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ReŁabilitacya term om etru.

W  drugiej połowie stulecia bieżącego te r
mometr rtęciowy uległ dotkliwym' zarzutom. 
W ykryto w nim liczne ’ źródła błędów, 
oskarżono go o zmienność, zgodność wskazań 
dwu termometrów, a nawet jednego i tegoż 
samego termometru w różnych czasach stała 
się podejrzaną. Przyrząd tak  w nauce^za- 
służony, który się tak  znacznie przyczynił do 
poznania własności ciał i do wyjaśnienia 
istoty ciepła, zdawało się, że zostanie zupeł
nie usunięty z pracowni fizycznych, ustępując 
miejsca dokładniejszemu termometrowi ga
zowemu, pomimo zawiłości jego i nieodłącz
nych odeń rachunków. Potrzeba term om etru 
nie ogranicza się wszakże w ścianach p ra
cowni fizycznej — pomoc jego jest niezbędna 
we wszelkich badaniach naukowych, meteo
rologicznych, astronomicznych, chemicznych, 
fizyologicznych; wskazówek jego szuka tech
nika przy swych robotach praktycznych, ra 
dzi go się lekarz przy łożu chorego, do stopni 
jego nawykliśmy w życiu powszedniem. 
W ziętość tak  powszechną zyskał on wszakże |

skutkiem łatwości w użyciu, szybkości, z jaką 
wskazania jego odczytać można; gdyby 
znaczniejszą dokładność większą zawiłością 
opłacić było trzeba, ograniczyłoby to zara
zem powszechność usług jego. Termometr 
rtęciowy ocaliła prostota jego budowy; nie- 
odstępując od pierwotnej jego zasady i za
chowując formę jego, wprowadzono udosko
nalenia i poprawki, które źródła błędów 
zupełnie lub w znacznej przynajmniej mierze 
zatamowały. Rehabilitacya term om etru wy
m agała pracy mozolnej i badań drobiazgo
wych, przeprowadzonych w ostatnich czasach 
głównie przez wielkie instytucye miernicze— 
biuro międzynarodowee miar i wag w Pary
żu, oraz instytut fizyczno-techniczny w Berli
nie *); prac tych podać tu  możemy szkic po
bieżny tylko, poprzedzimy go jednak dawniej
szą historyą termometru.

’) Najważniejsze rozprawy o termometryi 
praktycznej z ostatnich czasów zawarte hij, 
w sprawozdaniach wspomnianych instytucyj: 
„Travaux et memoires du Bureau international 
des poids et mesures,” oraz „W issenschaftliche 
Abhandlungen der pliysikalisch-technischen Keichs- 
anstalt.” Treść tych badań przedstawił p. Per- 
net w niedawno wydanym zeszycie „Encyklopae- 

| die der Naturwissenschaften.”
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Początki term om etru nie sięgają w prze
szłość zbyt daleką, nie znajdujemy bowiem 
wskazówek żadnych, by o mierzeniu tem pe
ra tu ry  istotnie myślał ktokolwiek przed G a
lileuszem, który niewątpliwie już w końcu 
wieku szesnastego, a  w każdym razie przed 
rokiem 1603, posługiwał się przy wykładach 
termometrem. Pierwszy ten term om etr, albo 
raczej termoskop tylko, którego wynalazek 
niesłusznie Drebblowi przypisywano, składał 
się z kuli szklanej, wielkości ja ja  kurzego, 
i z przylutowanej do niej wązkiej rury; po 
ogrzaniu kuli, zanurzano koniec otwarty ru 
ry w wodę, k tóra tedy do pewnej wysokości 
ru rę  zapełniała i przy zmianie tem peratury 
wznosiła się wyżej lub spadała. Pomysł do 
przyrządu tego nasunąć miało Galileuszowi 
rozpatrywanie wynalazków H erona, sam 
wszakże w pismach swoich o tem  nie wzmian
kuje. W  miejsce wody użył następnie wina 
i nawet podzielił podobno term om etr swój na 
stopnie, a Sanctorius, profesor medycyny 
w Padwie, używał podobnego „instrumentum 
tem peram entorum ” przy badaniu chorych.

W  pięćdziesiąt la t później podobny term o
skop powietrzny zbudował Otto Guericke, 
ale podobnie, jak  swemu barometrowi wod
nemu, tak  też i temu przyrządowi nadał wy
m iary ogromne. B yła to wielka kula mie
dziana, od której ku dołowi schodziła mie
dziana również ru ra  o średnicy calo
wej, wznosząca się po dwukrotnem zagięciu 
znów wysoko w górę. R u ra  wypełniona była 
spirytusem, a na powierzchni tej cieczy pły
wała pusta kulka mosiężna, do której przy
czepiona nitka, po przejściu przez blok, dźwi
gała  na drugim swym końcu figurkę; ze 
zmianą więc tem peratury figurka przesu
wała się to w górę to na dół, wskazując 
palcem umieszczoną na rurze podziałkę, któ
rej kreski oznaczały najwyższą, najniższą 
i średnią w M agdeburgu tem peraturę. K ula  
m iała barwę błękitną, pokryta była złotemi 
gwiazdkami i posiadała napis: „Perpetuum  
mobile,” cały zaś przyrząd osadzony był ze
wnątrz domu Guerickego, na ścianie północ
nej, nigdy przez promienie słońca nieoświetla- 
nej. Pomimo okazałej swej wielkości term om etr 
Guerickego nie był zgoła dokładniejszy ani
żeli term om etr Galileusza, a  wskazania jego 
również nietylko od zmian tem peratury, ale 
i od zmian ciśnienia atmosferycznego zależa

ły; Guericke wszakże zrozumiał, że główna 
; wartość term om etru na tem polega, by różne- 

przyrządy dawały wskazania zgodne, któreby 
można ze sobą zestawiać i porównywać. Dla
tego też s ta ra ł się opatrzyć podziałkę swą 
w pewien punkt stały, umieszczając figurkę 
swą tak, by tem peraturę średnią wskazywała 

| w czasie pierwszych przymrozków nocnych 
lub szronów; osięgał to zaś w ten sposób, że 
z kuli termometru, k tóra posiadała otwór za
mykany kranem, tak  długo pompą swą po
wietrze usuwał, aż figurka zatrzym ała się 
w punkcie żądanym.

