zdarza się czę
sto konieczność posługiwania się igłą magne
sową do oryentowania się w podziemiach. 
Mapy magnetyczne należy od czasu do czasu 
wykreślać nanowo; gdyż, jak  to wiemy, ele
menty magnetyczne zmieniają z czasem znacz
nie swe wartości. Otóż wyniki pomiarów pod
jętych w tym celu mogą być przydatne do 
wykreślenia mapy tylko wówczas, jeżeli mo
żna jednocześnie korzystać z danych jakiej
kolwiek stacyi magnetycznej, w której odby
wałyby się pomiary bez przerwy, a więc za
opatrzonej w przyrządy samofotografujące. 
Tylko w takim razie można wyrugować 
z otrzymanych wyników pomiarów wpływy 
poboczne (np. spowodowane raptownemi za
burzeniami elementów) i wykreślić mapę, od
noszącą się do pewnej daty, jakkolwiek po
miary w różnych miejscach były wykonane 
niejednocześnie ').

Wiktor Biernacki.

D ZIED ZIC ZN O Ś Ć .
(Dokończenie).

Z tego, co było wyżej powiedziane, wyni
ka, że jajeczko, jako jedna z ostatecznych ko
mórek organizmu, powinno zawierać w swej

') Przy opracowaniu niniejszego artykułu po
siłkowałem się następującemi dziełami i pracami:

1) B. d’Abbadie. Eeconnaissances magnetiques. 
(Annales du Bureau des Longitudes t. IV 1889).

2) Die koniglichen Obseryatorien bei Potsdam. 
Berlin. Meyer und Muller. 1890.

3) Dr F. Rosenberger. Die Geschichte der Phy- 
sik. Bd. III. Braunschweig 1887.

4) Notice sur les Appareils magnetiques de M. 
Mascart. Paris 1883.

5) Sprawozdanie stacyi magnetycznej warszaw
skiej (w języku rossyjskim i francuskim) za rok 
1891.
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idyoplazmie (t. j. plazmie zarodkowej) jeden 
tylko gatunek determinant, ten mianowicie, 
który jajeczku, jako pewnej samodzielnej jed
nostce histologicznej, jest właściwy. Jeśliby 
proces rozwoju rzeczywiście tak przebiegał, 
jak przedstawiliśmy wyżej, to w jakiż sposób 
jajeczko—stojące ze względu na swą budowę 
na jednym ze wszystkiemi innemi pierwiast
kami histologicznemi poziomie—mogłoby swą j 

prostą idyoplazmę przeobrazić w tak skom- \ 
plikowaną, jakiej wymaga, jak to widzieliśmy, 
budowa plazmy zarodkowej; skąd, jednem sło
wem, skupiłoby ono w sobie determinanty 
wszystkich komórek przyszłego osobnika. 
Rzecz skomplikowana może dać prostą—cała 
ontogeneza do tego wszakże się redukuje— 
ale prosta nierozłożona nie może się stać 
skomplikowaną, chyba przez działanie wpły
wów zewnętrznych. Lecz w takim razie, jak 
sobie wyobrazić, że każda z niezliczonych 
właściwości dziedzicznych, pochodzących z naj- ! 
bardziej oddalonych części organizmu, może 
w idyoplazmie jajeczka wywołać pewną mo
dyfikacją materyalną, aby nadać jej możność 
odtworzenia tej właściwości przy mającym 
nastąpić rozwoju. Wszystkie hipotezy obmy
ślane w celu objaśnienia tego zjawiska zosta
ły bezowocnemi. Znana jest między innemi j 

teorya pangenezy Darwina: Darwin przy- j 

puszcza, że każda komóidta organizmu doj- 1 
rzałego produkuje t. zw. gemmule, mające 
jakoby być materyalnym wyrazem ich cech | 
charakterystycznych i źe wszystkie te gemmu- j 
le dostają się do jajeczka i tam odpowiednio 
się grupują. Je s t to hipoteza z fantazyi wy
snuta i na niczem nieoparta: nie mówi 
nam, ani jakiemi drogami dostają się te ; 
gemmule do jajka, ani jakie to siły tak umie- [ 
jętnie niemi kierują, źe każda trafia we wła- i 
ściwym czasie i na właściwe miejsce. W szel
kie analogiczne hipotezy, starające się wytłu
maczyć zjawisko dziedziczności, Weissmann 
odrazu pozbawia gruntu, twierdząc, że gdy
by jajeczko postradało determinanty ko
nieczne do rozwoju organizmu potomnego, to 
stałoby się odtąd raz na zawsze niezdolnem j  

do odtworzenia formy rodzicielskiej. Okazu
je się przeto koniecznem przypuszczenie, że 
jajko nigdy tych determinant nie traci i źe 
zawsze je w swej plazmie zarodkowej zawiera.
I  oto rozumowanie Weissmanna dotyczące 
objaśnienia, w jaki sposób jest to możliwe:

