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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.

N r 53.WSZECHSWIAT.



N r 53. WSZECHSWIAT. 837

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).

D
zi

eń

B
70

iro m etr
3 m m  -j-

1 p. j 9  w .

T em peratura w  st. C.
j K ieru n ek w iatru  

J&iSzybkość w  m etrach
n n  H A lrn n rlft

Suma

opadu
U w a g i .

7 r. 7 r. j 1 p. 9  w. Najw. Ńajn. 1?

20 S. 47,5
I

44,4 i 43,3 — 1,4 2,3 2,4 2,8 — 1,6 84 S<,S5,S*
21 C. 41,3 43,0 47,5 2,0: 5,8 3,8 6,0 0,8 84 S«,SW5,SW J wieniec w około księżyca,
22 P. 50,4 51 ,9 ; 55,1 1,2 : 3,8 2,8 4,3 o ,3 91 S»,SW*,Wł o ,7 ©drobny z przerwami,
23 S. 56,4 55,8 : 56,0 —  1,8. 1,0 0,8 2,0 — 2,3 |92 S3,S3.WS» 0,4 mgla rano bardzo gęsta,
24 N. 57,4 56,7 56,0 1,0 1,8 1,8 2,0 0,0 (Q3 SW S,W 3,W 3 o ,5 ©drobny kilkakrotnie,
25 P. 54,6 54,0 53,2 1,6 2,6 1,3 2,6 1.2 94 W 5, W 3, w * 0,8 ©drobny p. m. od 4,
26 W. 48,8 47 ,7 ; 49,5

1
0,8 j 1,8 2,0 2.3 o ,5 95 W 1,W ’ ,W 5 4,4 © drobny w ciągu nocy.

Średnia 50 ,ć). 1,9 90 6̂ 8

T R E Ś ć .  Jan Tyndall, przez S. K. —  O obserwatoryach magnetycznych, przez Wiktora Biernac
kiego. —  Dziedziczność, przez W. Mutermilcha. —  Towarzystwo ogrodnicze. —  Kronika naukowa. —

~#t
Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A .  S l ó s a r s k i .  Redaktor B r .  Znatnwicz.

JoSBOJieHO C[eH3ypoio, Bapnia.ua, 17 ^et(a6pfi 1893 r. Warszawa. Druk Emila Sławskiego.