K to  zamiast powietrza do mierzenia tem 
peratury  po raz pierwszy użył rozszerzalności 
cieczy, tego rozstrzygnąć nie zdołano; wiado
mo tylko, że już w r. 1631 lekarz J a n  Eey 

| używał term om etru, polegającego na rozsze- 
| rzalności wody. Zasługa zaś dalszego udo

skonalenia takich termometrów przypada 
sławnej akademii doświadczeń, „academia 
del cimento,” istniejącej we Florencyi przez 
lat dziesięć zaledwie, od r. 1657 do 1667, pod 
opieką księcia toskańskiego Ferdynanda I I  
i b ra ta  jego Leopolda. Zam iast wody za
barwionej do napełnienia term om etru użyli 
akademicy florenccy alkoholu, powyżej zaś 
cieczy ru ra  była pusta i w górnym końcu 
lakiem zatopiona, co chroniło przyrząd od 

| wpływu ciśnienia atmosferycznego. Był to 
więc już term om etr istotny, podziałkę tylko 

I miał jeszcze zupełnie dowolną; różne przy- 
j rządy posiadały różną ilość stopni między 

najniższą tem peraturą zimową a najwyższą 
j  tem peraturą letnią we Florencyi. Termo

m etr taki istniał zresztą już w r. 1641, przed 
założeniem zatem akademii, i zbudowany był 
może według wskazówek Ferdynanda I I ,  
który był uczniem Galileusza. Do niektó
rych doświadczeń mieli podobno akademicy 
i term om etr rtęciowy, a alkoholowy ich te r
m om etr dotąd się przechował.

Termom etry florenckie rozpowszechniły się 
w Europie, chociaż częściej używane były 
term om etry u góry otwarte; największą 
wszakże trudnością było ujednostajnienie po- 
działki. Hooke w r. 1665 zajmował się ba
daniami nad statecznością tem peratury topli
wości lodu, o czem zresztą wiedzieli już może 
akademicy florenccy; w tymże czasie Huygens 
poznał stateczność tem peratury wrzenia 
wody, a w r. 1665 radził towarzystwu kró^
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lewskiemu w Londynie, by objętości rury 
i naczynia dobrane były w odpowiednim sfo- 
sunku, stopnie zaś liczone od punktu topliwo
ści lodu lub od punktu wrzenia wody, w ta 
kim bowiem razie „nie trzebaby przesyłać 
termometru, by tem peratury dostrzeżone 
można było porównywać między sobą.” Do
godniej do celu tego dojść można przez 
wprowadzenie nie jednego, ale dwu punktów 
stałych, a podział taki termometrów floren
tyńskich wprowadził już Dalance w r. 1688. 
Jako  punkty stałe zaleca on tem peraturę 
topliwości masła i tem peraturę topliwości 
lodu, lubo zamiast tej ostatniej proponuje 
także tem peraturę piwnic głębokich; odstęp 
zaś między krańcowemi punktami dzieli na 
dwadzieścia równych stopni. Halley sądził, 
że alkohol dla znaczniejszej swej rozszerzal
ności odpowiedniejszym jest do termometrów 
aniżeli rtęć, a tem peraturę jego wrzenia 
pragnął ustanowić jako górny okres podział
ki, której punkt najniższy odpowiadać miał 
temperaturze głębokich piwnic. I  Newton 
prowadził doświadczenia nad ogrzewaniem 
ciał, do których służył mu term om etr napeł
niony olejem lnianym; na termometrze tym 
oznaczył on przez 0 punkt topliwości lodu, 
ciepło zaś krwi liczbą 12, a przy podziałce tej 
tem peratura wrzenia wody przypadała mię
dzy liczbami 33 i 34. Newton też zwrócił 
uwagę na błąd wynikający z możliwej nie- 
jednostajności średnicy rury; by wpływ ten 
usunąć, przez przelewanie do rury  odważo
nych ilości rtęci oznaczał długości odpowia
dające różnym objętościom i odstępy te 
przyjmował za podstawę dalszego podziału.

Czego wszakże dopiąć nie mogli najznako
mitsi fizycy, dokonał prosty konstruktor, 
który wykończył wreszcie term om etry dające 
wskazania zgodne i nazwisko swoje z przy
rządem tym trwale połączył. Był to  Daniel 
Gabryel Fahrenheit, gdańszczanin z pocho
dzenia, a kupiec z powołania. Zrażony niepo
wodzeniami w handlu, zajął się z upodoba
niem fizyką i osiadł w Holandyi, gdzie utrzy
mywał się z wydymania szkła i budowy na
rzędzi fizycznych. Pierwotnie wyrabiał on 
termometry alkoholowe, a wiadomość o nich 
w ówczesnem piśmie „A cta eruditorum ” po
dał w r. 1714 Chrystyan W olf, przypisując 
uderzającą ich zgodność szczególnej właści
wości użytego alkoholu. Około tegoż czasu

Fahrenheit zwrócił się do budowy termo
metrów rtęciowych, do czego, jak  sam przy
znaje, skłoniły go badania nad rozszerzalno
ścią rtęci, dawniej już dokonane przezjAmon- 
tonsa. Sposób, w jaki otrzymał zgodność 
swych termometrów, Fahrenheit długo za
chowywał w tajemnicy, a nawet w rozprawie, 
którą w r. 1727 ogłosił w „Philosophical 
transations,” dokładnie postępowania swego 
nie wyjaśnił. Używał on podziałek równych, 
a wreszcie pozostał przy skali sięgającej od 
0° do 212°. W edług własnego opisu, dla urzą
dzenia podziałki umieszczał on termometry 
najpierw w mięszaninie lodu, wody i salmia- 
ku, a punkt, przy którym się alkohol zatrzy
mywał, oznaczał przez 0°, co odpowiadało 
najsilniejszemu mrozowi srogiej zimy 1709 r.; 
następnie wprowadził przyrząd do mięszani- 
ny wody z lodem, punkt ten marznięcia ozna
czał liczbą 32, a odstęp między punktem 
sztucznego mrozu i punktem marznięcia wo
dy dzielił na 32 części równych. D la kon
troli odwoływał się jeszcze do ciepła krwi 
zdrowego człowieka umieszczając termometr 
w jamie ustnej i punkt ten oznaczał przez 
96°. Okazuje się z tego, że nie używał 
jeszcze punktu wrzenia wody jako punktu 
stałego, pierwotne też jego termometry do 
wysokości tej nie sięgają. Przy pomocy do
piero termometru rtęciowego rozpoczął ba
dania nad statecznością punktu wrzenia wo
dy i poznał, że tem peratura ta  bynajmniej 
nie jest stateczną i zależy od ciśnienia atm o
sferycznego; ponieważ zaś pod ciśnieniem ba- 
rometrycznem 28 cali paryskich rtęciowe 
jego termometry wskazywały w wodzie wrą
cej 212°, przyjął więc liczbę tę jako tem pera
tu rę  wrzenia wody pod zwykłem ciśnieniem. 
Niektórzy wszakże sądzą, że poprzednio już 
posługiwał się tą  tem peraturą przy podziale 
termometrów, ale ważny ten wszakże szcze
gół z sobkowstwa taił. Przy doświadcze
niach swych dostrzegł nadto Fahrenheit, że 
woda daje się w stanie ciekłym oziębić 
znaczniej niżej zera, ale w chwili krzepnięcia 
przyjmuje tem peraturę, normalnie zjawisku 
temu odpowiadającą.