Zanim nastąpi segmentacya jajeczka, po
dwaja ono naprzód przez podział wszystkie 
swe determinanty, skupiające się w dwie od
dzielne grupy, z których każda zawiera 
wszystkie determinanty przyszłego osobnika. 
Dzieląc się na dwie pierwsze kule przewężne, 
rozdziela ono pomiędzy nie—stosownie do ich 
cech—tylko jednę grupę determinant, pod
czas gdy drugą przekazuje w całości jednej 
z nich np. B. B dzieląc się na C i C' postę
puje w taki sam sposób, proces ten powtarza 
się w ciągu całej ontogenezy. Komórki ko
lejne, które skutkiem tego procesu prócz wła
ściwych sobie determinant, otrzymują jeszcze 
całkowitą grupę rezerwową, stanowią jeden 
ciągły, nieprzerwany szereg, którego ogniwem 
ostatniem będzie komórka macierzysta jaje
czek. Tutaj zjawisko ulega modyfikacyi: wie
lokrotne podziały komórki macierzystej odby
wają się w taki sposób, źe obecna w nich ilość 
plazmy zarodkowej przed każdym podziałem 
podwaja ilość swych determinant, podobnie 
jak  to miało miejsce przy pierwszej segmenta- 

j cyi jajeczka, przez co staje się możliwem do- 
j starczenie wszystkim jajeczkom całkowitej 

ilości plazmy zarodkowej, t. j. determinant 
wszystkich komórek przyszłego organizmu.

Oto jest teorya ciągłości plazmy zarodko
wej. Można ją  krótko scharakteryzować 
w sposób następujący: podczas gdy, według 
wszelkich innych teoryj, jajko daje początek 
samicy, która produkuje jajko, z którego two
rzy się nowa samica, znów jajko produkująca 
it .  d., wtedy, według Weissmanna, jajko daje 
początek dwu rzeczom odrębnym: nowemu 
jajku i samicy, mającej za zadanie karmić je 
i ochraniać, lecz bezpłodnej, w tem mianowi
cie znaczeniu, że ona bynajmniej nie jest 
twórczynią jajeczek, w jej jajniku zawartych. 
Jajeczka te w następnem pokoleniu znowu 

I produkują po jednem jajeczku i jednej sami
cy i t. d.

W  ostatnich czasach, mianowicie w r. 1890, 
Teodor Boveri zrobił odkrycie, mające pier
wszorzędne dla teoryi Weissmanna znaczenie, 
bo będące jej bezpośredniem potwierdze
niem ‘). Z badań jego nad rozwojem Asca-

*) Opis tego odkrycia jest przedstawiony we
dług artykułu d-ra J. Nussbauma, w zeszycie III 
i IV Kosmosu r. 1893 pę>d tytułem: „Poglądy 
ogólne na rozwój osobnika zwierzęcego.”
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ris megalocephala okazało się, źe na jajecz
kach tej glisty daje się niejako zauważyć cią
głość plazmy zarodkowej. Jajeczko pewnej 
odmiany tej glisty zawiera dwie idanty, przed
stawiające się w postaci dwu jednociągłych 
pętlic; w pierwszej segmentacyi daje ono po
czątek dwu komórkom różnym, jednej o pę
tlicach także jednociągłych i drugiej o pętli
cach ziarnistych. Badanie dalszego rozwoju 
dowiodło, że wszystkie elementy z komórki 
o ziarnistych pętlicach powstałe zawierają 
także pętlice ziarniste; komórka zaś o jedno
ciągłych pętlicach daje wciąż początek dwu 
rozmaitym komórkom, jednej o pętlicach je
dnociągłych i drugiej o ziarnistych. Ten 
szczególny sposób dzielenia powtarza się nie
zliczoną ilość razy; w końcu otrzymujemy nie
zliczoną ilość komórek o pętlicach ziarnistych, 
z których jest zbudowane ciało glisty, będą
cych więc komórkami somatycznemi i jednę 
komórkę o pętlicach jednociągłych, która, jak 
się okazuje, jest komórką macierzystą ele
mentów płciowych. A  więc, elementy płcio
we, z niej powstałe, skutkiem tego szczegól
nego sposobu dzielenia się zachowują cechy 
swe niezmienione, 'bezpośrednio, w prostej 
linii od komórki jajowej rodzicielskiej odzie
dziczone.'^Ciągłość idyoplazmy występuje tu 
więc w sposób oczywisty.

Łatwo dostrzedz, źe mówiliśmy dotychczas 
o dziedziczności, niebiorąc zupełnie pod uwa
gę rozmaitości płci, tak jak gdyby gatunek 
składał się wyłącznie z samic, rozmnażają
cych się partenogenetycznie. W  samej zaś 
rzeczy dzieje się inaczej: są i samcy, jest i akt 
zapładniania. Zobaczmy, jakie zmiany spo
woduje ten czynnik wprowadzony do teoryi.

