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zasługach przyrodniczych, dzieląc je  na ba
dawcze, nauczycielskie i piśmiennicze.

KAROL JURKIEWICZ
J U B I L A T ,

Kiedy w zgodnej rodzinie przyjdzie oczeki
wany dzień imienin ukochanego patryarchy, 
zbłizka i zdała zbierają się synowie i wnuki, 
żeby nacieszyć się widokiem miłego przewod
nika, nagadać z nim i o nim, odnowić wspo
mnienia, w żywym przykładzie zaczerpnąć 
siły i podnietę. Wszyscy mu jednakowo ra 
dzi, każdy chce usiąść jaknajbliżej i pogwa
rzyć najdłużej, ale z samej natury rzeczy 
tym pierwszeństwo przypada w udziale, któ
rzy bezpośrednio poszli w ślady dziada, upra
wiając rzemiosło, jego będące zawodem. Pię- 
dziesięciolecie prac i zasług Jurkiewicza na 
najrozmaitszych polach działalności jest dniem 
uroczystym całego społeczeństwa naszego, ale 
my, przyrodnicy, zastrzegamy sobie miejsce 
poczestne przy stole biesiadnym. Jub ilat 
przez całe życie pod naszą służył chorągwią. 
Rozejrzyjmy się tedy szczegółowiej w jego

W  kategoryi pierwszej najważniejsze miej
sce zajmuje wydana w r. 1872 rozprawa^
0  formacyi kredowej w gub. lubelskiej. W e 
wstępie są tu  streszczone dawniejsze badania 
geologiczne Staszica, Puszą i Zejsznera. 
Pusz znał i badał lubelskie i pierwszy opisał 
utwory kredowe w tej części kraju, dlatego 
też Jurkiewicz zatrzymuje się dłużej nad 
jego badaniami, poświęcając im kilkanaście 
stronic, stanowiących częśó pierwszą właści
wej rozprawy. Część druga, najobszerniej
sza, zawiera obraz własnych badań geologicz
nych Jurkiewicza na miejscu. Spotykamy 
tu  opis szczegółowy wielu miejscowości lubel
skiego. Brzeg W isły, tak  obfitujący w tych 
stronach w prześliczne widoki, bardzo piękne
1 ciekawe wychodnie skał kredowych mię
dzy Kaliszanami a Łopocznem, a dalej Urzę
dów, Wojciechów, Janów, Zamość, Udrycz 
i t. d. stanowią etapy w tej nauczającej wę
drówce. W tejże części mamy dalej opis 
pokładów dyluwialnych we wsiach Komo- 
dziance i Jędrzejówce, w których autor zna
lazł kości nosorożca (Rh. tichorhinus) i liczne 
pnie dębowe. W  okolicy tej lasy dębowe
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nie istnieją, inaczej jednak było w epoce 
przeddyluwialnej, kiedy żył tu taj nosorożec. 
Epoka lodowcowa położyła dopiero kres ist
nieniu tej roślinności, zamulając jej szczątki 
osadami gliniastemi, grubemi na stóp pięćdzie
siąt. Część trzecia rozprawy jest opisaniem 
skał, tworzących formacyą kredową w lubel- 
skiem, to je s t rozmaitych wapieni, margli, 
skał krzemionkowych, glaukonitu i gipsu, 
który, przez Puszą zaliczany do formacyi 
kredowej, je s t już utworem trzeciorzędowym, 
ja k  wykazały rozumowania autora i badania 
A ltha w Galicyi. Opisywane skały były pod
dawane rozbiorowi chemicznemu. Niezmier
nie ważnym wynikiem tej części rozprawy 
je s t wyjaśnienie na drodze doświadczalnej 
zależności pomiędzy wietrzeniem m argli lu
belskich a zdolnością pochłaniania przez nie 
wody. Skład ich mineralogiczny nie wywiera 
żadnego wpływu na sprawę wietrzenia.— 
W  części czwartej mamy spis skamieniałości, 
znalezionych przez autora przeważnie w mar- 
glach twardych krzemionkowych. Były one 
prawie wszystkie po raz pierwszy dopiero 
znalezione w tej części kraju . Rozprawę za
myka część piąta, w której au tor szereguje 
wnioski wypływające z faktów przytoczonych 
w częściach poprzednich. Treść najgłówniej
sza tych wniosków może być tak  przedstawio
na: Całe prawie lubelskie leży na utworach 
kredowych, tworzących górny oddział tej for
macyi. N ajstarsze mi (cenomańskiemi) osa
dami są wapienie szare glaukonitowe, pozba
wione skamieniałości, tworzące północne 
krańce morza kredowego lubelskiego (Pu- 
ławszczyzna, Lublin). Środkową część base
nu lubelskiego wypełniają m argle wapienne, 
bogate w skamieniałości, należące do piętra 
turońskiego, wschodnią zaś jego granicą 
(Chełm, Zamość, Hrubieszów) są m argle kre
dowe, należące do piętra senońskiego i prze
chodzące w prawdziwą kredę piszącą (Sere- 
bryszcze, Chełm). W reszcie południową g ra 
nicę tych utworów stanowią wapienie pizolito- 
we (Grabowa w okolicach Fram pola), będące 
najmłodszemi warstwami p ię tra  senońskiego. 
Właściwością wyróżniającą formacyi kredo
wej lubelskiej je s t brak prawie zupełny pia
skowców a  przewaga m argli wapiennych 
i kredowych, w kredzie zaś piszącej b rak  se- 
krecyj krzemiennych. Do streszczonej roz
prawy Jurkiewicz dołączył mapę w skali 10

I wiorstowej, ułożoną przeważnie na podstawie 
własnych badań *).

Wspomniany powyżej las przeddyluwialny 
był raz jeszcze opisany przez Jurkiewicza 
w postaci osobnej rozprawy, do której dołą
czono rysunki.

N a podstawie własnych spostrzeżeń wcze
śniej jeszcze (w 1844 r.) Jurkiewicz pisał
0  wapieniach i wapnie hydraulicznem.

W  r. 1844 Jurkiewicz rozpoczął zawód 
nauczycielski. W  ówczesnem gimnazyum 
realnem uczył nauk przyrodniczych i fizycz
nych. Od r. 1860 objął także technologią 
chemiczną w Instytucie marymonckim. J e 
dnocześnie przez la t kilkanaście był właści
cielem i kierownikiem instytutu pedagogicz
nego. W  1862 wszedł do składu ciała nau
czającego Szkoły Głównej i w niej, a następ
nie w Uniwersytecie warszawskim, wykładał 
nauki mineralogiczne do r. 1879. T a wielo
stronna i pracowita działalność nauczycielska 
nie przeszkadzała mu zabierać wielokrotnie 
głos z mównicy publicznej i W arszawa do
brze pamięta jego odczyty na korzyść różnych 
instytucyj filantropijnych wygłaszane, a od
znaczające się zawsze ciekawą i nauczającą 
treścią, doskonałym wykładem, świetnym
1 poprawnym językiem.

W śród tylu zajęć zawodowych Jurkiewicz 
ani na chwilę nie zaniedbuje piśmiennictwa 
naukowego. Ile  jest pism poważnych w k ra
ju, wszystkie zasilają się chętnem jego pió
rem. Ogromna erudycya, pamięć wyjątkowa, 
łatwość pisania, przystępność wykładu połą
czona ze ścisłością, czynią z niego najpożą- 
dańszego przez wszystkich wydawców pra
cownika. Przez czas pewien (1878— 1881) 
redagował czasopismo naukowe Przyroda 

' i przemysł, które następnie przetworzyło się 
w nasz Wszechświat. Do najważniejszych 
również zasług policzyć trzeba Jurkiewiczowi 
przyswojenie naszemu piśmiennictwu mnóstwa 
dzieł obcych z różnych gałęzi nauk przyrod
niczych. Wyliczać ich tytułów nie będziemy: 
są one w ręku publiki czytającej, a każdy rok 
prawie pomnaża ich liczbę. Nie możemy 
wszakże pominąć K ursu chemii nieorganicz-

') Za tę rozprawę uniwersytet kijowski przy
znał Jurkiewiczowi stopień naukowy doktora mi
neralogii i geologii.
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nej Cahoursa, w którym po raz pierwszy 
wprowadzone w użycie, na zasadach Śniadec
kiego oparte słownictwo chemiczne, zostało 
przyjęte i wyrobione przez Szkołę Główną 
i do chwili obecnej legalnie obowiązuje wszyst
kich piszących u nas o rzeczach chemicz
nych.

Jurkiewicz, to typ skończony przyrodnika. 
Nietylko nawskroś zna twory i zjawiska przy
rody, ale jest w nich rozmiłowany. Świad
kiem tego zbiór żywych roślin, pielęgnowany 
przezeń z niezwykłą starannością i doborowy 
zbiór minerałów, jakiego niejeden gabinet 
publiczny mógłby mu pozazdrościć.

P ó ł wieku pracy nie ostudziło w nim za
pału do wszelkiej użytecznej służby publicz
nej.

Cześć prawdziwej zasłudze i niechaj w setne 
la ta  świeci nam dobrym przykładem!

Redakcya

INSTYTUT PAŃSTWOWI
F I Z Y C Z N O  - T E C H N I C Z N Y  

w  B e r l in ie .

(Dokończenie).

Przechodzimy teraz do prac z dziedziny 
elektryczności, które jak  już wiemy, stanowiły 
główną przyczynę założenia instytutu. Po
trzeba wytworzenia i reprodukowania abso
lutnych jednostek elektrycznych była naglą
cą, w tym więc kierunku działalność instytutu 
zwróciła się przedewszystkiem.

Należało najpierw wygotować normalną 
jednostkę oporu elektrycznego czyli wzorzec 
oma obowiązującego, jako podstawę do wszel
kich następnych pomiarów. W  krótkim sto
sunkowo czasie udało się oddziałowi nauko
wemu otrzymać ją  z możliwą ścisłością z rtę 
ci. P raca  ta  odbywała się stosownie do de-

finicyi oma w przestrzeni posiadającej nawet 
w najgorętszej porze roku tem peraturę lodu 
topniejącego. Do mierzenia stosowano spo
sób Helmholtza, pozwalający eliminować błę
dy powstałe z możliwych jeszcze drobnych 
różnic w temperaturze.

Inne szczegóły tej roboty polegały na dro- 
biazgowem kalibrowaniu i mierzeniu rurek 
szklanych, ważeniu zawartości rtęci i poró
wnywaniu oznaczeń ze sobą. Po wygotowa
niu tego głównego oporu normalnego, okre
ślonego jako słup rtęci długi przy tem pera
turze 0° na 106,3 cm o średnicy jednakowej 
i masie 14,452 g, co odpowiada średnicy blizko 
1 mm2, niedogodnego w użyciu, przystąpiono 
do wyrobienia wzorów mogących go zastąpić 
w praktyce. Wzory te otrzymane zostały 
z rurek szklanych kształtu U napełnionych 
rtęcią w próżni i przy tem peraturze 0° i zato
pionych. Ponieważ wzory te  rtęciowe w prze
ciągu l ' / 2 roku zachowywały się stale aż do 
0,001%) przeto rzec można, że zadanie otrzy
m ania niezmiennej jednostki oporu elektrycz
nego na taki przeciąg czasu zostało pomyśl
nie rozwiązane. Pomiary te dały sposobność 
do oznaczenia nanowo spółczynnika rozsze
rzalności rtęci, którego znajomość jest ko
nieczną przy stosowaniu oporów rtęciowych; 
spółczynnik ten zgodził się z wartością otrzy
maną w Breteuil przez d ra Guillaume.