Rozgłosem nazwiska swego dorównywający 
Fahrenheitowi, Antoni Ferchault de Reau- 
mur, ustępuje mu znacznie zasługą w dzie
dzinie termometryi. Przyrządy swoje (1730) 
napełniał on alkoholem, w '/s części pomię-
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szanym z wodą, umieszczał je  w wodzie 
krzepnącej pod wpływem mięszanininy ozię
biającej i szczyt alkoholu oznaczał przez 0°; 
następnie wprowadzał je  do wody wrącej, 
a odpowiadającą tem u wysokość cieczy ozna
czał liczbą 80°, poczem rurkę hermetycznie 
zamykał. Podział na 80 części przyjął Rea- 
m ur stąd, że jego mięszanina alkoholu z wo
dą, przy ogrzaniu od tem peratury topliwości 
lodu aż do tem peratury wrzenia wody, po
większała objętość swą o 80/iooo części, sądził 
więc, źe tym sposobem ustali prosty stosunek 
między wielkością stopnia a  objętością na
czynia. Następnie dopiero poznał, źe do
strzeżona objętość nie punktowi wrzenia 
wody, ale raczej punktowi wrzenia alkoholu 
odpowiada, a za rad ą  N olleta zaczął punkt 
ten oznaczać liczbą 65 zam iast 80; ponieważ 
jednak zmiany tej nie ogłosił, a term om etry 
wedle wskazówek jego wyrabiane rozpo
wszechniły się we Francyi i po za jej grani
cami, sprowadziło to zamęt, którem u kres 
położyły dopiero w r. 1772 prace Deluca. 
Ze względów praktycznych utrzym ał on po
dział R ćaum ura na 80°, ale wskazał dokład
niejsze sposoby oznaczenia punktów stałych, 
zamiast zaś alkoholu zalecił rtęć ze względu, 
że rozszerza się bardziej jednostajnie, jest 
lepszym przewodnikiem ciepła i posiada 
mniejsze ciepło właściwe, prędzej tedy tem 
peratu rę  otoczenia swego przyjmuje.

Współcześnie z Reamurem pragnął i D e- 
lisle określić stopień, jako oznaczoną część 
naczynia. Z  doświadczeń swyeh wniósł, źe 
objętość rtęci w naczyniu, przy oziębianiu od 
punktu wrzenia wody do punktu topliwo
ści śniegu ulega pozornemu zmniejszeniu 
o 150/ioooo części; podzielił więc odstęp między 
zasadniczemi temi punktami na 150°, przy- 
czem punkt wrzenia oznaczył przez 0, 
a punkt krzepnięcia wody przez 150. Inną 
jeszcze podziałkę zastosował Ducrest w r. 
1840; dostrzegł on uderzające błędy term o
metrów R eaum ura i chciał je  poprawić przez 
pozostawienie powietrza nad alkoholem, a  za 
punkty stałe przyjął tem peraturę wody w rą
cej oraz tem peraturę piwnicy obserwatoryum 
paryskiego. Odstęp podzielił na sto stopni, 
gdy zaś następnie przekonał się o stateczno
ści tem peratury topliwości lodu, obrał ją  za 
punkt stały, pozostawił wszakże zero skali 
poprzedniej, przyczem dla wspomnianego

punktu wypadła liczba —10,4°, tak że prze
dział między tem peraturam i kresowemi wy
nosił 110,4°.

Skali stustopniowej pierwszy używać miał 
Linneusz, który według niej mierzył tempe
raturę w swoim ogrodzie botanicznym. Po- 
działka ta  wszakże związana jes t z nazwis
kiem Andrzeja Celsyusza, profesora astrono
mii w Upsali, który stustopniowy term om etr 
rtęciowy urządził około r. 1740, oznaczając 
pierwotnie punkt wrzenia wody przez 0°, 
a  punkt topliwości lodu przez 100°, wkrótce 
jednak  za rad ą  Strom era porządek taki od
wrócił. W e Francyi podziałkę tę wprowa
dził w r. 1743 Christian, który zresztą nie 
zważał na zależność tem peratury wrzenia od 
stanu barom etru, podobnie jak  Reaum ur 
i Delisle. N a wzgląd ten uwagę należytą 
zwróciła dopiero w r. 1777 komisya Royal 
Society, do której należeli Cavendish, Maske- 
lyne i Deluc.

W  ogólności zatem dopiero w początkach 
drugiej połowy zeszłego stulecia term om etr 
został ostatecznie wykończony i otrzym ał 
używane dotąd podziałki. Szczęśliwie złoży
ły się okoliczności, że mógł on być zbudowa
ny i osięgnął dokładność dla przyrządu mier
niczego niezbędną, zanim poznano zjawiska, 
albo raczej, zanim zmierzono wielkości, na 
których się on właściwie opiera,—spółczynni- 
ki bowiem rozszerzalności rtęci i szkła zo
stały  dopiero w epoce znacznie późniejszej 
należycie oznaczone. Przy braku tych d a
nych wysokości słupa rtęci w rurce termo- 
metrycznej obliczyć niepodobna, dlatego też 
darem ne były usiłowania tych, co wielkość 
stopnia oznaczać chcieli przez stosunek do 
objętości naczynia. Zadanie uprościło się 
przez odkrycie zjawisk, przy których tempe
ra tu ra  zawsze je s t jednaką i niezmienną, co 
dało możncić doboru punktów stałych te r
mometru* i związania z niemi podziałki. 
Skoro zaś term om etr tak  wykończony znalazł 
się w rękach fizyków, ukazują się natych
m iast pierwsze pojęcia ciepła utajonego 
i ciepła właściwego, świadcząc tą  współczes
nością, że umiejętne badanie objawów ciepła 
rozpocząć się mogło dopiero przy pomocy 
przyrządu, dozwalającego ściśle mierzyć tem 
peraturę. Badania te wszakże, którym te r
mom etr sam dał początek, zwolna się prze
ciw niemu zwróciły, poddały go bowiem suro
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wemu sądowi krytycznemu i wykryły w nim 
źródła niedokładności. K rytyka termometru 
datuje się w istocie rzeczy już oddawna, gdy 
daremne wysiłki Fraunhofera i innych kon
struktorów pogodzenia term om etru alkoholo
wego z rtęciowym, przekonywały, że różne 
ciecze rozmaicie i niejednostajnie rozszerzają, 
się pod wpływem ciepła, a drogę do usunięcia 
tych zawiłości wskazał Amontons w r. 1699. 
Badając przyrost prężności powietrza przy 
ogrzaniu go do tem peratury wody wrącej, 
poznał, że niejednakie nawet ilości powietrza 
przy jednakiem ogrzaniu nabierają jednakiej 
prężności; bezzwłocznie też zasadę tę zasto
sował do budowy term om etru normalnego, 
by wskazania innych termometrów do niego 
odnosić można było. W  wieku osiemnastym 
jedynie tylko L am bert ocenił doniosłość prac 
Amontonsa i dalej je  rozwijał, a z porówna
nia różnych termometrów wniósł, że rozsze
rzalność alkoholu odstępuje znacznie od roz
szerzalności powietrza i rtęci, co prowadzi 
za sobą konieczność poprawek przy oznacza
niu temperatury. Po ukazaniu się dzieła 
L am berta ,.Pyrom etria,” które wyszło już po 
śmierci jego w r. 1779, ożywione dotąd pole 
term om etrii zaległa długotrwała cisza, z któ
rej wyrwały ją  dopiero rozpoczęte w r. 1840 
doświadczenia R egnaulta nad rozszerzalno
ścią gazów i par, a następnie rtęci i szkła.