Z  opisu zapładniania, który wyżej podali
śmy, wiemy, że akt ten w swej istocie polega 
na połączeniu dwu jąder i dwu centrozom— 
męskich i żeńskich—w jedno jądro i dwie cen- 
trozomy obupłciowe. Lecz jeśliby w zdaniu 
powyźszem miała się mieścić rzeczywiście 
cała treść aktu zapładniania, to oto do jakich 
doszlibyśmy wyników niezgodnych z naszą 
teoryą. Wiemy, źe jajeczko i ciałko nasienne 
zawierają po jednakowej ilości idant czyli 
chromozom; po zapłodnieniu więc jajeczko 
będzie ich zawierało ilość podwójną; dwa ra
zy większą ilość będą ich zawierały i wszyst
kie komórki organizmu z danego jajeczka się 
rozwijające, w szczególności więc i jego ele

menty płciowe. Po nowym akcie zapłodnie
nia ilość ich stanie się poczwórną; jednem 
słowem, będzie się podwajała w kaźdem no- 
wem pokoleniu. Z  drugiej jednakże strony 
wiemy, że jest to niemożliwe, ponieważ ilość 
idant jest stałą dla każdego gatunku. Jak  
więc powiązać, jak pogodzić te dwa wzajem 
sobie przeczące fakty. Musi tu dla pogodze
nia tej sprzeczności wchodzić w grę jakiś no
wy czynnik, na który dotychczas nie zwrócili
śmy uwagi. Czynnikiem tym jest zjawisko, 
zwane redukcyą karyogamiczną; zobaczymy 
zaraz, na czem ono polega.

Zjawisko redukcyi karyogamicznej towa
rzyszy tworzeniu się elementów płciowych 
z komórek macierzystych.

Elementy płciowe żeńskie czyli jajeczka 
tworzą się z komórek, w jajniku się rozwijają
cych i zwanych w embryologii jajkami pier- 
wotnemi (ovula). Ja jka pierwotne są zwykle 

j największemi komórkami organizmu, co stąd 
pochodzi, źe zawierają w swej protoplazmie 
pewną—większą lub mniejszą—ilość substan- 

I cyi odżywczej czyli żółtka odżywczego, prze
znaczonego do karmienia zarodka we wcze- 

i śni ej szych stadyach rozwoju. Grdy cała serya 
podziałów komórek jajnikowych, skutkiem 
których jajka pierwotne się tworzą, jest już 
ukończona, to jajko wstępuje w fazę spoczyn
ku, podczas której rośnie, nagromadzając 

; w sobie materyały pożywne; dosięgnąwszy 
j rozmiarów ostatecznych, nie jest ono jeszcze 

gotowe do przyjęcia ciałka nasiennego; pod
lega pierwej pewnym modyfikacyom, które 
z pierwotnego czynią jajko tworem we wła- 
ściwem tego słowa znaczeniu czyli jajkiem 

j dojrzałem, modyfikacyom, polegającym na 
wydaleniu t. zw. ciałek polarnych.

Proces wydalania ciałek polarnych ze 
względu na oryginalne cechy, jakiemi się od
znacza, dawno już drażnił ciekawość bada- 
czów; w procesie tym widziano dążność jajka 
do pozbycia się pewnych niepotrzebnych lub 
jego rozwojowi szkodzących produktów, lecz,

! niemając dostatecznych danych faktycznych, 
nie wiedziano, co to są za produkty. I  rze
czywiście, było niemoźliwem prawdziwe zna
czenie tego procesu zrozumieć bez znajomo- 

| ści modyfikacyj, jakim podlega chromatyna 
i  pęcherzyka zarodkowego, modyfikacyj, które 

dopiero w ostatnich latach zostały dokładniej 
| wyjaśnione. W  celu uprzytomnienia czytel
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nikom, na czem ten proces polega, opiszemy 
tutaj — zgodnie z badaniami Fola — w jaki 
sposób odbywa się wydalanie ciałek polar
nych u pewnego gatunku glisty, Ascaris. Ko
mórki, stanowiące organizm tego stworzenia, 
zawierają po cztery chromozomy; tęź samą 
ilość znajdujemy więc i w jajku pierwotnem. 
Gdy ostatnie po fazie wzrostu i spoczynku 
wstępuje w stan czynny, substancya chroma- 
tynowa pęcherzyka zarodkowego, który ku 
powierzchni jajka się zbliża, rozpada się, da
jąc początek czterem chromozomom; chromo
zomy rozszczepiają się podłużnie, poczem 
z powstałych dwu grup pętlic każda dąży ku 
przeciwnemu biegunowi, posuwając się po 
włókienkach wrzeciona, które, jak to ma 
miejsce przy kaźdem karyokinetycznem dzie
leniu się, tworzy się na rzecz substancyi 
achromatycznej; grupa chromozom, ku po
wierzchni jajka zwrócona, zostaje wydalona 
w kształcie ciałka polarnego wraz z częścią 
wrzeciona. Po wydaleniu pierwszego ciałka 
polarnego, jajko, niewstępując w fazę spo
czynku—co ma stale miejsce przy normalnem 
dzieleniu się komórek—przygotowuje się na
tychmiast do utworzenia i wydalenia drugie
go ciałka polarnego.