Wreszcie pomyślano o kopiach oma z in
nych metali, mogących mieć zastosowanie 
techniczne. Po rozległych badaniach nad 
własnościami rozmaitych metali i stopów tra 
fiono na stop manganu, niklu i miedzi t. zw. 
manganin, którego spółczynnik rozszerzalno
ści dla tem peratur zwykłych przedstawia 
wartość dodatnią nader małą, zaś dla tempe
ra tu r wyższych odjemną, również bardzo 
małą. M ateryał ten odznaczający się w do
datku prawie znikomą siłą elektrobodźczą 
przy zetknięciu z przewodnikiem miedzianym 
przyjęty został prędko i skwapliwie w prze
myśle do wyrobu oporników ścisłych, które 
po sprawdzeniu przez instytut rozchodzą się 

' dzisiaj po wszystkich krajach ziemi. Do ce
lów fabrycznych, gdzie oporniki najczęściej 
rozgrzewają się bardzo mocno, instytut pole
ca inny stop z miedzi i niklu zwany „konstan- 
tanem ,” który również odznacza się małym 
spółczynnikiem rozszerzalności, opiera się le
piej niż manganin utlenieniu, chociaż w za
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mian za to wykazuje dosyć znaczną siłę elek- 
trobodźczą. Kopie oporu normalnego wyko
nane z tych dwu materyałów przez instytut, 
okazały się nader stałemi aż do tysiącznych 
części procentu. Jestto  rezultat bardzo po
myślny i godny uwagi. N astępnym  punktem 
elektrycznych prac instytutu były poszukiwa
nia dotyczące jednostek am pera i wolta.

J a k  wiadomo, praktyczną m iarą dla ampe
ra  jest natężenie prądu osadzającego w ciągu 
sekundy śr. czasu słonecznego 0,001118 g 
srebra z danego roztworu kwaśnego azotanu 
srebra. Dane liczbowe otrzymują się z abso
lutnego oznaczania prądu i ważenia ilości sre
b ra  osadzonego w tymże czasie w woltame- 
trze srebrnym. Jednakże woltam etr srebrny 
należy do przyrządów niełatwych w użyciu 
i oprócz tego w instytucie zgodnie z doświad
czeniami Schustra przekonano się, że ilości 
srebra osadzone w przestrzeni bezpowietrznej 
są większe niż w powietrzu. W ypadło więc 
uciec się do innej drogi oznaczania natężenia 
prądu. Drogę tę wskazał oddziałowi nauko
wemu Helmholtz, proponując nowy dynamo- 
m etr przeznaczony do mierzenia prądów 
w absolutnych jednostkach C. Gr. S.; w dyna- 
mometrze siłą porównawczą jes t siła ciężko
ści, nie zaś wiecznie wahające się zwykle uży
wane siły magnetyczne, nadto dynam om etr 
wolny jest od sił sprężystych o niepewnem 
działaniu. Zadanie to jednakże dotąd nie 
jest rozwiązane; a tymczasem wypadło spraw
dzać i porównywać siły elektrobodźcze i p rą 
dy. W obec tego oddział techniczny obrał 
sobie drogę pośrednią, również prowadzącą 
do celu i najzupełniej dokładną. Zam iast 
określania jednostki oporu, określa się je 
dnostkę siły elektrobodźczej, k tó ra podzielo
na przez opór daje natężenie prądu.

W  tym celu należało opracować tylko po
równawczą jednostkę siły elektrobodźczej, 
ponieważ zadanie normalnego oporu zostało 
pomyślnie rozwiązane. Porównawczą jednost
ką praktycznie dobrą okazał się stos normal
ny Latim er-Clarka opracowany przez dra 
Feussnera, Kahlego i innych asystentów in
stytutu. Żmudne badania tych uczonych 
nad zależnością siły elektrobodźczej tych sto
sów od tem peratury, czystości materyałów 
chemicznych i budowy doprowadziły instytut 
do typu normalnego, zgadzającego się w po- 
jedyńczych egzemplarzach aż do tysiącznych j

części wolta i najzupełniej zdatnego do prze
wozu, czego niemożna powiedzieć o angiel
skim typie stosu Clarka. Znaczną ilość tych 
stosów instytut już wygotował, sprawdził i po 
daniu świadectw w świat wypuścił. Dla u ła
twienia pomiarów technikom i sobie wyrobio
no uproszczoną metodę kompensacyjną, po
zwalającą z niezmierną łatwością i pewnością 
za pomocą jednego tylko stosu Clarka i do
kładnego oporu oznaczać siły elektrobodźcze 
i prądy. Oprócz sprawdzania nadsyłanych 
materyałów oporowych, izolacyi i t. d., spraw
dzają się w drugim oddziale rozmaite przy
rządy elektryczne, akumulatory, stosy galwa
niczne, kondensatory, am perm etry i wolt- 
metry.

Przechodzimy teraz do prac optycznych 
instytutu. Dotychczas odnoszą się one głów
nie do dziedziny fotometryi, tudzież powiąza
nych z nią bolometryi i polaryzacyi światła. 
Wiemy już z poprzedniego, jaki panował za
m ęt w nauce o mierzeniu światła w chwili 
tworzenia instytutu. A  tymczasem fotome- 
trya  przedtem po macoszemu traktowana, za
częła budzić coraz żywsze zajęcie, odkąd 
w miastach zetknęły się ze sobą różnorodne 
światła: gazowe i elektryczne, żarowe i łuko
we, zaś obok nich występować zaczęło żarowe 
światło gazowe. Elektrotechnicy, gazownicy 
i ogół pragnęli pomiarów, któreby wydały 
sąd o tych rodzajach światła, nauczyły kiedy 
i w jakich razach należy je stosować, przekła
dać jeden nad drugi. Nie zdawano sobie 
jednak sprawy z rzeczywistych celów fotome- 
tryi: jedni chcieli je  rozwiązywać za pomocą 
radyometru, inni—bolometru, wreszcie pro
ponowano (W . Siemens) selen do tegoż celu. 
Lecz przyrządy te z konieczności musiały być 
odrzucone, ponieważ wskazywały tylko fizycz
ną stronę działania światła nie zaś tę część 
energii, na k tórą oko nasze jes t wrażliwe. Do 
oznaczenia tego czysto fizyologicznego działa
nia, ostatecznym przyrządem mierniczym mo
że być tylko oko. Lecz oko samo niezdolne 
jest do odróżniania jasności dwu świateł; na
leży więc budować przyrządy pomocnicze 
ułatwiające zadanie oku i podwyższające jego 
zdolność sądzenia. Fotom etry m ają za jedy
ny cel stworzyć dla oka warunki, w których 
porównywanie mocy dwu świateł dałoby się 
najlepiej wykonać.
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Doświadczenie wskazało, że ze stosunkowo 
znaczną dokładnością oko chwyta tę chwilę, 
gdy dwa obok siebie położone pola jednakowo 
jasno są oświetlone. Z tego powodu wszyst
kie fotometry czyli przyrządy przeznaczone 
do porównywania natężenia dwu świateł opie
ra ją  się na zasadzie następującej: zmienia się 
w nich dopóty oświetlenie na danej powierz
chni przez oba światła w sposób ciągły i okre
ślony dopóki oświetlenia te nie będą równe.

Fotom etry wogóle można podzielić na takie
1) w których oba pola oddzielone są przez 
większy lub mniejszy odstęp (Bouguer, Bitchie, 
L . W eber); 2) w których pola nie są prze
dzielone, lecz stopniowo przechodzą jedno 
w drugie (Foucault, Lam bert, Wild; 3) w któ
rych oba pola nieprzedzielone niczem ostro 
do siebie przylegają.

Tylko w trzeciej kategoryi wrażliwość oka 
na różnicę jasności jest dostatecznie wyzy
skana i warunkowi temu zadość czyni foto
m etr Bunsena, którego ekran stanowi kartka 
papieru z plamą tłustą  pośrodku o dobrze 
zarysowanych brzegach. P lam a ta  wydaje 
się jasną na tle ciemnem, gdy patrzymy na 
nią od strony przeciwległej do światła, ciemną 
zaś na tle jasnem, gdy patrzymy od strony 
światła. Jeśli więc papier oświetlony jest 
jednakowo po obu stronach, plama nie wyda 
się nam ani jasną na tle ciemnem, ani ciemną 
na tle jasnem —poprostu niknie zupełnie. Fo
tom etr ten nie przedstawiałby nic do życze
nia, gdyby każde z jego pól otrzymywało 
światło od jednego tylko źródła, ekran wtedy 
byłby idealny, gdyby tłu sta  plama nie odbi
ja ła  wcale światła, papier zaś nie przepusz
czał go wcale. B rak tych warunków zmniejsza 
w znacznym stopniu czułość nastawienia.

Staraniem instytutu było dojść do nowej 
zasady fotometrycznej, pozwalającej na usu
nięcie zupełne tłustej plamy i powiększającej 
dokładność pracy. Ekran  papierowy z tłu stą  
plamą zastąpiony został przez sześcian optycz
ny złożony z dwu prostokątnych pryzmatów 
szklanych, zwróconych do siebie powierzchnia
mi przeciwprostokątnemi. Jedna z tych po
wierzchni jest kulista i ścięta według koła 
małego, które przylega mocno do płaskiej po
wierzchni drugiego pryzmatu. Światło pada
jące w tem miejscu przechodzi w całości 
przez jednolitą masę szkła, w innych zaś 
miejscach powierzchni przeciwprostokątnych
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jako oddzielonych od siebie warstwą powie
trza, ulega całkowitemu odbiciu. Ostatecznie 
w polu lunety, przez którą patrzymy, widzimy 
wyraźnie dwa pola eliptyczne współśrodkowe, 
odgraniczone linią demarkacyjną, która znika 
całkiem w chwili równości oświetlenia obu 
pól. Z porównania wypada, że nowy ten 
ekran panów Lummera i Brodhuna przy 
znacznej łatwości obchodzenia się z nim daje 
czułość 4, lub nawet, po wprowadzeniu kilku 
innych ulepszeń, o których tu przemilczymy, 
8 razy większą niż w dawniejszych fotome
trach i pozwala na dłuższą pracę bez zmęcze
nia. Dokładność ustawienia skrzynki foto
metrycznej wskutek zastosowania noniuszów 
i lancy stalowej dokładnie podzielonej, docho
dzi do ułamków milimetra. Fotom etr ten, 
którego wyrób powierzony został firmie 
Schmidt i Hensch w Berlinie, cieszy się wiel- 
kiem uznaniem w kołach technicznych i nau
kowych i na ostatniej wystawie w Chicago 
odznaczony został zaszczytnie.

J a k  powiedzieliśmy, fotometry a jes t nauką 
porównawczą, wymaga więc jednostki stałej 
światła, na której porównanie moźnaby 
oprzeć. Ta ostatnia, w przeciwieństwie do 
jednostek elektrycznych nie może być „abso
lu tną,” ponieważ działanie fizyologiczne nie 
daje się wyrazić w systemacie C. G. S. Za 
jednostkę światła należy raczej uważać każde 
źródło światła, odznaczające się pewną sta
łością natężenia, oraz łatwością odtwarzania 
zawsze w sposób jednakowy. Jedynie stopień 
dokładności w zachowaniu obu tych warun
ków powinien służyć do odróżniania jednostek 
światła technicznych od fizycznych. Od 
technicznej jednostki wymagamy przede- 
wszystkiem wygody, łatwości w użyciu i ta 
niości, od fizycznej—przedewszystkiem do
kładności.

Po wypróbowaniu wszystkich istniejących 
jednostek technicznych jak  świec rozmaitych, 
lampy Hefnera, palnika pentanowego, lampy 
Carcela, palnika Girouda najlepszą okazała 
się lampa H efnera z octanem amylu, jako za
chowująca się najstalej w najrozmaitszych 
warunkach. Badania instytutu miały ten 
skutek, że dzisiaj w kołach technicznych p ra
wie całej Europy lampa H efnera ogólnie 
przyjętą została do zwykłych pomiarów te
chnicznych. Znaczna ilość tych lamp przy
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syłaną bywa do instytutu, sprawdzaną i po
świadczaną.