Rozległe badania Regnaulta, stanowią
ce dotąd wzór ściśłości doświadczalnej, 
dały podstawę, na której wreszcie oprzeć 
się mogły najnowsze udoskonalenia term o
metrów, przeprowadzone, jak  przytoczyliśmy 
wyżej, głównie w wielkich instytucyach, 
miernictwu precyzyjnemu poświęconych.— 
Nie będziemy tu  rozbierali kolejno wszystkich 
źródeł błędów, jakie nastręczać się mogą 
przy budowie i użycie term om etru, możemy 
zaledwie przytoczyć, na czem polegają naj
ważniejsze ulepszenia term om etru rtęciowe
go, w nowszych czasach wprowadzone.

{Dok. nast.).

S. K.

0 HELIOTROPJZMIE ROŚLIN.
(Dokończenie).

Nie należy jednak wyobrażać sobie, żeby 
wszelkie, jakkolwiek krótkotrwałe jednostron
ne oświetlenie było w stanie wywołać induk- 
cyą heliotropiczną i odpowiednie poskutkowa
nie. Przeciwnie, do wywołania indukcyi 
także potrzeba pewnego czasu. W  takim 
organie np., który będąc jednostronnie oświe
tlonym, zacząłby się wyraźnie zginać, dajmy 
na to, po godzinie, indukcya heliotropiczną 
następuje już nieco wcześniej, mniejwięcej po 
trzech kwadransach; przedtem zaś niema jej 
wcale i oświetlenie jednostronne, trwające 
krócej niż czas wymieniony, nie wywiera żad
nego poskutkowania. Musimy wprawdzie 
przypuścić, że działanie jednostronnego 
oświetlenia odczuwane jes t przez protoplaz- 
mę w każdej danej chwili; ale zmiany w pro- 
toplazmie, wywołane przez takie chwilowe 
działanie jego, są zbyt drobne, aby mogły 
wywrzeć jaki dalszy skutek. Przy dłuższem 
zaś działaniu światła drobne efekty oddziel
ne sumują się i wreszcie po pewnym przecią
gu czasu podrażnienie dosięga tego najmniej
szego stopnia, który jes t koniecznym do 
wywołania ze swej strony następującego ogni
wa w łańcuchu przyczyn i skutków, prowa
dzącym do zgięcia organu. Ten najmniejszy 
stopień podrażnienia, poniżej którego po
zostaje ono bez dalszych skutków, nazywamy 
progiem podrażnienia. Nie jestto  bynaj
mniej wielkość stała, gdyż protoplazma roz
maitych organów roślinnych jest w bardzo 
różnym stopniu czuła na oświetlenie jedno
stronne, a więc i próg podrażnienia helio- 
tropicznego jest bardzo rozmaity. Grdy 
u  jednych organów do indukcyi heliotropicz- 
nej wystarcza już parę minut jednostronnego 
światła o pewnem natężeniu, to dla innych 
potrzeba na to, przy tem samem świetle, 
kilku godzin lub jeszcze więcej czasu; są 
wreszcie organy zupełnie heliotropicznej czu
łości pozbawione, o których zatem możemy 
powiedzieć, źe próg podrażnienia helio- 
tropicznego jest u nich nieskończenie wy
soki.
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Istnienie progu podrażnienia okazuje się 
jeszcze i w innym względzie, mianowicie 
w zachowaniu się organów roślinnych wobec 
światła o róźnem natężeniu. Dla każdego 
organu heliotropicznego istnieje pewne mini
mum natężenia światła jednostronnego, poni
żej którego nie wywiera ono żadnego skutku 
heliotropicznego,—a zatem pewien próg po- | 
drażnienia. U  niektórych organów próg ten 
leży nadzwyczaj nizko; tak  np. łodyga kieł
ków wyki polnej (Yicia sativa) zgina się wy- i 
raźnie już pod wpływem tak  słabego światła 
jednostronnego, przy którem  niepodobna 
rozróżnić zwykłego druku i nie widzi się 
ostrza ołówka na białym kartonie; są to 
rośliny niezmiernie czułe na jednostronne 
oświetlenie. Przeciwnie, przykładem  orga
nów z bardzo m ałą czułością czyli z bardzo 
wysokim progiem podrażnienia, są młode 
wypłonione pędy wierzby, które zginają się 
dopiero wtedy, gdy znajdują się w odległości 
conajwyżej 40 cm od jasnej lampy gazowej 
(w zupełnie ciemnym zresztą pokoju); takie 
organy w zwykłych warunkach zdają się 
wcale nie być heliotropicznemi i tylko 
w sztucznych, wyjątkowo sprzyjających wa
runkach okazują słaby heliotropizm. Ogrom
na większość organów heliotropicznych waha 
się naturalnie między temi dwiema krańco- 
wościami.