Na szczątkach pierwszego wrzeciona two
rzy się nowe, na którego włóknach po obu 
stronach płaszczyzny równika grupują się — 
po dwie—pozostałe w jądrze cztery chromo
zomy; drugie ciałko polarne tworzy się kosz
tem dwu tylko chromozom. W  taki sposób 
zmodyfikowane jądro zawiera tylko dwie 
chromozomy, a nie cztery, jak  to miałoby 
miejsce, gdyby jądro jajka pierwotnego dzie
liło się normalnie, to jest gdyby dwa podzia
ły, którym ono podlega, były przez fazę spo
czynku rozdzielone. Ponieważ chromatyna 
stanowi główną składową część jądra, jądro 
więc jajeczka, zawierając tylko połowę ilości 
chromatyny jądra  normalnego, nie ma już 
wartości jąd ra  rzeczywistego, co też uspra
wiedliwia nazwę: pronucleus, do niego stoso
waną.

Pierwsze ciałko polarne, jak  widzieliśmy, 
zawiera cztery chromozomy; lecz, podczas 
formowania się drugiego ciałka polarnego, 
ulega ono zwykle także podziałowi, przyczem 
dwa elementy, z podziału tego powstałe, za
wierają każdy po dwie tylko chromozomy, 
a to dlatego, że pierwsze ciałko polarne, tak

samo, jak jajko przy tworzeniu drugiego ciał
ka polarnego, nieprzechodząc przez fazę 
spoczynku, nie dzieli podłużnie swych chro
mozom.

Widzimy więc, że komórka płciowa żeńska 
czyli jajko pierwotne, daje początek czterem 
elementom jednakowej budowy i jednakowej 
wartości morfologicznej; przy tem jeden tyl
k o — największy — t. j. jajeczko, przezna
czony jest do dalszego rozwoju, gdy trzy in
ne giną, niewywierając żadnego wpływu na 
dalszy przebieg sprawy.

Zobaczmy teraz, jak się tworzą ciałka na
sienne. Elementy męskie powstają z komó
rek macierzystych, tworzących się drogą wie
lorakiego podziału komórek gruczołu męskie
go: macierzyste komórki elementów płcio
wych męskich zowią się spermatogoniami; 
spermatogonia odpowiada w zupełności jajku 
pierwotnemu. Po wielokrotnych podziałach 
mających na celu dostarczenie jaknajwiększej 
ilości ciałek nasiennych, spermatogonia wstę
puje w fazę spoczynku i wzrostu, poczem ra
ptownie staje się znów czynną, ulegając raz 
po raz dwu kolejnym, nieprzedzielonym fazą 
spoczynku, podziałom; spermatogonia daje 
więc początek czterem elementom potomnym 
t. zw. spermatocytęm, z których każdy na
stępnie przeobraża się w ciałko nasienne. 
Spermatocyty, wskutek tego osobliwego spo
sobu dzielenia się, w którym wypada faza po
dłużnego rozszczepiania się chromozom, za
wierają każdy tylko połowę tej ilości chromo
zom, jaką posiadają spermatogonie i wszyst
kie inne komórki organizmu, tak np. ciałka 
nasienne glisty Ascaris zawierają po dwie 
chromozomy. Elementy płciowe zawierają 
więc właściwie tylko pół-jądra, która to cecha 
odróżnia je od wszelkich innych elementów 
histologicznych; redukcya ta, redukcyą ka- 
ryogamiczną zwana, jak widzieliśmy, przebie
ga zupełnie identycznie w swych cechach cha
rakterystycznych w obu płciach; podobień
stwo w tworzeniu się elementów płciowych 
męskich i żeńskich byłoby zupełne, gdyby 
ciałka polarne na równi z jajkiem zachowy
wały zdolność dalszego rozwoju.