Jednakże wobec tego, że i ta  jednostka 
w praktyce ulega pewnym zmianom, z które- 
mi należy się liczyć podczas doświadczenia, 
instytut poszukał jednostki porównawczej 
przydatnej do pracy dłuższej. Do celu tego 
najlepiej nadały się lampki żarowe elektrycz- j  

ne, które, paląc się przy napięciu mniejszem 
niż przepisane fabrycznie, po upływie wielu 
set godzin okazują zaledwie niewielkie zmiany 
w natężeniu światła. Przez cały czas do
świadczenia prąd  od akumulatorów reguluje 
się z wielką łatwością aż do 0,01°/o. N atę
żenie lampek żarowych znowu najstaranniej 
porównane zostało z pewną liczbą lampek 
Hefnera, zbudowanych według przepisów 
i tworzy odtąd niezależnie od tych ostatnich 
normalną podstawę do wszelkich oznaczeń 
światła w instytucie. Z a  użyciem lampki ża
rowej do pomiarów przemawia oprócz stało
ści jej światła barw a zbliżona do wielu świa
te ł badanych i łatwość przesuwania wraz 
z fotometrem.

Od la t kilku instytut dąży do otrzymania 
jednostki normalnej światła, nie dowolnej jak  
lampka Hefnera, lecz dającej się fizycznie 
określić. Z  początku chciano odtwarzać gło
śną jednostkę platynową Viollea zapropono
waną na zjeździe międzynarodowym elektry
ków w Paryżu r. 1884. J e s t  to ilość światła, 
jaką wydaje 1 cm2 powierzchni roztopionej 
platyny w chwili krzepnięcia w kierunku pro
stopadłym. W edług przepisu Yiollea należy 
1 kilogram platyny stapiać w tyglu wapien
nym w płomieniu dmuchawki tlenowodoro- 
wej. P latyny do prób tych dostarczyła firma 
Heraeus w H anau za sumę 8000 marek, za
m iast tygla wapiennego wzięto tygiel z czy
stej magnezyi dostarczony przez królewską 
fabrykę porcelany, do topienia platyny uży
to prądu elektrycznego od akumulatorów 
o 3000—4000 amperów ale o bardzo mięk- 
kiem napięciu. Udało się wprawdzie otrzy
mać strugę płynnej platyny w łożysku platy
ny stałej i wykonać z nią w chwili krzepnięcia 
kilkaset oznaczeń fotometrycznych, wogóle 
jednak przekonano się, że jednostka ta  jako 
zbyt kłopotliwa w użyciu i dająca zbyt wiele 
sposobności do błędów, które w najlepszym 
razie przy zachowaniu wszelkich ostrożności

wynoszą co najmniej 10%, musi być zarzu
cona.

Też same doświadczenia przekonały zara
zem, że absolutnie czysta platyna przedsta
wia doskonały m ateryał na jednostkę świa
tła, bowiem powierzchnia tego metalu w tem 
peraturze białego żaru z szorstkiej staje 
się gładką i błyszczącą; wyrzec się jednak 
należy punktów topienia i krzepnięcia jako 
nader trudnych do pochwycenia w prak
tyce i poprzestać na tem peraturze rozżarzo
nej blachy platynowej. Absolutnie czysta 
blacha platynowa powinna wydać przy danej 
tem peraturze powierzchni promieniującej 
zawsze jednę i tę samą ilość promieni świetl
nych. Nowa jednostka światła zatem okre
śla się jako ilość światła wydawana przez 
1 cm2 rozżarzonej blachy platynowej przy 
stałej temperaturze. Wiadomo, że widmo 
ciała rozżarzonego jest funkcyą jego tem pe
ra tu ry  i że stosunki barw widma dla jednej 
i tej samej tem peratury zawsze pozostają 
jednakowe. N a tej zasadzie powstał nastę
pujący sposób mierzenia tem peratury blachy. 
N a drodze promieni idących od blachy znaj
duje się nader czuły przyrząd zwany bolome- 
trem, który jes t niczern innem jeno mostem 
W heatstonea ') zrobionym z jednakowych 
nader cienkich pasemek platyny, pokrytych 
czernią platynową; w środkową gałąź mostu 
wtrącony jest galwanometr. Skutkiem dzia
łania promieni na jedno z pasemek bolome- 
tru  następuje rozgrzanie jego, stąd zmiana 
oporu w pasemku i odchylenie galwanometru. 
Odchylenia badamy w dwu wypadkach: naj
pierw gdy bolometr wystawiony jes t na dzia
łanie wszystkich promieni idących od blachy, 
powtóre'—tych tylko, które przejdą przez 
pewien środek absorpcyjny, np. wodę. Skoro 
stosunek odchyleń w obu razach wynosi 10:1, 
powstrzymuje się dalsze rozżarzanie platyny 
i bada natężenie blachy dokładnym fotome
trem , w którym za jednostkę porównawczą 
wzięta jest lampka żarowa, jak  już wiemy 
nader stale zachowująca się.

Z konieczności musimy opuścić wiele szcze
gółów tej pięknej pracy instytutu, podziwia
nej przez niżej podpisanego na miejscu i opi-

')  Mostu W heastonea jako dobrze znanego opi
sywać nie widzimy potrzeby.



-Nr 40. WSZECHSWIAT. 631

sanej dokładnie w czasopiśmie Elektrot. Zt. 
zesz. 35, r. 1894, powiemy tylko że ponieważ 
blacha platynowa, żarząca się swobodnie 
w powietrzu, wykazuje znaczne różnice w tem
peraturze skutkiem nieprawidłowych prądów 
powietrza, przeto otacza się ją  w badaniach 
tych dzwonem metalowym, w którego ścian
kach stale przepływa woda. W  jednej ze 
ścianek zrobiony jest otwór na pomieszczenie 
dyafragmy wielkości 1 do 4 cm2, w której 
ściance znowu przypływa woda. Dzwon usu
wa obawę prądów a przynajmniej m ają one 
tutaj kierunek jednostajny, co pozwala usta
lić tem peraturę blachy zupełnie dobrze (jak 
to widać z odchyleń galwanometru).

Ponieważ błędy w natężeniu tak otrzyma
nej jednostki nie przekraczają 1%  i ponieważ 
odtwarzanie jej za pomocą istniejących przy
rządów nie przedstawia wielkich trudności, 
więc byt jej wydaje się zapewniony. Odtąd 
wszelkie prace fotometryczne instytutu fizycz- 
no-technicznego będą się opierały na tej pod
stawie.

Stałe zajęcia optyczne oddziału techniczne
go polegają na sprawdzaniu rozmaitych lamp 
i palników gazowych, naftowych i elektrycz
nych oraz jednostek nadsyłanych do poświad
czania z ubocza; następnie na oznaczaniu spół- 
czynników załamania szkieł rozmaitych, krzy
wizny soczewek, przyrządów polaryzacyjnych, 
sacharometrów i t. d.

N a zakończenie powiemy, że i sekcya che
miczna instytutu ma ważne i często trudne 
zadania do wypełnienia: ciągle bowiem zacho
dzi potrzeba otrzymywania czystych prepara
tów i rozbioru analitycznego materyałów. 
Oprócz tego na sekcyi tej spoczywa obowią
zek wykonywania prac i dla obcych interesen
tów, o ile one się mogą zdarzyć. Otrzymy
wanie całkiem czystych metali np. platyny 
i cynku, z których pierwsza ma takie znacze
nie przy oznaczaniu jednostek światła, elek
tryczności, wyrobie termometrów, miar nor
malnych, termostosów, cynk zaś przy wyrobie 
normalnych stosów elektrycznych, posunięto 
bardzo daleko. Poszukiwania te dopięły 
swego: gdy bowiem dawniej platyna nabywa
na w Niemczech zawierała znaczne domięszki 
irydu, rodu, rutenu i żelaza, teraz pocho
dząca od H erausa z H anau zawiera ledwie 
słabe ślady irydu (mniej niż 0,01°/o w razie

zażądania). Cynk wielokrotnie otrzymany 
na drodze elektrolitycznej i dystylacyjnej 
okazuje niezmiernie m ałe ślady zanieczysz
czeń, stanowiące zaledwie stotysięczne części 
masy całkowitej. W  dwustu gramach rtęci 
użytej do otrzymania oma nie udało się wy
kryć zanieczyszczeń metalicznych. Szczegól
ne znaczenie m ają badania nad opornością 
szkła na wpływy atmosferyczne i nad zacho
waniem się jego wobec wody, zasad i kwasów 
rozcieńczonych. Chodziło naprzykład o zna
lezienie przyczyny tworzenia się nierozpusz
czalnych osadów we wnętrzu libel wypełnia
nych eterem; osady te sprawiają, że pęche
rzyk powietrza nabiera ruchów nieprawidło
wych i staje się powodem różnic od 1 do 3 
podziałek. Przyczyną tego zjawiska jest 
z jednej strony zawartość wody w eterze, od 
której pomimo najstaranniejszego napełnia
nia nie udaje się całkiem uwolnić, z drugiej— 
wady szkła. Tylko szkło nieulegające dzia
łaniu wody może być użyte do budowy libel. 
Badając szkło rozmaitemi sposobami, wyna
leziono reakcyą niezmiernie czułą, pozwala
jącą wykryć najdrobniejsze ślady rozpuszczo
nego szkła: napełnia się rurkę badaną eterem 
z domięszką roztworu eozyny w wodzie; po 
niejakim czasie szkło nabiera tem mocniejsze
go zabarwienia czerwonego, im łatwiej ulega 
rozkładowi przez wodę. Rozkład ten che
miczny polega na tem, że skutkiem ługowa
nia wodą ze szkła powstaje wolna zasada, 
która z eozyną daje czerwoną sól nierozpusz
czalną w eterze i tworzącą osady na ścian
kach. Reakcya ta  kolorystyczna pozwala 
doskonale oceniać, o ile dane szkło nadaje się 
do budowania libel i wogóle przyrządów 
szklanych, zawierających wodę. Pod tym 
względem instytut wyrobił dziś już pewne 
normy obowiązujące w praktyce. Badanie 
najrozmaitszych szkieł hutniczych i ciągłe sto
sunki instytutu z hutam i powiększyły znako
micie znajomość cennych własności szkła 
i przyczyniły się do rozwoju fabrykacyi szkła. 
Ważny postęp w tym kierunku stanowi jenaj
skie szkło N r 59 I I I ,  wynalezione przez dra 
Schotta, które opiera się skutecznie wysokim 
tem peraturom  aż do 550 stopni, z pożytkiem 
więc może być stosowane do rurek manome- 
trycznych przy kotłach parowych i wogóle 
wszędzie, gdzie tylko przyrząd wystawiony 
jest na działanie potężnego ciepła.
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N a tem kończymy pobieżny opis czynności 
wielkiego instytutu, który lepiej pono niż 
wszelkie ulepszone środki destrukcyjne, armie, 
magazynówki, działa rewolwerowe i t. p. 
sztuczne objawy życia współczesnego, świad
czy o potędze duchowej, znaczeniu cywi- 
lizacyjnem i żywotności narodu. Wpływ 
ogromny niemieckiego zakładu fizyczno-tech- 
nicznego na postępy optyki, mechaniki, a po
tem  niezliczonych gałęzi elektrotechniki prze
konywa najlepiej o potrzebie stwarzania po
dobnych zakładów wszędzie, gdzie do tego są 
środki, ludzie i dobre chęci.

S- Stetkiewicz.

Świecące zwierzęta i rośliny.

• (Ciąg dalszy).