Powstaje dalej pytanie, jak  zachowuje się 
jeden i ten sam organ wobec światła o roż
nem natężeniu, inaczej mówiąc, jak i je s t 
wpływ natężenia światła na heliotropizm? 
B adania nad tą  kwestyą bywają prowadzone 
w taki sposób, że w ciemnym pokoju stawia 
się lampę, umieszcza się w rozmaitych od
ległościach od niej doniczki z jednako we mi 
roślinkami i obserwuje się, po jakim  czasie 
roślinki w rozmaitych doniczkach zaczynają 
się zginać ku światłu; ponieważ wiadomo, że 
natężenie światła je s t odwrotnie proporcyo- 
nalne do kw adratu odległości od lampy, 
można więc dokładnie obliczyć względne na
tężenie dla każdej doniczki i czynić wnioski, 
ja k a  zachodzi zależność między tym ze
wnętrznym warunkiem a szybkością, z k tórą 
następuje zginanie. Otóż pokazuje się, że, 
zaczynając od progu podrażnienia, roślinki 
tem prędzej się zginają im silniejszem jest 
światło. Idzie to jednak tylko do pewnej 
granicy; przy pewnem średniem natężeniu

światła zginanie następuje najszybciej, a przy 
jeszcze większem wzrastaniu natężenia roślin
ki okazują znów coraz to słabszy heliotro- 
pizm. Taki rezultat spostrzeżeń wydać się 
może dziwnym; a  jednak jest on w gruncie 
rzeczy dość zrozumiałym. Przypomnijmy 
sobie, że światło,-oprócz wpływu heliotropicz
nego, wywieranego przy jednostronnem dzia
łaniu, ma jeszcze innego rodzaju wpływ na 
organy roślinne, mianowicie, że hamuje ono 
ich wzrost i to tem  znaczniej im bardziej jest 
natężonem. Zginanie zaś heliotropiczne, jak  
i wszelkie inne zginanie organów roślinnych, 
wykonywa się za pośrednictwem wzrostu. 
Im  wzrost wogóle jes t szybszy, tem większą 
też będzie w jednakowych zresztą pozostałych 
warunkach, różnica szybkości wzrostu dwu 
przeciwległych stron organu, która jest bez
pośrednim powodem jego zginania; z dwu 
jednakowych organów zawsze ten się zgina 
prędzej i silniej, który szybciej rośnie, i orga
ny wypłonione, z powodu swego szybszego 
wzrostu, szybciej się też zginają pod wpły
wem różnych bodźców, niż te same organy 
normalnie rozwinięte. T ak  więc wszelkie 
zginanie organów roślinnych, geotropiczne 
np., będzie się musiało na silnem świetle wol- 

! niej odbywać niż na słabem. N a zginanie 
zaś heliotropiczne zwiększenie natężenia 

| światła musi wpływać jednocześnie w dwojaki 
sposób: popierwsze, tak  samo jak  i na inne 

i ruchy, ujemnie, wskutek zwalniania wzrostu; 
powtóre zaś dodatnio, wskutek w zrastania 
siły podrażnienia. Poczynając od pewnego 
natężenia światła, pierwszy wpływ zaczyna 
coraz bardziej przeważać nad drugim, d late
go więc szybkość zginania heliotropicznego 
zaczyna spadać; wreszcie przy pewnem b a r
dzo silnem oświetleniu wzrost organu zupeł
nie ustaje, a wtedy oczywiście zginanie he
liotropiczne wcale się już odbywać nie może.

Do pewnej zatem granicy (w większości 
wypadków dość wysoko położonej) wpływ 
heliotropiczny światła wzrasta wraz z jego 
natężeniem. Jednym  Ze skutków tego sto
sunku jest znowu iakt, że stopień wpływu 
heliotropicznego pewnego danego światła jest 
w znacznej mierze zależnym od kąta, pod 
którym ono pada na organ roślinny. Jeżeli 
łodyga np. stoi prostopadle do kierunku pro
mieni, to jeden centymetr jej długości otrzy
muje pewną określoną ilość światła; jeżeli
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zaś łodygę nachylimy, czy to ku źródłu 
światła czy od niego, tak  aby promienie pa
dały na nią pod kątem ostrym lub rozwar
tym, to oczywiście ta  sama ilość światła bę
dzie oświetlała już nie jedem cm  łodygi, lecz 
większy jej kawałek, czyli że ta  sama po
wierzchnia łodygi będzie otrzymywała mniej
szą ilość światła niż poprzednio. Wszelkie 
więc odchylenie łodygi od kierunku prosto
padłego do promieni równa się zmniejszeniu 
natężenia światła, padającego na jej po
wierzchnię i to zmniejszeniu tem  znaczniej
szemu, im większem jest odchylenie. S tąd 
staje się zrozumiałem, że najkorzystniejsze 
warunki dla heliotropizmu są dane wtedy, 
gdy światło pada na organ pod kątem pros
tym, a im więcej kąt różni się od prostego, 
tem heliotropizm później i słabiej się prze
jawia.

Organy heliotropiczne wrażliwe są nietylko 
na natężenie światła, lecz także na skład 
jego. Badania nad działaniem heliotropicz- 
nem światła rozłożonego, spektralnie do
wiodły, że promienie żółte widma są zupełnie 
obojętne, od żółtej zaś części widma wpływ 
heliotropiczny stale wzrasta ku obu jego 
końcom, lecz w bardzo różnym stopniu. P ro 
mienie czerwone mają bez porównania słab
sze działanie, niż niebieskie i fioletowe; pierw
sze działają tylko na bardzo czułe organy, 
tam te zaś na wszystkie organy heliotropicz
ne. A  zatem działanie heliotropiczne mie
szanego, białego światła zależy prawie wy
łącznie od zawartych w niem niebieskich 
i fioletowych promieni i w świetle sztucznie 
tych promieni pozbawionem znaczna więk
szość organów roślinnych wcale nie okazuje 
heliotropizmu.

W spom nijm y wreszcie jeszcze o kilku in
nych czynnikach zewnętrznych, które na he
liotropiczne zginanie wpływ wywierają; są to 
tem peratura, wilgoć i tlen. Wszystkie te 
czynniki m ają ważny wpływ na wzrost: wzrost 
odbywa się tylko w obecności tlenu, przy do
statecznym dostępie wody i w pewnych g ra
nicach tem peratury; rozumie się zatem samo 
przez się, że warunki te muszą być także wa
runkam i zginania heliotropicznego, jako wy
konywanego za pośrednictwem wzrostu. 
Istnieje pewna tem peratura średnia (nieco 
różna dla rozmaitych roślin), w której wzrost 
odbywa się z największą szybkością; ta  tem

peratura będzie oczywiście zarazem najbar
dziej sprzyjała zginaniu heliotropicznemu.

Tak więc stopień, do którego może dojść 
zgięcie heliotropiczne i szybkość, z którą się 
zginanie odbywa, okazują się zależnemi od 
całego szeregu czynników zewnętrznych. 
Możemy jednak łatwo wpływ wszystkich tych 
czynników wykluczyć, doprowadzając je  do 
jednostajności dla różnych roślin, którebyśmy 
chcieli ze sobą co do ich heliotropizmu po
równać, — np. ustawiając rośliny pionowo 
i w jednakowej odległości od okna, lub od 
lampy w ciemnym zresztą pokoju. W tedy 
i tem peratura, i natężenie, i skład światła 
i wogóle wszelkie warunki zewnętrzne są 
oczywiście te same dla wszystkich roślin; 
niemniej przeto zauważymy, że zginają się 
one ku światłu bardzo niejednakowo prędko 
i niejednakowo silnie. W idać stąd, że każdy 

l organ roślinny ma właściwą sobie zdolność 
do zginania się heliotropicznego, lub, krótko 
mówiąc, swój „heliotropizm właściwy” ‘), któ
rego stopień nie zależy już od warunków ze
wnętrznych, lecz tylko od natury samego or
ganu, czyli od t. z. warunków wewnętrznych. 
Jakie są te warunki wewnętrzne, z jakich 
czynników składa się ten heliotropizm wła
ściwy oddzielnych organów, tego nie potrze
bujemy rozstrzygać osobnemi badaniami, 
lecz możemy to zawczasu przepowiedzieć.