Z  poprzedniego wiemy już, jakie ma zna
czenie redukcya karyogamiczna: celem jej 
jest zachowanie w gatunku — pomimo zapło
dnienia — stałej ilości chromozom. Widzi
my więc, jak prosto teorya Weissmanna ob
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jaśnia to szczególne na pozór zjawisko wyda
lania ciałek polarnych, zjawisko, tak różnie 
przez różnych i tak fantastycznie zawsze tłu
maczone. Ażeby się zbytnio o tej kwestyi 
nie rozpisywać, wspomnijmy na tem miejscu 
tylko o hipotezie van Benedena, która sobie 
zyskała tyle rozgłosu w święcie naukowym. 
Oto rozumowanie van Benedena: jądro prze- 
węźne, jako w połowie z męskich i żeńskich 
chromozom złożone, jest elementem obupłcio- 
wym; hermafrodytem więc będą i dwie pierw
sze blastomery, z podziału jajeczka powstałe, 
ponieważ każda otrzymuje jednakową ilość 
męskiej i żeńskiej cbromatyny; to samo po
wtarza się i podczas całego rozwoju, wszyst
kie komórki organizmu są przeto obupłcio- 
wemi, a więc i jego elementy żeńskie czyli ja j
ka. „Zeńskość” jajka pierwotnego jest nie
jako zneutralizowaną przez znajdującą się 
w niej substancyą męską; ażeby stać się zdol
ną do zapłodnienia, t. j. do przyjęcia elemen
tu męskiego, jajko pierwotne musi wprzódy 
pozbyć się tej substancyi męskiej, którą wła
śnie wydala pod postacią ciałek polarnych. 
Teoryą tę, tak na pierwszy rzut oka pociąga
jącą, łatwo obalić: bo gdyby jajeczko rzeczy
wiście stale męskie idanty wydalało, to sami
ca nie byłaby w stanie przenieść na swe po
tomstwo cech swego rodzica i wogóle swych 
przodków męskich, czemu wszakże przeczy 
codzienna obserwacya.

Jako dowód, że Weissmann słusznie zapa
truje się na znaczenie wydalania ciałek po
larnych, mogą służyć niektóre szczegóły po- 
czerpnięte z badania zjawiska dzieworództwa 
czyli partenogenezy. Z poprzedniego wiado
mo nam już, że przez wydalenie drugiego 
ciałka polarnego ilość chromozom w jądrze 
jajeczka redukuje się do połowy; jajeczko ta
kie staje się zdolnem do rozwoju tylko po za
płodnieniu, a to dlatego, źe zapłodnienie do
prowadza ilość chromozom znowu do stanu 
normalnego. Jeśli w rzeczy samej tak się 
dzieje, to a priori możnaby przypuścić, że nie- 
wydalając drugiego ciałka polarnego jajecz
ko i bez zapłodnienia byłoby zdolne do dal
szego rozwoju. Tak-właśnie dzieje się w ja
jach partenogenetycznych; bo jak  liczne ob- 
serwacye wykazały, jaja  partenogenetyczne 
zadawalniają się wydaleniem jednego tylko 
ciała polarnego, można przeto powiedzieć, że 
w jajach partenogenetycznych następuje pe

wnego rodzaju samozapłodnienie; zapłodnie
nie za pomocą ciałka nasiennego okazuje 
się w danym Wypadku nietylko zbytecznem, 
lecz wprost szkodliwem, wywołując roz
wój potworny, podobnie jak to bywa przy 
zapłodnieniu jajka niepartenogenetycznego 
więcej niż jednem ciałkiem nasiennem. Ze 
to, co mówimy, nie jest czczą spekulacyą, lecz 
rozumowaniem zupełnie trafnem, dowodzi cie
kawy wypadek, zaobserwowany na jajach pe
wnej gwiazdy morskiej, często wydającej ja 
ja  partenogenetyczne. W  jajach tych, po 
utworzeniu pierwszego ciałka polarnego, po
została część jądra układa się znowu w po
stać wrzeciona, jak gdyby z zamiarem utwo
rzenia nowego ciałka polarnego; do tego 
wszakże nie dochodzi, ponieważ obie połówki 
wrzeciona niezwłocznie po rozdzieleniu się, 
łączą się znowu, tworząc jądro przewęźne.

Wobec tego, co powiedzieliśmy o dziewo
rództwie, naturalnem będzie zapytanie, dla 
czego wszystkie jaja  nie rozwijają się parte- 
nogenetycznie, po co one wogóle drugie ciał
ko polarne wydalają, aby potem za pomocą 
zapłodnienia odzyskać znowu pierwotną ilość 
plazmy zarodkowej.

W  naturze jednak nic nierozumnego nie
ma, wszystko ma swą przyczynę. Musimy 
przypuścić, źe w walce o byt rozmnażanie 
płciowe przedstawia więcej korzyści, aniżeli 
dzieworództwo. Nietrudno zrozumieć, jakie 
to są korzyści. Oczywistą jest rzeczą, że przy 
rozmnażaniu dzieworódczem zjawienie się ja 
kiej nowej odmiany jest niemożliwe, lub, 
w każdym razie, znacznie utrudnione, ponie
waż każdy osobnik, jako rozwijający się 
z plazmy zarodkowej, identycznej z tą, z któ
rej brali początek jego przodkowie, będzie 
przedstawiał rzeczywistą, wierną w najdrob
niejszych szczegółach, reprodukcyą formy 
macierzyńskiej.