Rozległy i nadzwyczaj bogaty pod wzglę
dem ilościowym i jakościowym typ stawono
gów obfituje też w bardzo liczne postaci świe
cące, które były tu  pi’zedmiotem poszukiwań 
ze strony wielu badaczy.

Skorupiaki świecące należą do rzędów: 
szczeponogów (Schizopoda) i dziesięcionogów 
(Decapoda). N a  szczególną uwagę zasługu
j ą  organy fosforyczne u skorupiaka szczepo- 
nogiego Euphasia; są to drobne pęcherzyki, 
które łatwo zauważyć u zwierząt żywych 
z powodu pięknej, czerwonej ich barwy oraz 
mocnego blasku. Mieszczą się one syme
trycznie w przednim i tylnym oddziale ciała 
zwierzęcia; na piersi można zauważyć z boków 
dwie pary takich pęcherzyków; na odwłoku— 
znajdują się one na linii środkowej brzucha 
czterech pierwszych segmentów; prócz tego 
drobny pęcherzyk mieści się jeszcze z każdej 
strony na łodyżce oka; wyjąwszy te ostatnie, 
wszystkie pozostałe posiadają, zdaje się, jed 
nakową budowę. Są to utwory kuliste i pod 
kilku względami przypominają budowę oczu 
u kręgowców.

Budowa tych dziwnych organów jest nastę
pująca. Dosyć gruba elastyczna błonka (cu-

ticula) tworzy zewnętrzną torebkę kuli świe
cącej, która u świeżych osobników wysłana 
jest w tylnej połowie pięknym czerwonym 
barwnikiem, podczas gdy przednia ściana kuli 
je s t zupełnie przezroczysta. N a grauicy obu 
połów półkulistych znajduje się wewnątrz 
pierścień błyszczący, który w środku kuli 
obejmuje ciałko soczewkowate, silnie łamiące 
światło. Tylna połowa kuli jest wypełniona 
masą komórkową, w której rozpostarty jest 
wachlarzowato pęczek delikatnych włókien, 
posiadający u świeżych egzemplarzy prze
śliczną grę kolorów. W  pasie równikowym 
przytwierdzone są do kuli dwa lub trzy deli
katne mięśnie, skutkiem których kula wyko
nywać może ruchy w różnych kierunkach. 
Główna substancya świecąca mieści się w pęcz
ku włókien; ciało zaś soczewkowate, znajdu
jące się tuż z przodu owego pęczka odgrywa, 
jak  sądzi Sars, rolę kondensatora, wytwarza
jąc  silny promień świetlny, który zwierzę mo
że rzucać w różnych kierunkach, obracając 
dowolnie kulę za pomocą wspomnianego apa
ra tu  mięśniowego. Również i barwnik, po
wlekający tylną ścianę kuli, oraz przezroczy
stość przedniej — sprzyjają świeceniu orga
nu. Gdy jedni, jak  Sars, uważają kule w mo
wie będące jedynie za organy świecące, to 
inni, jak  Perrier, przypuszczają, że są to tak
że narządy widzenia, jakkolwiek ten ostatni 
domysł nie został dotąd dowiedziony. W i
dzimy tedy, że wzmiankowane organy u przed
stawicieli rodziny Euphasidae, są wysoce 
skomplikowanemi i doskonale do swej czyn
ności przystosowanemi narządami świecenia. 
Fosforescencya tych skorupiaków obserwowa
na była wielokrotnie przez uczestników wy
prawy Challengera oraz przez innych natura- 
listów.

Świecące gatunki szczeponogów wykryto 
także w rodzinach Mysidaceae i Lophogastri- 
dae. Ze skorupiaków zaś dziesięcionogich 
(Decapoda) znane są postaci fosforyzujące 
tak  pośród długoodwłokowych, jak  i krótko- 
odwłokowych. Jednym  z najbardziej intere
sujących pod tym względem dziesięcionogów 
je s t Acanthephyra pellucida A. Milne-Ed- 
wards, skorupiak znaleziony podczas wypra
wy Talizmana w głębokości 500 metrów. 
Bardzo silne światło fosforyczne produkują 
u tego skorupiaka następujące organy świe
cące: jeden umieszczony na przedniej krawę
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dzi łuski pokrywowej oka; drugi w postaci 
długiej linii świetlnej na zewnętrznym brzegu 
stopy piątej pary nóg, u nasady zaś tej ostat
niej—kilka punktów świecących; trzeci—u na
sady drugiego członka trzeciej i czwartej pa
ry nóg oraz na stopach tychże nóg, w postaci 
plamek, dalej—podłużna plam a u nasady 
końcowego członka ostatniej pary szczękonóg, j  

pręga poprzeczna na nogach piersiowych 
ostatniej pary, podwójny szereg błyszczących 
punktów na każdym członku wici zewnętrz
nej nóg piersiowych oraz na zewnętrznej 
blaszce nóg odwłokowych, podwójna linia 
błyszczących punktów wzdłuż zewnętrznej 
wici rożków wewnętrznych i wreszcie punkty 
świecące równoległe do dolnej krawędzi pan
cerza grzbietowego. Wyliczyliśmy umyślnie 
wszystkie miejsca świecące, by dać pojęcie
0 złożoności i bogactwie aparatu fosforyzują
cego u wymienionego skorupiaka. U skoru
piaka długoodwłokowego z rodzaju Leucifer 
oczy wydają w ciemności blask fosforyczny, 
co zauważono także u niektórych krabów.

Przystępując z kolei do stawonogów tchaw- 
kodysznych (Tracheata), musimy się zatrzy
mać na wijach i owadach, u pajęczaków bo
wiem nie wykryto dotąd postaci świecących.

Co do wijów (Myriopoda), znane są dotąd 
gatunki fosforyzujące tylko z rodziny Geophi- 
lidae, np. Geophilus simplex Gerv., G. longi- 
cornis Leach, Scolioplanes crassipes C. Koch
1 kilka innych. Narządy świetlne wijów nie 
zostały dotąd należycie zbadane. Najszcze
gółowiej opisał je  Dubois u Scolioplanes 
crassipes. W edług tego przyrodnika, ze 
wszystkich segmentów ciała wspomnianego 
wija wydziela się substancya świecąca; gdy 
zwierzę chodzi po papierze, pozostawia za 
sobą ślady świecące, w postaci dwu równo
ległych rzędów plamek, mniej więcej tak  od 
siebie odległych jak  kończyny, z czego D u
bois wnosi, że substancya świecąca wydziela
na jest głównie na kończynach. Z  drugiej 
atoli strony Dubois przekonał się stanowczo, 
że fosforescencya może mieć miejsce nawet 
wówczas, gdy żadna wydzielina nie wycieka 
ani z powierzchni ciała, ani też z gruczołków i 
odbytowych lub z samego odbytu. Dubois 
na podstawie pewnych doświadczeń przypusz- j  

cza, że siedliskiem substancyi świecącej u Sco
lioplanes są komórki nabłonkowe przewodu 
pokarmowego, które ją  wydzielają. Otóż,

gdy substancya ta  nagromadza się w większej 
ilości, wówczas może wyciekać przez odbyt, 
lub też przenikać do jam y ciała i wypływać 
przez otworki skórne (pori); w ostatnich wy
padkach można wykazać ciecz świecącą na 
powierzchni ciała; gdy zaś wydziela się ona 
w nieznacznej ilości, wówczas prześwieca tyl
ko po przez skórę, a na zewnątrz niema jej 
ani śladu. Przypuszczenie to wymaga jesz
cze dalszego stwierdzenia doświadczalnego; 
sam Dubois nie jes t zupełnie przekonany 
o słuszności swej hipotezy ').

Pośród owadów (Insecta) tylko trzy rzędy 
zawierają z pewnością gatunki świecące, 
a mianowicie: skoczogony (Thysanura), dwu- 
skrzydłe (D ipteraj i chrząszcze (Coleoptera). 
Obecność postaci świecących w rzędzie pół- 
pokrywych i nibysiatkoskrzydłych (Pseudo- 
neuroptera) jest mało prawdopodobna, w rzę
dzie łuskoskrzydłych i błonkoskrzydłych bar
dzo wątpliwa, a wreszcie co dotyczy prosto- 
skrzydłych, to dostrzeżona raz jeden fosfore
scencya u podjadka (Gryllotalpa vulgaris 
L atr.) pochodziła z pewnością nie od samego 
owada; u pozostałych owadów świecenie nie 
miewa nigdy miejsca.

Ze skoczogonów znany jest, jako świecący, 
rodzaj Lipura; o ile się zdaje, całe ciało tłusz
czowe (wypełniające u owadów znaczną część 
jam y ciała) tego drobnego owadka odznacza 
się własnością świecenia. Co do much, to 
zauważono zdolność do produkowania światła 
u kilku gatunków tak w stanie dorosłym, jako 
też w stanie larwy i poczwarki; znane są np. 
świecące larwy i poczwarki niektórych Myce- 
tophilidów, komarów i t. d.

Najciekawsze są dla nas chrząszcze, po
śród których zdolność do świecenia rozwinięta 
jest w bardzo wysokim stopniu u dwu rodzin: 
M alacodermiatidae i E lateridae. Pierwsza 
z wymienionych rodzin obejmuje dwie grupy: 
Telephoridae i Lampyridae, z których ostat
nia zawiera bardzo liczne gatunki fosforyzu
jące, pierwsza zaś nieznaczną tylko ilość. Z a 
trzymamy się. wyłącznie na świetlikach (Lam 
pyridae).

‘) Patrz Wszechświat 1888 r., str. 678 „Owi- 
jacli czyli tysiąconogach świecących,” A. Ś., oraz 
Pamięt. Fizyograficzny Tom. III , 1883, „Mate- 
ryały  do fauny wijów krajowych,” A. Ślósarskie- 
go. Przyp. Red.
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Rodzina świetlików obejmuje chrząszcze 
ciemno lub szaro ubarwione; u  większości ga
tunków samce posiadają dobrze rozwinięte 
pokrywy skrzydeł, gdy tymczasem samice są 
bezskrzydłe, lub też m ają co najwyżej szcząt
kowe pokrywy. Z daje się, źe po większej 
części odznaczają się zdolnością do świecenia 
nietylko owady dorosłe, lecz także ja ja , larwy 
i poczwarki. W szystkie prawie świetliki są 
w stanie dorosłym zwierzętami zmierzcbnemi 
łub nocnemi, spędzając dzień pomiędzy niz- 
kiemi zaroślami lub w kryjówkach na ziemi. 
Z  nastaniem nocy opuszczają kryjówki, wyla
tu ją  do lasów, na pola i łąki, wydając zna
ne światło.

Tak u larw, jakoteź u poczwarek i ckrząsz- 
czów organy świecące mieszczą się po najwięk
szej części na brzusznej stronie odwłoka, albo 
na całej powierzchni, albo też w pewnych 
tylko miejscach, na jednym, dwu lub trzech 
pierścieniach odwłokowych. Niekiedy miejsca 
te są widoczne jako plamki, kiedyindziej za
ledwie są dostrzegalne. D rozmaitych ga
tunków i u różnych płci świetlików natężenie 
i odcień produkowanego światła bywają mniej 
lub więcej rozmaite; u gatunków dwukształt- 
nych samica świeci znacznie silniej niż samiec, 
jak  to np. m a miejsce u naszego świetlika po
spolitego.

Znany zoolog włoski, prof. Em ery, ogłosił 
szereg ciekawych spostrzeżeń nad sposobem 
życia świetlika włoskiego (Luciola italica L.). 
Z  obserwacyj tych wynika, źe świetliki uży
wają św iatła swego jako środka wabiącego, 
gdy obie płci poszukują się w celu spółkowa- 
nia. Możliwem jest także, źe owady te uży
wają jeszcze nadto fosforescencyi w celu 
oświetlania sobie drogi i poszukiwania pokar
mu; wreszcie, być może, światło je s t też środ
kiem ochronnym, służącym do odstraszania 
nieprzyjaciół. To samo można naturalnie 
w znacznej mierze zastosować i do innych 
zwierząt świecących.