Przedewszystkiem musi tu  koniecznie wpły
wać, jak  to zresztą już widzieliśmy, szybkość 
wzrostu, k tóra u organów rozmaitych roślin 
bywa nader rozmaitą i waha się nawet 
w jednym i tym samym organie wraz z wie
kiem jego. Im  szybciej organ rośnie, tem 
szybciej też, w jednakowych warunkach po
zostałych, będzie się oczywiście musiało 
odbywać jego zginanie heliotropiczne. W ie
my już, że wewnątrz strefy rosnącej każdego 
organu szybkość wzrostu jest zawsze nie
równomiernie rozmieszczona; a więc i od
dzielne paski poprzeczne każdego organu bę
dą się znacznie od siebie różniły co do swego 
heliotropizmu właściwego. Dlatego też nigdy 
organ nie zgina się odrazu w całej swej dłu
gości, lecz zgina się naprzód w tem miejscu,

‘) W cytowanej swej niemieckiej pracy na
zwałem to pojęcie „lielio‘ropi3clie Kriimmungs- 
fabigkeit.”
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gdzie zachodzi wzrost najszybezy, a więc naj
częściej w pewnej niewielkiej odległości od 
swego wierzchołka; później dopiero zaczynają 
się kolejno zginać i inne jego paski, tem 
wolniej rosnące, im bardziej są od wierzchoł
ka odległe, podczas gdy część wierzchołkowa 
organu prostuje się stopniowo w coraz więk
szej rozciągłości, w m iarę tego jak  osięga po
łożenie równowagi. Tak więc zgięcie helio
tropiczne powoli przesuwa się od wierzchołka 
ku nasadzie organu i wreszcie ześrodkowuje 
się w samej nasadzie jego strefy rosnącej.

Oprócz szybkości wzrostu, na heliotropizm 
właściwy musi także wpływać grubość organu. 
Przedstawmy sobie, źe dwa organy jednako
wej długości ale różnej grubości zgięły się 
obadwa w łuk o 90°; rzecz jasna, że różnica 
długości wypukłej i wklęsłej strony będzie 
w organie grubym większa niż w organie 
cienkim. Ponieważ zaś, przy jednakowo 
szybkim wzroście i jednakowych innych wa- I 
runkach, obadwa organy dojdą oczywiście 
w jednostce czasu do jednakowej różnicy 
długości swych stron przeciwległych, więc 
organ gruby potrzebuje więcej czasu do 
zgięcia się w dany łuk, niż organ cienki. To 
co widzimy w tym przykładzie, stosuje się 
naturalnie ogólnie; a więc jest zrozumiałem źe 
heliotropizm właściwy każdego organu lub od
dzielnych pasków organu musi być tem mniej
szy, im większą jest ich średnica.

Bardzo wiele organów roślinnych zawiera 
w mniejszej lub większej ilości komórki 
o błonce zgrubiałej i zdrewniałej i, co zatem 
idzie, trudno rozciągliwej. Gdy organ się 
zgina, to komórki te, o ile leżą na tej jego 
stronie, k tóra staje się wypukłą, muszą zo
stać rozciągnięte; że zaś błonki ich są trudno 
rozciągliwe, więc staw iają one zginaniu orga
nu pewien opór. Im  dalej takie komórki są 
położone od osi organu, tem bardziej muszą 
się one wydłużać gdy organ się zgina, tem 
większy zatem zginaniu się jego stawiają 
opór. Obecność ich najmniej ham uje zgina
nie się wtedy, gdy znajdują się one w samej 
osi organu, najwięcej zaś, kiedy zajm ują 
sarnę jego powierzchnię. T ak  więc pozna
jemy jeszcze ieden czynnik heliotropizmu 
właściwego, a tym jes t rozmieszczenie tkanek 
o trudno rozciągliwych błonkach w przekroju 
organu, czyli, ogólnie mówiąc, jego budowa 
anatomiczna.

I Oprócz tych trzech czynników istnieje 
wreszcie jeszcze czwarty i to zasadniczo naj
ważniejszy, a jednak dotąd przez uczonych, 
którzy o heliotropizmie pisali, nie uwzględ- 

! niany. Je s t nim czułość heliotropiczną. Są 
organy, które aczkolwiek są cienkie, szybko 
rosną i odznaczają się sprzyjającą budową 
anatomiczną, jednakże nie są zdolne do zgi
nania się heliotropicznego, nawet w najbar
dziej sprzyjających warunkach oświetlenia; 
są to organy pozbawione czułości heliotropicz- 
nej. Pod czułością heliotropiczną rozumie
my zdolność protoplazmy żywej komórek do 
odczuwania oświetlenia jednostronnego, czyli 
do podlegania pod jego wpływem pewnej nie
znanej nam jeszcze bliżej zmianie, k tó ra  
w dalszym ciągu powoduje szereg innych 
zmian i w rezultacie zginanie się organu ku 
światłu lub też od niego. Niejednemu czy
telnikowi dziwnem się może wydawać, że 
mówimy tu o odczuwaniu oświetlenia jed 
nostronnego przez roślinę, gdyż między 
szerszą publicznością rozpowszechnione je s t 
podziśdzień mniemanie, że czucie jest właści
wością' tylko zwierząt. Takie mniemanie na
leży jednak właściwie do niczem już teraz 
nieuzasadnionych przesądów. Wprawdzie 
rośliny nie m ają odrębnych organów zmys
łów ani układu nerwowego, jak  zwierzęta 
wyższe, ale to jes t różnica nie zasadnicza 
lecz drugorzędna, bynajmniej nie przeszka
dzająca roślinom, nawet najprostszym, od
czuwać najrozmaitsze bodźce zewnętrzne 
w sposób niemniej doskonały niż zwierzęta. 
Jesteśm y więc w prawie mówić o odczuwaniu 
i o czułości u roślin zupełnie w tem znacze
niu co u zwierząt. Każdemu organowi roś
linnemu musimy przypisywać tyle rozmaitych 
rodzajów czułości, na ile różnych bodźców on 
jes t w stanie reagować. Tak np. czułość he- 
liotropiczna jest czemś innem niż czułość 
geotropiczna i każda z nich polega na innej 
zdolności protoplazmy, co widać już stąd, że 
istnieją organy geotropiczne a pozbawione 
heliotropizmu i naodwrót. D latego to właś
nie nazwałem czułość heliotropiczną zasad
niczo najważniejszym czynnikiem heliotro
pizmu właściwego organów; gdy bowiem 
szybkość wzrostu, grubość i budowa anato
miczna organu są zarazem czynnikami geo- 
tropicznej i wogóle wszelkich innych zdolno
ści zginania, to natom iast czułość helio-

:



tropiczna jest wyłącznym i specyalnym wa
runkiem heliotropizmu właściwego.