'Rzecz ulega radykalnej zmianie przy wy
stąpieniu zapładnianla i stale mu towarzy
szącego zjawiska redukcyi karyogamicznej. 
Przypuśćmy, że osobnik żeński A  jakiegokol
wiek gatunku zawiera w swej plazmie zarod
kowej 16 idant, niczem między sobą się nie- 
różniących; idyoplazmatyczną formułę jego 
przedstawić możemy przez 16A. Po reduk
cyi karyogamicznej przyjmie ona postać: 8A. 
Jajeczko tego osobnika po zapłodnieniu przez 
osobnik B będzie zawierało chromozomy
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w ilości: 8A +  8B. Wielkość ta  przedsta
wia jednocześnie formułę idyoplazmatyczną 
osobnika,' który z tego jajeczka się rozwinie; 
następne pokolenie, powstałe z połączenia 
osobnika: 8A +  8B z osobnikiem: 8C +  8D 
będzie się wyrażało przez formułę: 4A +  4B 
-f- 4C +  4D. Widzimy więc, jak  plazma za
rodkowa wciąż się komplikuję; rozmaite zaś 
kombinacye, jakie z tą  komplikacyą idą w pa
rze, pozwalają na wytwarzanie się nowycb 
cech, a więc stopniowo i nowych odmian, — 
przy współudziale, ma się rozumieć, doboru 
naturalnego i walki o byt.

Plazma zarodkowa każdego z obecnie ży
jących organizmów — wskutek ciągłej kom- 
plikacyi — zawiera determinanty niezliczonej 
ilości przodków a więc—w założeniu—i wszy
stkie cechy indywidualne tych przodków. J e 
dnakże z takiej plazmy zarodkowej pocho
dzący organizm nie może wszystkich tych cech 
wyrazić. Cóż się więc stanie? Już wyżej 
było podane przypuszczenie Weissmanna co 
do sposobu, wjaki determinanty określają da
ną komórkę. Lecz wtedy nie było mowy
0 tem, czy tylko jedna, czy też każda ida 
uwalnia po jednej determinancie, aby ta 
ostatnia na swe biofory się rozpadła i prze
niknęła do morfoplazmy; było to zbytecznem, 
ponieważ plazmę zarodkową wyobrażaliśmy 
sobie jako zupełnie jednorodną — jako budo
wlę z identycznych cegiełek zbudowaną. Po
nieważ jednak wiemy teraz, źe plazma zarod
kowa, skutkiem zapładniania i redukcyi ka- 
ryogamicznej, wciąż się komplikuje, że jed- 
nem słowem idy ją składające są różnorodne, 
jako od rozmaitych osobników pochodzące, 
należy więc koniecznie dać odpowiedź na po
wyższe pytanie. Otóż Weissmann przyjmu
je, że każda ida dostarcza jednej determi
nanty i źe biofory, z tych wszystkich deter
minant pochodzące, wszczynają walkę o okre
ślenie komórki, przyczem zwycięstwo — rzecz 
oczywista —• zostaje po stronie silniejszych
1 liczniejszych biofor. Walka biofor jest przy
czyną i jednocześnie wyrazem materyalnym 
zjawiska znanego pod nazwą walki tendencyj 
dziedzicznych.

Teorya Weissmanna przedstawia się nam 
w formie wspaniałej budowli, na potężnych 
fundamentach zbudowanej i zdaje się mieć 
zapewnione długie panowanie w nauce, za
nim ustąpi miejsca nowej teoryi, zdającej so-

[ bie sprawę z jeszcze większej ilości faktów 
i wyjaśniającej i te, nieliczne wprawdzie, tru 
dności, zktóremi teorya Weissmanna, wobec- 

i nej swej formie, musi walczyć. Trzeba bo
wiem przyznać, że teorya Weissmanna, po
mimo swej prostoty i gruntowności, pomimo 
że prócz dziedziczności, zadawalniająco tłu
maczy mnóstwo innych niemniej ważnych fa
któw biologicznych, jak: zmienność, atawizm, 
prawo biogenetyczne i t. d., posiada jednakże 
pewne słabe strony: są mianowicie fakty, któ
re za pomocą teoryi Weissmanna tylko z pe- 
wnem naciąganiem dadzą się wyjaśnić. 
Do faktów takicb, między innemi, należy od
twarzanie się odciętych części organizmu na 
koszt innych części, do pierwszych niepodob
nych, jak np. odrastanie odciętej łapy sala
mandry. Wobec takich wypadków trzeba przy
puszczać istnienie dodatkowych plazm zarod
kowych, t. j. trzeba przyjąć, że w organach, 
posiadających zdolność odrastania, każda ich 
komórka otrzymała, prócz swych własnych 
determinant, jeszcze grupę złożoną z deter
minant wszystkich tych komórek, które skła
dają się na część ciała mającą na nową się 
utworzyć. Analogicznie . tłumaczyć trzeba 
i niektóre inne fakty, na pozór niezgadzają- 
ce się z teoryą Weissmanna, jak np.: poli
morfizm, heterogonią, pączkowanie.

W. Mutermilch.

Towarzystwo Ogrodniczo.

Posiedzenie siedemnaste Komisyi teoryi ogrodni
ctwa i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 21 grudnia 1893 roku, o godzinie 8-ej 
wieczorem w lokalu Towarzystwa Ogrodniczego, 
Chmielna Nr 14.

1) Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2) P. A. Ślósarski mówił o owadzie szkodli
wym, który ukazał się w jesieni r. b. w powiecie 
rypińskim na pszenicy. Gąsienice tego owadu 
nadesłane p. Ś. do określenia przekonały, że szko
dnikiem wspomnianym jest Zabrus gibbus Fabr. 
Eokać garbatek, owad tęgopokrywy (Coleopte- 
ra) z rodziny szczypawek (Carabidae), dotąd 
w kraju jako szkodnik mało obserwowany. Odzna
cza się ciałem podłużnie wałkowato-jajowatem,
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głową stosunkowo małą, przedkarczem sercowa- 
tego kształtu, węższem od pokryw skrzydłowych, 
z podłużnym rowkiem pośrodku. Ciało ma kolo
ru czarnego, połyskujące rożki i nogi brunatno- 
czarne; pokrywy skrzydłowe wypukłe, rowkowane 
i punktowane. Długość ciała 12— 14 mm, szero
kość 6 mm. Gąsienica zupełnie rozwinięta dorasta 
od 22— 26 mm długości i 3-—4 mm szerokości, jest 
prawie okrągła, głowę ma czarną, tułów z wierz
chu ciemno-brunatny, od spodu jasny, żółtawo- 
biały; odwłok składa się z 9-iu pierścieni, z któ
rych ostatni najszczuplejszy, zakończony dwu wy
rostkami z wierzchu brunatno-czarnemi, od spodu 
jaśniejszemi, upstrzony żółto-brunatnemi plamka
mi. Poczwarka żółtawo-biała, z wyraźnemi ocza
mi i członkami.

Chrząszcze pokazują się w końcu czerwca i na 
początku lipca, w dzień ukrywają się zwykłe pod 
bryłkami ziemi, kamieniami i t. d., rzadziej wi
dzieć je można na źdźbłach pszenicy i żyta, na 
żer wychodzą głównie w nocy i trzymają się naj
bardziej po brzegach pola. Samice składają jaj
ka w ziemi kupkami; gąsienice wylęgłe z jajek 
potrzebują zwykle całego roku aby dojść do zu
pełnego rozwoju. Gąsienice w dzień ukrywają 
się w ziemi, w dołkach pionowych, na kilka cen
tym. głębokich i 2— 5 mm szerokich, na żer wycho
dzą w nocy. W takich dołkach też zimują. W po
czątkach czerwca (następnego roku) przekształca
ją się w poczwarki, również w dołkach w ciągu 
3-—4 tygodni. Łokać robi szkody jako owad 
dorosły i jako gąsienica. Chrząszcz, przytrzymu
jąc się silnie tylnemi nogami źdźbła, rozsuwa 
przedniemi plewki i wyjada ziarno w kłosie cał
kowicie, dopóki jest miękkie, w miarę twardnie
nia wyjada tylko część. Gąsienica znów prowa
dzi dzieło zniszczenia w jesieni i na wiosnę. Obja
da część nadziemną delikatnych roślinek, zwykle 
wyjada miąsz młodych listeczków i źdźbła, zosta
wiając nerwy. Często wyrządza znaczne szkody 
w oziminach.

Radzą: 1) zbieranie chrząszczów, 2) niszczenie 
gąsienic za pomocą głębokiej orki, 3) oddzielenie 
pola napadniętego przez szkodnika głęboką bróz- 
dą lub rowkiem zalanym wapnem; a nadto wałko
wanie pola. 4) Radzą siać rośliny, których szkod
nik nie lubi, np. owies, wykę, na polach napadnię
tych przez łokacia.

W Galicyi (jakoteż Prusach, Saksonii, Szląsku, 
Węgrzech), owad ten w wielu miejscach w róż
nych latach zrządził znaczne szkody.

3) P. H. Cybulski przedstawił gatunki roślin 
rzadkich lub zupełnie nieobserwowanych dotąd 
w kraj u, zebranych w okolicach Warszawy. Oprócz 
przedstawionych okazów gatunków i odmian ro
ślin zebranych i starannie zasuszonych, p. H. C. 
podał dokładnie miejscowości (stanowiska), w któ
rych wspomniane formy roślin znajdował.

Wogóle zebrał 41 gatunków i odmian roślinO  O

z różnych rodzin, a mianowicie: Eąuisetaceae 15, 
Gramineae 2, Chenopodiaceae 5, Caryophyllaceae 
1, Cruciferae 2, Malvaceae 1, Papilionaceae 1,