Zwykły nasz świetlik, czyli t. zw. „ ro b a
czek świętojański” (Lampyris noctiluca L.) 
ma bardzo szerokie rozmieszczenie geograficz
ne, pospolity je s t bowiem w większej części 
krajów Europy i Azyi.

Nazwa „robaczka świętojańskiego” może 
się właściwie stosować tylko do samicy i do 
iarwy; albowiem samica, podobnie jak  larwa, 
jes t bezskrzydła i robakowata. Samiec nato

miast opatrzony jest skrzydłami i pokrywam; 
skrzydeł; te ostatnie są szaro-brunatne, od
włok jest brunatnawy, ostatnie zaś dwa pier
ścienie odwłokowe są jasno-źółtawe i na 
brzusznej stronie wydają światło fosforyczne. 
U samicy trzy ostatnie pierścienie odwłokowe 
są na spodzie jasno-źółtawe i wydają światło. 
Bardzo jest ciekawy fakt, o którym wyżej już 
wspomnieliśmy, że nietylko larwy, ale nawet 
i ja ja  świetlików fosforyzują. Dubois, który 
szczegółowo badał tę kwestyą, doszedł do re 
zultatu, źe ja ja  świecą już nawet w jajniku, 
przyczem natężenie ich światła jest odwrotnie 
proporcyonalne do stopnia ich rozwoju w ja j 
niku; świecenie zostało dostrzeżone w jajach, 
które jeszcze nie okazywały śladu segmenta- 
cyi (dzielenia się); ja ja , zapłodnione i złożone, 
świecą aż do czasu wylęgu larw, poczem 
skorupki, opuszczone przez te ostatnie, nie 
produkują dalej światła; larwa zaś posiada 
odrazu dwa organy świecące na spodniej 
stronie tylnej okolicy odwłoka. Samice są 
rzadsze niż samce, w lecie można je znaleźć 
na ziemi, na nizkich roślinach, w trawie i t. p.; 
poruszają się one bardzo powoli i od czasu do 
czasu podnoszą do góry koniec odwłoka, by 
uwidocznić świecący spód tej części ciała. 
Niebieskawo-zielonawe światło, promieniujące 
od samicy, zwraca uwagę samca, który do
skonałym swym wzrokiem z oddali dostrzega 
juź miłosną latarkę swej przyszłej kochanki 
i wnet ku niej przybywa.

W edług Emeryego, samce świetlików wło
skich świecą dwoma różnemi sposobami. Gdy 
la ta ją  lub biegają w nocy, światło występuje 
w krótkich i regularnych przerwach w towa
rzystwie iskier, to silniejsze, to słabsze. Gdy 
zaś drażnimy spoczywającego owada, wów
czas świeci on dosyć silnie, ale nietak żywo, 
jak  przy iskrzącem się świetle podczas ruchu; 
to samo ma miejsce, gdy odcinamy mu od
włok; we wszystkich tych trzech wypadkach 
światło jest równomierne, spokojne, niemigo- 
cące. Łatwo zrozumieć, źe niepodobna ba
dać pod mikroskopem iskrzącego się światła 
owadów będących w ruchu, a tylko spokojne 
światło chrząszczyków nieruchomych. Jeżeli 
będziemy obserwowali pod mikroskopem to 
ostatnie, wówczas dostrzeżemy żywo świecące 
pierścienie na czarnem tle; pierścienie te nie 
świecą jednostajnie, lecz okazują liczne, 
błyszczące, szybko i żywo mieniące się punkty,
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które wkrótce gasną, lub też przez dłuższy 
czas świecą i wtedy z początku blado, później 
coraz żywiej. Bywa też i tak, że jedne miej
sca plam świetlnych zupełnie gasną, gdy inne 
świecą żywo.

W edług badań Wielo wiejskiego, zdolność 
do świecenia u Lampyridów ma wyłączne sie
dlisko w miąższowych komórkach organów j  

świetlnych. Światło powstaje przez powolne 
utlenianie się substancyi, wytwarzanej pod 
wpływem systemu nerwowego. Komórki 
miąższowe, znajdujące się w dwu warstwach, 
wykazanych przez histologów w organach 
świetlnych odwłoka, są zupełnie jednakowe 
ze względu na swą postać, wielkość i stosu
nek do nerwów i dychawek; jedyna różnica 
polega na chemicznej naturze ich zawartości.

Co dotyczy rodziny sprężyków (Elateridae), 
to należą do niej dwa rodzaje świecące: Py- 
rophorus i Photophorus. Pierwszy z nich 
obejmuje aż kilkaset gatunków, zamieszkują- i 
cych przeważnie Amerykę południową i An- j 
tylle. D rugi natomiast—tylko trzy gatunki, 
mieszkające na wyspach Oceanu Spokojnego. 
Pyrophoridae, zwane w języku nienaukowym 
Cucujos, są to jedne z najbardziej znanych 
zwierząt świecących, zwłaszcza zaś pospolity 
gatunek Pyrophorus noctilucus L ., właściwy 
Cucujo, rozpowszechniony we wszystkich kra
jach Ameryki zwrotnikowej; był on przed
miotem bardzo licznych poszukiwań ze strony 
biologa francuskiego Rafaela Dubois.

Pyrophoridae są zwierzętami zmierzchne- 
mi i nocnemi, obie ich płci są z zewnątrz 
zupełnie do siebie podobne, ubarwienie ciała 
szaro-brunatnawe, wogóle ciemne. Organy 
świecące owada dorosłego są jednakowe 
u obu płci i występują w liczbie 3, a miano
wicie: dwa mieszczą się symetrycznie naprze
ciw siebie w tylnych kątach tarczy szyjowej, 
jako owalne lub okrągłe, lekko wypukłe ciałka 
przezroczyste, jeden zaś, nieparzysty, mieści 
się na dolnej stronie blaszki brzusznej pierw
szego segmentu odwłokowego, bywa różnych 
rozmiarów i świeci podczas lotu owada dale
ko silniej aniżeli narządy parzyste.

O zmierzchu i w nocy chrząszcze te mogą 
dowolnie wydawać piękne, zielonawo opalizu
jące światło, a jest to prześliczny widok, gdy 
liczne cucujosy siedzą na liściach drzew i za
rośli, lub la ta ją  w najrozmaitszych kierun
kach, wytwarzając wspaniałą iluminacyą,

która zdolna jest zachwycić oko ludzi nawet 
obojętnych wogóle na piękno przyrody; we 
dnie owady są ukryte pod liśćmi i w zaro
ślach.

Z a dużo zajęłoby nam miejsca, gdybyśmy 
zechcieli szczegółowiej nieco przytoczyć opis 
spostrzeżeń i doświadczeń Dubois nad anato
mią i fizyologią narządów świecących u Pyro- 
phoridów; musimy się przeto ograniczyć na 
przytoczeniu najgłówniejszych tylko rezulta
tów, do jakich dochodzi dzielny badacz fran
cuski w doskonałej swej rozprawie „Sur les 
Elaterides lumineux.” Oto słowa samego 
autora:

„Anatomiczno-histologiczne badanie orga
nów świecących wykazuje, źe składają się one 
z szczególnego rodzaju tkanki tłuszczowej 
oraz z części dodatkowych. Histochemia wy
kazuje w tej tkance obecność substancyi, wy
stępującej w wielkiej ilości i mającej własno
ści guaniny. W  świecącej tkance tłuszczo
wej odbywają się procesy energicznej histolizy, 
powodowanej i podtrzymywanej przez przy
pływ krwi do organów świetlnych. Proceso
wi histolitycznemu towarzyszy tworzenie się 
we wnętrzu komórek świecących niezliczonej 
ilości drobnych konglomeratów krystalicz
nych, mających swoiste własności optyczne, 
mianowicie zdolność podwójnego łam ania 
światła.”

(Dok. nast.).
D r J. Nusbaum.

I ieoryi analizy chemicznej.
(Dokończenie).

3. Eeakcye. Rekcye powstają pod wpły
wem zmian, wywoływanych przez nas w wa
runkach, wśród których istnieją przedmioty. 
Zmiany możemy podzielić na fizyczne i che
miczne. Ze zmian fizycznych, które nas mo
gą obchodzić, najważniejsze są zmiany tem 
peratury. a zachowanie się ciał podczas ich 
ogrzewania stanowi oddawna jeden z najwai-
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niej szych środków pomocniczych rozbioru 
chemicznego. Rzadziej znacznie miewamy 
do czynienia z innemi zmianami fizycznemi, 
jak  np. ze zmianami ciśnienia, stanu elek
trycznego. Daleko rozmaitsze są zmiany 
chemiczne, które możemy wywołać w warun
kach istnienia danego ciała. W  ogólności 
zmiany te występują, kiedy dane ciało wpro
wadzamy w zetknięcie z innemi. Zetknięcie 
jest najdoskonalsze między dwoma gazami 
lub dwiema cieczami, które się mięszają ze 
sobą, mniej doskonałe—między dwoma ciała
mi, których stany skupienia są różne a naj
mniej zupełne—między dwoma ciałami stałe- 
mi. Do naszych celów najdogodniejszy przeto 
jest ciekły stan skupienia, zwłaszcza wobec 
tego, że do stanu gazowego doprowadzić mo
żemy tylko bardzo nieliczne ciała. S tąd to 
pierwszem staraniem  analityka, kiedy pragnie 
wywoływać reakcye chemiczne, jest doprowa
dzenie ciał do stanu ciekłości czy to przez 
stopienie, czy też przez rozpuszczenie.

W  gruncie rzeczy rozpoznawanie ciał za po
mocą reakcyj, czyli własności przejściowych, 
prowadzi do poznawania własności stałych, 
te ostatnie jednak w naszem postępowaniu 
już nie należą do ciała pierwotnie wziętego, 
lecz do zmienionego albo przetworzonego pod 
wpływem reakcyj. Jeżeli zauważyliśmy na- 
przykład, że ciecz dana po zmięszaniu z d ru 
gą wytwarza osad, to spostrzeżenie nasze 
w gruncie rzeczy uczy nas, że w nowych wa
runkach powstaje ciało, którego własnością 
jest stały stan skupienia. Podobne uwagi 
stosują się do wszelkich reakcyj i objaśnienie 
istoty własności stałych dla obu kategoryj 
własności ma równie ważne znaczenie.

4. Stopniowanie własności. W spomnieli
śmy powyżej, że każda w zasadzie własność 
stała  może być użyta w celu rozpoznania ro 
dzaju materyi. Rozróżnianie rozmaitych ciał 
polega zawsze na ilościowych różnicach w ła
sności uważanej. Lecz określenie takich 
różnic bywa zadaniem, zależnie od ich na tu 
ry, łatwiejszem albo trudniejszem, z koniecz
ności zaś musimy poprzestawać na tych wła
snościach, których różnice prędko i łatwo 
mogą być określone. Do takich należą: prze- 
dewszystkiem stan  skupienia i powtóre barwa. 
Czy dane ciało jes t gazowem, ciekłem lub 
stałem i jaką  ma barwę, zwykle rozpoznajemy 
przez jedno spojrzenie.