Czułość heliotropiczną jes t atoli nietylko 
warunkiem jakościowym, lecz także czynni
kiem ilościowym heliotropizmu właściwego, 
t. j .  stanowi nietylko o jego istnieniu lub 
nieistnieniu, lecz także, narówni z innemi 
czynnikami, o jego stopniu. Ze czułość 
jes t pojęciem ilościowem, że może ona być 
w różnych organach rozmaitą,, to wiemy już 
skądinąd; widzieliśmy bowiem powyżej, że 
istnieją organy bardzo czułe, odczuwające 
nawet bardzo słabe oświetlenie jednostronne 
czyli mające bardzo nizki próg podrażnienia, 
i inne mniej czułe, ze znacznie wyższym pro
giem podrażnienia. Rozumie się, że to samo 
oświetlenie będzie wywoływało w organie 
czułym silniejsze podrażnienie, aniżeli w mniej 
czułym. Gdy więc inne czynniki są równe, 
to heliotropizm właściwy musi być tem więk
szym, im większą jest czułość heliotropiczną 
organu. Ale i przy różności innych czynni
ków czułość swój wpływ wywierać musi 
i wpływ jej może być ewentualnie przeważa
jącym. Tak np., zdarza się, że z pomiędzy 
dwu różnych organów ten, który jest grub
szy i wolniej rośnie, jednakże ma silniejszy 
heliotropizm właściwy, skutkiem tego, że 
jes t czulszym od drugiego i że różnica czuło
ści przeważa różnicę grubości i szybkości 
wzrostu. Może się też jednak zdarzyć, że, 
naodwrót, organ, który się zgina szybciej niż 
inny, jest jednak mniej czułym i że jego sil
niejszy heliotropizm właściwy zależy tylko od 
znacznie szybszego wzrostu lub znacznie 
mniejszej średnicy. Te przykłady dobitnie 
uprzytomniają różnicę zasadniczą, zachodzącą 
między pojęciami heliotropizmu właściwego 
a czułości heliotropicznej (które to dwa po
jęcia dotąd zwykle ze sobą mieszano). 
Heliotropizm właściwy jestto  pojęcie złożone, 
iloczyn wszystkich czynników wewnętrznych 
zginania heliotropicznego; czułość zaś helio- 
tropiczna, pojęcie proste, jes t jednym z tych 
wewnętrznych czynników. W yłącznie od 
stopnia czułości organu zależy wysokość jego 
progu podrażnienia, a  więc najsłabsze na tę
żenie światła, jakie organ odczuwa, oraz 
ilość czasu, potrzebna przy danych w arun
kach oświetlenia dla dokonania w nim in
dukcyi heliotropicznej. Gdy zaś raz zgina
nie się rozpoczęło, to szybkość, z k tó rą się
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ono odbywa, zależy już nietylko od czułości 
heliotropicznej organu, lecz także od szybko
ści jego wzrostu, od jego średnicy i budowy 
anatomicznej, czyli wogóle od jego heliotro
pizmu właściwego.

Zapomocą obrachunku, którego tu  wszak
że powtarzać nie będziemy, udało nam się 
wyprowadzić bardzo prostą formułkę m ate
matyczną, wyrażającą rodzaj zależności he
liotropizmu właściwego od trzech jego czyn
ników. Mianowicie heliotropizm właściwy 
każdego poprzecznego paska organu jes t 
wprost proporcyonalny do szybkości wzrostu 
i do czułości heliotropicznej jego, a odwrot
nie proporcyonalny do jego średnicy. (Co 
zaś dotyczę budowy anatomicznej, to wpływ 
tego czynnika nie daje się oczywiście wyrazić 
matematycznie).

Pozwoliliśmy sobie zatrzymać się nieco 
dłużej nad heliotropiżmem właściwym i jego 
czynnikami, gdyż chodzi tu  o pojęcia i sto
sunki, które nigdy jeszcze należycie roz winię- 
te nie zostały, a które przytem m ają znacze
nie ogólniejsze dla fizyologii roślin. Prawa 
bowiem, które ustanowiliśmy dla heliotro
pizmu, przy okazyi naszych studyów nad nim, 
nie ograniczają się bynajmniej do tego jed 
nego zjawiska, lecz w całości stosują się 
także do całego szeregu pokrewnych zjawisk 
podrażnienia, jako to do geotropizmu i wo
góle do wszystkich ruchów, polegających na 
zginaniu organów rosnących, pod wpływem 
bodźców zewnętrznych; z pewnemi zaś mody- 
fikacyami prawom tym podlegają wszystkie 
wogóle zjawiska podrażnienia w świecie ro
ślinnym.

Władysław liothert.

345

Pithecanthropus erectus.