Primulaceae 1, Scrophulariaceae 1, Labiatae 4, 
Compositae 8. Ważniejsze gatunki z odmianami 
zebrane przez p. H. Cybulskiego są: 1) Eąuisetum 
ramosissimum R. Desf. a) var. Simplex Docl. b) 
var. virgatum Al. Braun, c) var. pseudo-Yariega- 
tum Pokorny. 2) Eąuisetum hiemale L. a) var. 
ramigerum Al. Braun, b) var. Rabenhorsti Milde.
3). Eąuisetum arvense L. a) yar. pseudo-silvati- 
cum Milde, b) var. decumbens Meyer. 4) Eąuise
tum palustre L. var. arcuatum Milde, a) var. un- 
dum. Dobg, b) var. tenue. Docl. c) var. ramulo- 
sum Milde, d)’var. polystachyum, Yill. 5) Beck- 
mannia erucaeformis, Hoss, 6) Atriplex hastatuni 
L. 7) Atriplex nitens. Schk. 8) Atriplex lacinia- 
tum L. 9) Atriplex roseum L 10) Blitum capita- 
tum L. 11) Camelina microcarpa Andrz. 12) La- 
vatera thuringiaca. L. 13) Gratiola officinalis L. 
14) Salvia verticillata L. 15) Sideritis montana 
L. 16) Artemisia annua L. 17) Artemisia austria- 
ca Jacq. 18) Artemisia scopana. W. K. 19) Soli- 
dago serofina Ait. 20) Xanthium riparium. Lasch. 
i w. in. Szczegółowy spis znalezionych gatunków 
i odmian wraz z wyliczeniem miejscowości, a przy 
niektórych gatunkach i różnic, będzie wydruko
wany w jednym z późniejszych numerów Wszech
świata.

4) P. St. Goliński mówił o badaniach własnych 
nad „woreczkiem zarodkowym roślin.” Rozpoczął 
od streszczenia ogólnych wyników badań różnych 
uczonych nad rozwojem woreczka zarodkowego, 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na powstawanie 
synergid, bielma i komórek antypodowych. Na
stępnie przeszedł do rozbioru i wyjaśnienia pyta
nia: czem są właściwie synergidy? skreślił w histo
rycznym przebiegu rys pojęć o znaczeniu syner
gid, zaznaczając fakt ich zapłodnienia, obserwo
wany przez różnych badaczów (a przedewszyst- 
kiem Guignarda) i zw'rócił uwagę na właściwą ich 
rolę. Dalej mówił o komórkach antypodowych 
wogóle, szczegółowo zaś zatrzymał się nad ko- 
niczkami antypodowemi u Traw, nad któremi au
tor pracował parę lat i przedstawił ich rozwój 
i znaczenie. Na zakończenie p. G. zestawił 
wszystkie składowe części woreczka zarodkowego 
i w celu wyjaśnienia dokładniejszego fizyologicz- 
nego ich znaczenia, porównywał z makrosporą, 
rodnią i przedroślem. Przemówienie swoje wyja
śniał za pomocą rysunków i pięknych preparatów.

Na tem posiedzenie ukończonem zostało.

KRONIKA NAUKOWA.

—  m ff. Tu n ic y n a  jest związkiem chemicznym, 
I który stanowi główną część składową płaszcza 
J  osłonie (Tunicata). Długi szereg badań chemicz

nych przekonywa o identyczności tego ciała z błon- 
| nikiem roślinnym, co przysporzyło mu nawet na
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zwę błonnika zwierzęcego. Wszystkie prawie od- j 
czyny chemiczne charakteryzujące błonnik okaza- j 

ły się również właściwemi tunicynie. Dopiero 
w ostatnich czasach p. E. Winterstein składa do
wody na to, że i tunicyna, przyjmując pierwiastki 
wody, przeobraża się w cukier gronowy, czego 
dotychczas skonstatować nie zdołano. Wszystko 
przeto, co wiemy 5 cechach chemicznych tunicyny 
a co zbliża ją w zupełności do błonnika, daje się 
streścić w następujących słowach: tunicyna ma 
skład pierwiastkowy dający się wyrazić wzorem 
C0 H10 0 5; od jodu i kwasu siarczanego lub chlor
ku cynku i jodu barwi się na niebiesko; rozpusz
cza się w amoniakalnym roztworze tlenniku mie
dzi, a także w mieszaninie chlorku cynku i kwasu 
solnego, nie rozpuszcza zaś w rozcieńczonych 
kwasach i alkaliach; pod wpływem mięszaniny stę
żonego kwasu siarczanego i kwasu azotnego, daje 
produkt nitrowy podobny do nitrocelulozy; wresz
cie przy hydrolizie zamienia się na cukier grono
wy. We wszystkich więc tych punktach znajduje- j

my najzupełniejszą zgodność z błonnikiem czyli 
celulozą.

(Naturw. Rundschau.).

Posiedzenie następne Komisyi stałej teoryi ogro
dnictwa i nauk przyrodniczych pomocniczych od
będzie się d. 4 stycznia 1894 roku, o godzinie 
8-ej wieczorem, w lokalu Towarzystwa ogrodni
czego (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:
1) Odczytanie protokułu posiedzenia, poprzed

niego.
2) Ustanowienie terminów zebrań w r. 1894 

i porozumienie się o kwestyi komunikatów na po
siedzeniach Komisyi.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y

za tydzień od 20 do 26 grudnia 1893 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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