Wiadomo, źe pomiędzy trzem a stanami 
skupienia istnieją przejścia pośrednie, rzadko 
jednak się zdarza, żebyśmy na nie powoływali 
się w analizie. S tan skupienia pośredni mię
dzy cieczą a gazem bywa uważany tylko pod 
ciśnieniami wyższemi od krytycznych. Po
nieważ jednak ciśnienia krytyczne zawierają 
się mniej więcej w granicach pomiędzy 25 
a 100 atmosferami, przeto stan pośredni, 
o którym mowa, nigdy nie bywa uważany 
podczas rozbioru chemicznego. Więcej już 
znaczenia posiadają stany pośrednie pomię
dzy ciałami stałemi a cieczami. Ciała stałe 
przechodzą w płynne albo odrazu, jak  np. wi
dzimy kiedy lód się topi, albo też stopniowo, 
czego przykład mamy na topieniu się szkła. 
Ostatni sposób topienia się jest właściwy cia
łom bezkształtnym czyli amorficznym, pierw
szy charakteryzuje ciała krystaliczne.

Powyższe stany pośrednie mogą być rozło
żone jeszcze na pewne stopniowania za pomo
cą postępowania zwykle bardzo prostego, np. 
poruszania naczyniem, w którem odbywa się 
doświadczenie. Rozróżniamy takim sposobem 
ciecze łatwo, średnio i trudno ruchliwe, ciała 
nawpółpłynne i wreszcie stałe, a  więc cztery 
albo pięć stopni; ściślejsze stopniowanie może 
być już tylko przeprowadzone przez użycie 
bardziej złożonych środków pomocniczych.

D la ciał stałych częstokroć możemy jeszcze 
zauważyć ich krystaliczność albo bezkształ- 
tność, szczególniej, gdy uważamy powierz
chnie odłamów większych ich mas: ciała bez
kształtne m ają odłam muszlowy i powierz
chnie krzywe; odłam ciał krystalicznych skła
da się z nagromadzenia niniejszych i więk
szych płaszczyzn. N a ciałach sproszkowa
nych podobnej różnicy już nie dostrzegamy 
gołem okiem i musimy się uciec do pomocy 
szkieł powiększających.

5. Barwa i światło. Barw a ciał jest cechą, 
na którą powołujemy się bardzo często. P o 
nieważ małe stosunkowo różnice w długości 
fal światła odbitego przedstawiają się dla na
szego oka jako różnice barw, przeto ilościowe 
te różnice zmieniają się dla nas w jakościowe,. 
Mamy tym sposobem dziesięć, dwadzieścia, 
może więcej łatwych do odróżnienia cech 
barwnych, które, choć między sobą wiążą się 
niedostrzeżonemi przejściami, doskonale jed 
nak służą do rozpoznawania rodzajów m ate
ryi. Pam iętać tylko należy, że powierzchnie
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ciał barwnych nadsyłają nam mięszaninę 
dwojakich promieni światła, to jest z pew
nych mniej lub więcej wewnętrznych warstw 
danego ciała pochodzących i skutkiem absorp- 
cyi zabarwionych promieni oraz odbitych od 
samej powierzchni promieni wogóle bezbarw
nych. Stosunek między jednemi a drugiemi 
zależy od wielu okoliczności, przedewszyst- 
kiem od stopnia rozdrobnienia ciała i od wiel
kości różnicy pomiędzy współczynnikiem za
łam ania światła, właściwym danemu ciału 
a takimże współczynnikiem środowiska, w któ- 
rem znajduje się owo ciało. Zależnie od ilo
ści promieni białych, odbitych od powierzchni, 
barwa jednego i tegoż samego ciała może się 
zmieniać w bardzo obszernych granicach, po
czynając od białości, a kończąc na bardzo 
ciemnych tonach, zbliżających się do czarno- 
ści. Mówiąc przeto o barwie ciała, zawsze 
dodawać należy, w jakiej postaci ono było 
rozpatrywane (w stanie zbitym, sproszkowa
nym, zawieszone w cieczy i t. p.). Wskazówki, 
w tym względzie spotykane w chemii anali
tycznej, odnoszą się zwykle do ciał bardzo 
rozdrobnionych, zawieszonych w wodzie, gdyż 
w takim  stanie widujemy je  najczęściej jako 
osady tworzące się w reakcyach analitycz
nych.

Oprócz rozpatrywania barwy ciała w bia- 
łem świetle dziennem, znamy inne jeszcze zja
wisko barwne, którem często posługujemy się 
w celach rozbiorowych. Są to płomienie za 
barwione. Pow stają one, kiedy pewne ro
dzaje materyi umieszczamy w nieświecącym 
płomieniu alkoholu albo jeszcze lepiej—pal
nika Bunsena. P a ra  tych materyj w wyso
kiej tem peraturze płomienia wysyła światło 
złożone z ograniczonej liczby promieni poje- 
dyńczych i odznaczające się przeto określoną 
barwą. Zjawisko to w najprostszy sposób 
może być uważane wprost przez rozpatrywa
nie gołem okiem, ale nader wysoki stopień 
urozmaicenia zyskuje, kiedy światło podobne
go barwnego płomienia rozkładamy za pomo
cą spektroskopu na pojedyńcze części składo
we. Pozyskujemy wtedy jeden z najdziel
niejszych i najpewniejszych środków odróż
niania pomiędzy sobą różnych rodzajów m a
teryi.

Oprócz wymienionych powyżej własności 
widocznych, do rozpoznawania ciał mogą nam 
służyć liczne jeszcze inne. Badanie ich

wszakże, pod względem łatwości i szybkości, 
ustępuje znacznie powyższym, skąd też 
w praktyce posługujemy się niemi w rzadkich 
tylko zdarzeniach.

Z n .

D ziew anna pospolita, Verbascum  nigrum L. 
Forma potworna.

Przy końcu sierpnia r. b. znalazłem w blizko- 
ści Międzyrzeca, w porębie sosnowego lasu, rośli
nę, o tak zmienionej postaci, że gdyby nie dolne 
jej liście, najmniej ulegle przekształceniu, to by
łaby prawie niemożliwą do określenia. Tylko te 
jedyne narządy, zdradzające do pewnego stopnia 
swe właściwe pochodzenie, dały mi możność wy
krycia że napotkany osobnik je s t potworną formą 
dziewanny pospolitej. Ponieważ okazy teratolo- 
giczne u roślin dziko rosnących należą do rzad
kich pojawów, przeto podaję opis rzeczonej formy 
z dołączeniem trzech rysunków około 2 '/ 2 raz a 
powiększonych, z których pierwszy wyobraża 
kwiat młodszy, kształtniej zbudowany, ale do 
kwiatu dziewanny pospolitej zupełnie niepodobny, 
drugi starszy na bardzo długiej szypułce, jeszcze 
bardziej zmieniony, o działkach kielichowych nad
miernie wydłużonych, trzeci najbardziej zdefigu- 
rowany z koroną w postaci płasko rozłożonej 
blaszki, w górnej połowie rozszerzonej i palczasto 
podzielonej, u dołu nieco zawiniętej, opatrzonej 
kielichem pięciodzielnym, pręcikami i słupkiem 
nader zmienionym. Okaz w mowie będący miał 
liście podłużno-jajowate, ogonkowe, po brzegach 
prawie dwa razy karbowane, dolne znacznie 
większe, na ziemi leżące, ciemno-zielone, pod spo
dem zwłaszcza kutnerowate, wyższe mniejsze, 
jasno-zielone i bardziej ostro kończaste. Łodygi 
w liczbie dziesięciu, przeważnie pojedyńcze, od 
20— 35 cm wysokie, brózdowane, rzadkim wło
sem okryłe, prawie na całej długości opatrzone 
gęsto skupionemi wiązkami jasno-zielonych kwia
tów, osadzonych w górze na krótszych u dołu zaś 
na coraz dłuższych szypułkach, tworzących kłos 
nieco jednostronny, z powodu wymienionej barwy 
koron i kielichów wyglądający na pierwszy rzu t 
oka ja k  gdyby się składał wyłącznie z drobnych 
listków. Każda wiązka kwiatowa opatrzona była 
w nasadzie przysadką lancetowatą, lcończastą. 
Kielich pięciodzielny, nerwisty o działkach wznie
sionych, lancetowato-równowązkich, śpiczastych, 
z wiekiem przedłużających się. Korona rurko



638  WSZECHSWIAT. N r  4 0 .

wata, obdarzona tą  samą własnością wyrastania, 
pięcioklapowa, klapy równo-wązkie, szersze je d 
nakże od działów kielicha, na końcach zaokrąglo
ne, niejednakowej długości, nerwami oznaczone. 
Pręcików najczęściej pięć o nitkach okrytych mi- 
kroskopijnemi gruczołkowatemi włosami, pylniki 
nerkowate, brunatne, płonne, również ja k  słupek, 
w którym dosyć często można było wyróżnić za
wiązek, szyjkę i znamię. Oprócz kwiatów młod
szych kształtniejszych, wszystkie starsze przybie
rały mniej lub więcej postacie m onstrualne, przy- 
czem pręciki i słupki początkowo dosyć foremne 
z wiekiem zamieniały się przynajmniej w części 
w utwory do liści zbliżone. Porównywaj ąc po
wyższą roślinę z prawidłowemi okazami dziewanny 
pospolitej, można było dostrzedz między niemi 
tylko w ogólnych cechach pewnej analogii, 
w szczegółach zachodziły zawsze różnice, nawet 
liście dolne, które posłużyły za nić przewodnią 
w oznaczeniu gatunku, różniły się mniej szemi 
wymiarami i tem że w nasadzie nie były sercowa-

tego wniosku na podstawie badań j  ednego z tych 
monstrualnych okazów, podobnych do formy po
wyżej opisanej.

B . Eichler.

KRONIKA NAUKOW A.

— sk. W pływ  w ielkich ciśnień na c ia ła  s ta łe .
Z doświadczeń, które przeprowadził Tresca. wia
domo, że pod ciśnieniami bardzo znacznemi me
tale zbliżają się zachowaniem swojem do cieczy, 
ciśnienie bowiem rozchodzi się w nich na wszyst
kie strony, a cząstki ich przesuwają się, jak

te, jedne tylko włosy na liściach, łodygach i kie
lichach, zachowały typową postać, podczas gdy na 
koronach przetworzyły się po większej części 
w mikroskopijne włosy gruczołowe nie ukazują
ce się na koronach normalnych kwiatów. Szcze
gólna ta  forma dążąca do przeobrażenia swych 
kwiatów w liście, dotykalnie poucza że kielich ko
rona i narzędzia reprodukcyjne pomimo całego 
bogactwa swych barw i postaci są tylko zmienio- 
nemi liśćmi. Sądzę, że Gothe, który pierwszy wy
rzekł że liść je s t głównym i zasadniczym orga
nem wszelkiej roślinności ‘), musiał przyjść do

‘) Myśl tę  przedstawił, jeśli się nie mylę 
w dziełku wydanem przy końcu XVIII wieku p. t. 
„Die Metamorphose der Pfłauzen.”

w c ałach płynnych; do tejże samej kategoryi na
leżą badania Springa nad spójnością substancyj 
sproszkowanych pod znacznem ciśnieniem. Dotąd 
jednak  nie badano, ja k  w warunkach takich za
chowują się stałe sole i związki organiczne, rze
czą więc tą  zajął się obecnie prof. Dewar. Do 
doświadczeń swych używał on silnego moździerza 
stalowego z tłokiem z tegoż samego metalu; sub
stancya badana, umieszczona pod tłokiem, miała 
być wyciskaną przez wązką rurę o średnicy ‘/ , 6 
cala i długości l/ 2 cala. Ciśnienie oznaczano ze 
stosunku średnicy tłoka i prasy hydraulicznej 
i z dostrzeganych w niej ciśnień; najwyższe ci
śnienie, w ten sposób teoretycznie obliczane, wy
nosiło 60 ton na cal kwadratowy, ale przy ciałach 
łatwiej dających się do płynności doprowadzić
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•wystarczało ju ż  ciśnienie 30 do 40 ton. Do
świadczenie każde trwało nie dłużej nad 4 do 
10 minut.

Substancye badane rozpadają się na dwie gru
py; jedne przy przeciskaniu przez wązką rurę 
przyjm ują postać nici, inne nie okazują zgoła po
dobnej ciągliwości. Do pierwszej grupy należą, 
między innemi, wodany siarczanu i węglanu sodu, 
chlorku magnezu, chlorku, bromku i jodku pota
su, soda gryząca; octan ołowiu, kwas benzoesowy 
płyną powoli, grafit staje się łatwo płynnym, ale 
wydaje nici łamliwe. Do substancyj zaś, które 
płynności takiej nie okazały, należą: wodany fo
sforanu sodu i boraksu, azotany sodu, barytu 
i strontu, potaż gryzący, suchy węglan i siarczan 
sodu, cukier, mączka i in. Prawdopodobnie pew
ne substancye, które nie ulegały ciśnieniu docho
dzącemu do 60 ton, stałyby się płynnemi pod ci
śnieniem większem; zdaje się wszakże, że dla 
każdej substancyi istnieje pewne stałe ciśnienie 
graniczne, przy którem dopiero objawy ciekłości 
je j występują. Niektóre z ciał badanych przy 
przedostawaniu się przez wązki otwór wybuchały 
gwałtownym wytryskiem, a uderzenie takie rozer
wało dwukrotnie walec stalowy.

(Proc. of the chem. Society).

—  Id .  C^y wodorosty p rzysw aja ją  wolny 
azot? Od czasu, jak  Hellriegel i W illfahrt wy
kazali w r. 1886, że rośliny motylkowe są w sta
nie przyswajać wolny azot wskutek swych bakte- 
ryi brodawkowych, zaczęto dążyć do przypisywa
nia tej zdolności wszystkim roślinom (B. Frank). 
Znane były istotnie doświadczenia (Franka, Schloe- 
singa i Laurenta), wykazujące możność istnienia 
tej zdolności u niższych wodorostów. Brano jed 
nak przeważnie do hodowli ziemię z wodorostami 
i bakteryami; hodowle zaś z samych wodorostów 
dawały wyniki niepewne. Pytanie więc, czy wo
dorosty same przez się mogą przyswajać wolny 
azot, pozostawało ostatecznie nierozstrzygnięte.

W  roku bieżącym ogłosił swe spostrzeżenia 
nad tą  lcwestyą p. Kossowitsch (Botan. Zeitung 
1894. Ab. I  S. 97). Wykonał on dwa szeregi 
doświadczeń: z czystemi hodowlami wodorostów 
i z zanieczyszczonemi przez domięszkę rozmaitych 
bakteryj gruntowych. Oba zresztą szeregi były 
wykonane w takich samych warunkach: w kolbach 
Erlenmeyera na wyjałowionym piasku, polanym 
odżywczym roztworem soli K, Mg, Na, Fe i Ca 
z domięszką saletry; powietrze, doprowadzane do 
roślin, było starannie pozbawiane NH3 za pomocą 
H2S 0 4, oraz również wyjaławiane. Czyste hodo
wle wodorostów (Cystococcus) nie wykazały w tych 
warunkach żadnego przyswajania azotu: z począt
ku wprawdzie zaczęły się bujnie rozwijać, ale po 
trzech tygodniach przestały się rozmnażać, aż do
póki nie dodano nowej ilości azotanu. Wyniki 
10-ciu analiz wykazały, że wodorosty spożytko
wały całkowitą ilość znajdującego się w podłożu 
azotanu. To samo da się powiedzieć o hodowlach 
wodorostów łącznie z bakteryami grochu.

Inaczej się natomiast przedstawiają hodowle 
| nieczyste, tutaj również została zużytą cała ilość
j  azotanu, ale za to ilość azotu, wynosząca począt

kowo 2,6 mg, zwiększyła się po upływie czterech 
miesięcy do 7,1 mg w hodowlach bez domięszki 
cukru i do 9,5 mg z cukrem. Ten ostatni doda
wano na tej zasadzie, że według Beyerincka, 
obecność jego miała być pożyteczną dla rozwoju 

J  niek*órych wodorostów; ale w doświadczeniach p.
| K. wywierał on dodatni wpływ jedynie na hodowle

z bakteryami, na czyste zaś działał raczej uje
mnie.

W odorosty zatem same przez się wolnego azo
tu  przyswajać nie mogą, czynią to jedynie bakte- 
rye; że jednak i wodorosty m ają tu  pewien udział, 
widać to z tego, że przyswajanie azotu może 
się odbywać jedynie pod wpływem światła (jak  to 
udowodnił jeszcze Frank).

P. K. wyciąga następujący wniosek ze swoich 
doświadczeń: między wodorostami i bakteryami 
gruntu istnieje spółka (podobna do tej, ja k ą  two
rzą rośliny motylkowe z bakteryami brodawko- 
wemi); wodorosty dostarczają bakteryom woda- 
nów węgla, wytworzonych na świetle, a bakterye 
zajm ują się przyswajaniem azotu.

(Naturw. Rundsch. Nr 33 r. b.).

—  bd. Zboża m rów ek. Wiadomo, że niektóre 
! gatunki mrówek zbierają nasiona pewnych traw 

lub zbóż, gromadząc niekiedy znaczne nawet za
pasy. W  Saharze bardzo poszukiwane są przez 
nie nasiona rośliny Aristida pungeDS, a że i miesz
kańcy tamtejsi używają ich w czasie głodu, więc 
też, ja k  donosi p. T rabut (w Rev. horticole), po
szukują ich w razie potrzeby przedewszystkiem 
w mrowiskach, gdyż to jest dogodniejsze, niż 
zbieranie samej rośliny. F ak t ten nie nowy, 
w dziejach izraelitów znajdujemy wzmiankę, że 
nawet przed sądy wytaczano sprawę o to, do kogo 
ma należeć zboże, znalezione w mrowisku, czy do 
znalazcy, czy do właściciela gruntu, na którym 
znajduje się mrowisko; przyczem prawo własno
ści przyznawano zwykle znalazcy.

ROZMAITOŚCI.

—  tr . Te leg ra fia  e lektryczna. Niedawno po
łączone towarzystwa telegrafów podmorskich 
obchodziły w Londynie 25-tą rocznicę istnienia 
podmorskiej komunikacyi telegraficznej z Azyą 
wschodnią. Początek wszakże telegrafii podmor
skiej sięga epoki wcześniejszej, pierwszy bowiem 
drut podmorski przeprowadzono między Calais
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a Dover w r. 1851, w r. 1888 zaś, a zatem po 
36 latach, ukończoną, została pierwsza linia idąca 
przez Atlantyk. Komunikacya telegraficzna Indyj, 
Chin i Australii z E uropą nastąpiła później i do
konywała się stopniowo. Towarzystwa telegrafii 
wschodnio-azyatyckiej rozpoczęły działalność swą 
z kapitałem 2 6 0 0 0 0  funtów szterlingów, posia
dając linią długości 800 mil angielskich; obecnie 
zaś rozporządzają kapitałem  akcyjnym 9 milio
nów f. szt., a sieć należącego do nich drutu  obej
muje 51325  mil angielskich. Jak  donosi „Engi- 
neering,” rząd niemiecki udzielić ma koncesyą na 
przeprowadzenie linii bezpośredniej między Sta
nami Zjednoczonemi a Niemcami; robota otrzy
mać ma subwencyą rządową i ukończoną ma być 
w r. 1897. W Ameryce prowadzą się też obec
nie układy co do przeprowadzenia linii telegra
ficznej między Kalifornią a Australią.

—  tr. W ypraw a podbiegunowa, uorganizowa- 
na pod dowództwem Cooka, zakończyła się nie
szczęśliwie w samym początku. Parowiec bowiem 
doznał dotkliwych uszkodzeń na brzegach Greń- 
landyi, a załoga, porzuciwszy go, zmuszona była 
do powrotu.

ODPO W IEDZI REDAKCYI.

W P. W . IV!. Lud. radzimy porozumieć się oso
biście z członkiem naszej redakcyi, p. S. Dick- 
steinem (Marszałkowska, 117).

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 26 września do 2 października 1894 r.

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

D
zi

eń
1

B arom etr
700 mm -j- T em p era tu ra w  st. C.

VM

• r- i

Ź

K ierunek  w ia tru  
Szybkość w m etrach  

n a  sekundę

Sum a

opadu
U w a g i .

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

26 s. 5o ,2 48,3j 46.3 4,8 13,0 10,8 13,4 4,1 78 SES,S9,SE5 2,0
27 c. 43,6 45,5 48,1 12.9 15,8 11,0 16,4 lo,5 88 S3,W<>,SW3 10,8
28 p. 49,o 46 5 1 5o,8 8,t 12,8 7,8 14,4 7,9 77 W3,W&,S3 o,7 a. m. •
29 s . 5 2 ,3 5 3 ,4 l 5 4 ,5 5.2 11,0 8,3 11,8 4,6 71 o , w 3, o 0,0 a. m.==
30 N. 55,4 56,4 57,8 4,0 H ,9 8,3 12,5 2,7 72 NE3,N E5,N2 0,0

1 P. 59,6 59,8 60,1 2.4 11,4 5,8 12,1 2,3 79 N3,E5,N3 — a . m .E r
'2 W. 61,1 61,4

1
3,'i 10,4 7,1 11,3 3,5 69 NE4,ŃE6,E3, 1 h. m. k ie r u n e k  w ia tr u  E ,

Średn ia  53,6 9,0 76 13,5

T R E Ś Ć .  Karol Jurkiewicz jub ila t, przez redakcyą. —  Instytut państwowy fizyczno-techniczny 
w Berlinie, przez S. Stetkiewicza. —  Świecące zwierzęta i rośliny, przez d-ra J . Nusbauma. —  Z teo- 
ryi analizy chemicznej, przez Zn. —  Korespondencya Wszechświata, przez B. Eichlera. —  Kronika 

naukowa. —  Rozmaitości. —  Odpowiedzi od redakcyi. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A Ślósarski. R ed ak to r Br. Znatowicz.
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TYGODNIK POPULARNY

POŚW IECONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.

Doświadczenie elektryczne.
W  Sorbonie paryskiej, w pracowni prof. 

L ippm anna, prepara to r jego, p. C. Limb, 
wywołał ciekawe zjawisko świetlne, pod
dając pomarańczę działaniu wyładowań 
elektrycznych.

dzenie to doświadczenia przedstaw ia fig. 1; 
pomarańcza na swej podstawie znajduje się 
na pierwszym planie rysunku. Skoro na 
zbrojach bateryi nagromadzona je s t dosta
teczna ilość elektryczności, przykładam y do

Fig. 1. Doświadczenie z elektryzowaniem pomarańczy.

N a podstawie izolowanej umieszczona jest 
pomarańcza, av której, w obu jej biegunach 
osadzone są igły ruchome, wsparte na słup 
kach szklanych. Jedna  z tych igieł pozo
staje w połączeniu ze zbroją zewnętrzną 
bateryi lejdejskiej, k tóra się ładuje zapo- 
mocą maszyny elektrycznej Holtza. Urzą-

drugiej igły jedno ramię ekscytatora czyli 
wyładowywacza, drugie zaś jego ramię 
zbliżamy do gaiki, pozostającej w kom uni- 
kacyi ze zbroją w ewnętrzną bateryi. N a
tychm iast przeskakuje silna iskra, a zara
zem cała powierzchnia pomarańczy roz ja
śnia się żywym blaskiem czerwonym, który
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jej nadaje w ejrzenie kuli ognistej, ja k  to 
wyraźniej przedstaw ia fij;. 2.

Koniecznym wszakże warunkiem  tego do
świadczenia jest, by igły przypadały w kie
runku  osi pomarańczy; jeżeli w bite są 
w kierunku prostopadłym  do osi, wyłado
wanie zachodzi w sposób w skazany na 
fig. 3, smuga św ietlna obiega dokoła pom a
rańczy, której pow ierzchnia pozostaje nie • 
rozjaśnioną,.

Różnica ta  tłum aczy się niejednakiem  
przewodnictwem  włókien owocu w różnych 
ich kierunkach, co zresztą w ogólności ma 
miejsce i z innem i substancjam i włókni- 
stemi. W  pierwszym razie, gdy igły p rzy
padają z biegiem osi pomarańczy, w yłado
wanie dokonywa się przeważnie w  je j w nę
trzu, a wzniecony przez iskrę blask prze
nika skórkę owocu, k tóra się tedy okazuje 
silniej prześw iecającą, aniżeli możnaby 
przypuszczać.

cowych Strzelec zachodzi wcześnie, gdy od 
strony północno - wschodniej w ynurza się 
B yk z A ldebaranem , poprzedzany przez 
Plejady. Nieco wyżej błyszczy Perseusz 
w drodze mlecznej, a na południe wzglę
dem niego Baran i Andromeda, łącząca się 
z Pegazem. Na stronie zachodniej zenitu 
błyszczy Łabędź, L ira  z W egą i Orzeł 
z A tairem , a bliżej poziomu H erkules, Wę- 
żownik, K orona północna i W olarz z A r- 
kturem . Na północy Cefeusz, Kasyopea, 
Niedźwiedzica m ała i Niedźwiedzica wielka 
tuż nad poziomem. Na północo-wschodzie 
po północnej stronie drogi mlecznej, w scho
dzi Woźnica z Kozą.

M erkury zachodzi wkrótce po słońcu.— 
W enus je s t gwiazdą poranną, zbliża się 
wszakże do połączenia górnego ze słońcem; 
w początkach miesiąca wschodzi o godz. 4 
min. 30, w końcu dopiero o godz. 5 min. 31, 
w idzialną je s t już więc tylko przez czas

F ig . 2 . P om arań cza  p rzed staw ia jąca  
w e jrzen ie  k u li o g n iste j.

W yładowanie zachodzące w kierunku osi 
nieznacznie tylko niszczy pomarańczę; na
tomiast, gdy isk ra  wyjątkowo przedostaje 
się przez pom arańczę poprzecznie w zglę
dem osi, rozryw a tkanki je j w strzępy, 
a pom arańcza szybko się psuje. W  tym 
więc k ierunku przebieg isk ry  napotyka 
znaczny opór. D oświadczenie to udaje się 
również dobrze i z innemi owocami, które 
się oświetlają światłem barw odmiennych.

T. B .

Objawy astronomiczne
w październiku.

D roga mleczna w godzinach wieczornych 
przebiega od wschodu ku zachodowi, tuż 
obok zenitu. Z gw iazdozbiorów zwierzyń-

F ig . 3. W yładow anie  dokoła 
pom arańczy.

bardzo krótki, przyczem blask jej wciąż 
słabnie. D nia 28 przypada w połączeniu 
z księżycem, dnia 30 z Saturnem . Mars 
dnia 20 przypada w opozycyi ze słońcem, 
świeci więc przez noc całą, uderzając widza 
żywym blaskiem czerwonym. W połowie 
miesiąca wschodzi o godz. 5 min. 40 wie
czorem, zachodzi o godz. 7 min. 20 rano. 
D nia 15 je s t w połączeniu z księżycem.— 
Jow isz wschodzi coraz wcześniej, w począt
kach miesiąca o godzinie 9 min. 40, w koń
cu o godzinie 8 m inut 20 i świeci aż do 
brzasku dziennego; dnia 20 je s t w połącze
niu z księżycem.— Saturn dnia 21 przypada 
w połączeniu ze słońcem, je s t więc n iew i
dzialny.

P ierw sza kw adra księżyca ma miejsce 
dnia 6, pełnia dnia 14, druga kw adra dnia 
21, nów dnia 28. W  Październiku napoty
ka też ziemia kilka rojów  meteorycznych, 
mianowicie między dniem 9 a 25. Po-
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wodują one gwiazdy spadające, wybiega
jące głównie z gwiazdozbiorów Byka i Bli
źniąt.

Drobne ^iadomoód.

Kamienie w  żołądku strusi. Strusie w żo
łądku swoim zaw ierają w znacznej ilości 
krzemienie, mające wielkość grochu lub 
orzechów, jakoteż odłamki szkła, nagroma
dzone głównie w okolicy odźwiernika (py- 
lorus). Przeznaczenie osobliwych tych za
wartości było zagadkowem, nie rozumiano, 
do jakiego celu ptak twardych brył potrze
buje. Obecnie przedstaw ił p. Sappey aka
demii nauk w Paryżu spostrzeżenia, które 
rzecz tę dostatecznie wyjaśniają. W  roku 
1845 miał on sposobność dokonania sekeyi 
strusia, ważącego przeszło sto kilogramów 
i napotkał w żołądku jego mnóstwo ciał 
twardych, k tóre nagromadzone były w po
bliżu odźw iernika w pomięszaniu z drobno 
posiekanem zielskiem, gdy pozostała, p rze
dnia część żołądka napełniona była paszą 
niezmienioną. W idocznem było, że to tw ar
de bryłki rozdrobniły i starły  pokarm, 
spełniając tym sposobem czynności zębów 
zwierząt ssących. W niosek ten o przezna
czeniu brył twardych w żołądku strusi 
stwierdzony został świeżo w Muzeum hi- 
storyi naturalnej w Paryżu. Zakończył 
tam mianowicie życie struś świeżo sprow a
dzony z A fryki zachodniej, w kilka dni po 
swem przybyciu, w stanie nadzwyczajnego 
wychudzenia. P rzy  sekcyi znaleziono żo
łądek, od przełyku aż do odźwiernika, cał
kowicie wypełniony ziołami suchemi, a mię
dzy niemi rozproszone były drobne kam y
ki vv ilości niewielkiej, k tóre widocznie nie
dostateczne były do rozdrobnienia obfitej 
paszy. S truś więc, jakkolw iek żołądek je 
go w ypełniony był pożywieniem, wrychudł 
i zm arł śmiercią głodową, brakło mu bo
wiem krzem ieni i odłamków szkła, któreby j  

rozdrobnieniem  pokarmu strawność iego 
przygotowały. W mniejszym zresztą sto 
pniu napotykam y objaw ten u wszystkich 
ptaków, a przynajm niej u tych, o których j  

wiadomo, że piasek połykają. W  szcze- | 
gólności zaś u k u r przy auskultacyi grzbie
tu słyszeć się dają w yraźnie szmery wła
ściwe, wywoływane przez ścieranie się po
karmu o większe ziarna piasku. (Comptes 
rendus).

Kometa, odkryta w początkach roku b ie
żącego przez Galego w Australii, obserwo- ,

wana była starannie i fotografowana w ob- 
serwatoryum  Sydneyskiem. Przedstaw iała 
ona osobliwe zmiany, w ciągu kw ietnia bo
wiem ogon jej znikał kilkakrotnie, a gdy 
występował, okazywał postać już to wązką 
i wydłużoną, już wachlarzowato rozsze
rzoną.

Telautograf, jest to nowy telegraf piszący, 
w ynalazku p. Grray w Nowym Y orku, m a
jący dokładnie odtwarzać na stacyi odbie
rającej pismo przesyłane, wyróżnia się on 
bardzo korzystnie od pantelegrafu Caselle- 
go i innych tego rodzaju pomysłów. Jak  
donosi „N aturę” prowadzone były z telau- 
tografem tym w lipcu próby między zatoką 
św. M ałgorzaty a urzędem  pocztowym 
w Londynie. Właściwe przyrządy połą
czone zostały z końcami d ru tu  telegraficz
nego, łączącego oba wymienione punkty, 
przypadające w odległości wzajemnej 83 
mil angielskich, a rezultaty  okazały się 
zupełnie zadawalniające. Przyrządy dzia
łały bez zakłócenia, a pręcik przyrządu od
bierającego kreślił wyborne facsimilia pi
sma przesyłanego, oddając wiernie nietylko 
kreski grubsze i cieńsze, ale także kropki 
nad i, oraz kreski poprzeczne głoski t.

W W arszaw ie  jesteśm y obecnie świadka
mi prób, dokonywanych z brukam i różnego 

j  rodzaju. Z tego powodu podajem y tu na- 
j  stępne zestawienie względnych korzyści, j a 

kie dają rozmaite bruki. Są to szczegóły 
zebrane z doświadczeń w Chicago, a poda
ne przez pismo „Scientific A m erican.” Za
lety względne bruków wyrażone są przez 
stopnie, tak, że cyfry najmniejsze odpowia- 
daję zaletom najwyższym:
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Koszt zaprowadzenia 5 4 2 1 6 3
„ utrzymywania 4 1 5 3 2 6

Łatwość naprawy . 6 2 5 4 3 1
Trwałość 4 1 5 3 2 6
Brak huku . 3 4 2 6 5 1
Brak k u rzu .
Brak substancyj roz

1 2 4 5 3 6

kładowych .
Brak pochłaniania (ab

5 1 6 3 2 5

sorbcyi) . 1 2 6 4 3 5
Wytrwałość koni . 
Łatwość ruchu wo

6 4 5 1 2 3

zów . . . . 1 2 3 6 5 4
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O O - Ł O S Z E K T I  _A__

PAMIĘTNIK FIZYOCRAFICZNY
T o m  X III  za  rok 1893,

wyjdzie w jesieni r. b., objętością, formatem, ilustracyam i i treścią stanowiąc bezpośredni 
ciąg dalszy dw unastu tomów z lat poprzednich.

P rzedpłata, w ilości rb. 5 w W arszaw ie a rb. 5 k. 50 z przesłaniem  pocztą, może być 
wnoszona na ręce „W ydaw nictw a Pam iętnika Fizyograficznego” (W arszawa, Krakowskie 
Przedmieście, N r 66). Cena w księgarniach, po wyjściu tomu rb. 7 kop 50.

Prenum eratorow ie, wnoszący przedpłatę w lokalu wydawnictwa, m ają prawo do n a 
byw ania kompletów P am iętn ika z lat ubiegłych w cenie po rb. 3 za tom.

CZASOPISMO MIESIĘCZNE, 

pośw ięcon e sp r a w o m  techniki i przem ysłu.

P R Z E D P Ł A T A  WYNOSI:

W  W A R S Z A W IE

Rocznie............................................. rs. 10
Półrocznie.............................................. „ 5

NA PR O W IN C Y I

Rocznie................................................. rs. 12
Połrocznie.............................................. , 6

A D R E S  R E D A K C Y I:

W ar.iza.Wa, ul. Krakowskie Przedmieście, 66.
(Gmach Muzeum Przemysłu i Rolnictwa).

tygodnik rolniczo-przemy słowy, wychodzi co sobotę w Poznaniu, 1—1 '/2 arkusza druku,
często z rycinam i.

S k ł a d  ( t r lÓ W n y  na K rólestw o i Cesarstwo w K sięgarni p. M aurycego O rgelb ran
da w W arszawie, p rzy  ul. K rakowskie-Przedm ieście. — Cena rocznie w W arszawie rs. 6, 
kw arta ln ie  rs. 1 kop. 5 0 .— Z przesyłką na prowincyą rocznie rs. 7 kop. 2 0 , kw arta ln ie  rs. 1 k. 8. 

R edakcya Z IE M IA N IN A  w Poznaniu, P lac P iotra  A? 4  r.

^ 0 3 bojicho HeH3yi>oio. B ap u iaB a , 23 CeiiTflópn 1894 r. W arszawa. D ru k  E m ila  Skiwskiego.