Spór naukowy o pochodzenie człowieka 
bardzo jest jeszcze daleki od zupełnego za
kończenia. Genialne myśli Darwina, które 
najogólniejszy przedstawiły nam obraz roz
woju świata istot żywych, dały następcom 
tego wielkiego badacza tyle m ateryału do
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•dalszej pracy, iż nic dziwnego, że poszukiwa
nia na tem polu z nieustającą gorliwością 
wciąż jeszcze trw ają i mnóstwo jeszcze przed 
sobą m ają zagadnień do rozwiązania. W  mia
rę  jak  badania naukowe pogłębiają się i się
gają w szczegóły wielkich tajemnic przyrody, 
ukazują się uważnemu obserwatorowi coraz 
to nowe strony przedmiotu, wymagające no
wych, mozolnych spostrzeżeń, nowych metod 
pracy, nowych przypuszczeń, domysłów, hy- 
potez, a nadewszystko pomysłowości i wy
trwałości w badaniu. W  sprawie o przodków 
człowieka na kuli ziemskiej oczywiście nie 
mogło być inaczej. I  dlatego, choć bezpo
średnio po ogłoszeniu sławnych dzieł D a r
wina sądzono, źe bardzo blizcy jesteśmy nau
kowego tej sprawy załatwienia, niedawno 
temu jeszcze jeden z najlepszych znawców 
tego przedmiotu, Yirchow, orzekł, źe obecnie 
więcej niż kiedykolwiek oddaleni jesteśmy 
od uważania tej kwestyi za ukończoną. Nie 
dlatego bynajmniej, abyśmy w poglądach na
szych cotnęli się, aby zebrany dotychczas 
m ateryał naukowy okazał się fałszywy lub 
bezwartościowy, lecz dlatego jedynie, że s ta 
liśmy się bardziej wymagającymi, źe nie wy
starcza nam sama hypoteza, lecz domagamy 
się potwierdzających ją  faktów, że w m iarę 
postępów wiedzy potrzeba nam coraz więcej 
pewności, iż prawdziwemi są głoszone przez 
nas zasady i teorye. Tłumaczenie zjawisk 
postrzeganych w przyrodzie nabiera coraz 
ściślejszego charakteru, subtelność w badaniu 
wzrasta, moc krytyki staje się coraz ostrzej
szą—oto dlaczego wymagania nauki wzma
gają się, a sprostanie im staje się coraz to 
bardziej utrudnionem. Gdy zaś jednocześnie 
i zadania, do których wiedza zdąża, jaśniej, 
wyraziściej się zarysowują, m iara przykłada
na do obserwacyj naukowych trzeźwo i sp ra
wiedliwie bywa stosowana, a każda prawdzi
wa zdobycz naukowa należytą zyskuje ocenę.

Ozy dla sprawy o pochodzeniu człowieka 
najnowsze odkrycia p. Eugeniusza Duboisa, 
lekarza armii holendersko-indyjskiej, będą 
miały rozstrzygające znaczenie, to trudno 
przypuścić, lecz bądźcobądź stanowią one do 
tej sprawy przyczynek ważny, o którym wia
domość przejść powinna poza kola specyali- 
stów-przyrodników.

P an  Dubois zajęty był na Sum atrze i J a 
wie poszukiwaniami paleontologicznemi i s ta 

ra ł  się o ile możności wyzyskać dla nauki ten 
dotąd jeszcze dość dziewiczy grunt, zbyt 
mało poznany przez uczonych. Istotnie 
w rozmaitych warstwach geologicznych po
wiodło mu się liczne znaleźć szczątki przed
historycznych zwierząt kręgowych, które — 
wobec braku odpowiednich zbiorów, rysun
ków i t. p. w owych okolicach — dopiero 
w muzeach europejskich muszą bliżej być 
opracowane. W  tym obfitym m ateryale 
znalazły się wszakże pewne egzemplarze 
anatomiczne tak  interesujące, że już obecnie 
p. Dubois zbadał je  ogólnie i ogłasza pierw
sze swe wnioski. Chodzi tu  mianowicie
0 formę przejściową pomiędzy m ałpą a czło
wiekiem, k tórą nazwano Pithecanthropus 
erectus. Ząb, sklepienie czaszki i kość udo
wa tej hypotetycznej istoty pozwalają p. 
Duboisowi sądzić o jej stanowisku w świecie 
zwierzęcym.

Badania anatomiczne każą wnosić, że to 
kopalne sklepienie czaszki jest własnością 
istoty, nienależącej do rodzaju goryla, małpy 
ani człowieka. Do tego ostatniego zbliża się 
przez swą absolutną wielkość i wypukłość; 
a objętość jes t dwa razy większa od czaszek 
największych form małpich t. z. antropoidów, 
t. j. podobnych do człowieka.

W  rozwinięciu swych myśli p. Dubois kła
dzie nacisk na to, że w żadnej innej części 
organizmu zwierzęcego stosunek pomiędzy 
kształtem , formą anatomiczną a funkcyą, 
czynnością nie ujawnia się tak  wyraźnie jak  
w kościach, a  zwłaszcza w kościach kończyn. 
Są to filary, belki, podpory, w których do
skonałość przystosowania do potrzeb orga
nizmu lepiej niż w innych organach daje się 
pojąć i rozpoznać. Wiemy, że goryl, posia
dający bardzo ciężki tułów, ma też kość 
udową o największej grubości w stosunku do 
długości. Szympans i orangutang, u któ
rych tułów mniej więcej jednakowo silnie je s t 
rozwinięty, posiadają też uda w przybliżeniu 
jednakowej grubości; gibony zaś, które w sto
sunku do swej wysokości nie są cięższe od 
człowieka, m ają również jak  człowiek smukłe 
kości udowe.

Z  zupełnego, co do względnej grubości
1 absolutnej długości, podobieństwa owego 
kopalnego uda do takiejże kości ciała ludz
kiego można więc wnosić, że tułów tej ko
palnej formy zwierzęcej był tak  ciężki jak
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tułów człowieka. Co więcej, dokładny opis 
kości, znalezionej przez p. Dubois, każe 
przypuszczać, że miała ona tę sarnę funkcyą 
mechaniczną, co i kość udowa w organizmie 
ludzkim. Obadwa końce stawowe oraz oś 
kości tak  są ściśle podobne do odpowiednich 
części ciała człowieka, że na podstawie za
sady doskonałej harmonii pomiędzy formą 
a funkcyą twierdzić musimy, że i wszelkie 
ruchy w stawach były te same co u człowie
ka. Innemi słowy: owa istota kopalna cho
dziła na dwu nogach i zachowywała tę samę 
co człowiek pionową, prostą postawę. Idąc 
konsekwentnie dalej, wnosi p Dubois, że owo 
hypotetyczne stworzenie umiało dowolny ro
bić użytek z przednich (górnych) swych koń
czyn, które do celów lokomocyi stały się 
przecie zbytecznemi. A  skutkiem tego górne 
kończyny stosunkowo już dość daleko zaszły 
na drodze do tego wysokiego zróżnicowania 
i wydoskonalenia, jakie osięgnęły ostatecznie 
u człowieka jako narząd pracy i organ do
tyku.

Inne natomiast cechy anatomiczne— zęby, 
a  zatem i cały układ organów żucia zbliżają 
naszego Pithecantropusa stanowczo do rzędu 
małp, najbardziej podobnych do człowieka, 
tak  że nasuwa się konieczność utworzenia 
w systematyce zoologicznej nowej rodziny, 
stanowiącej przejście od małpy do czło
wieka.

Grdy wszakże dolne kończyny osięgnęły już 
ten sam stopień zróżnicowania, jak i napoty
kamy u człowieka, a z drugiej strony wysoce 
jest prawdopodobnem, że i górne kończyny 
utraciły już charakter owych potężnych or
ganów, które służą małpom za organ wspi
nania się i łażenia, to oczywiście po tym 
pierwszym kroku na drodze do uczłowiecze
nia owa pierwotna forma zwierzęca musiała 
też dalej postępować i rozwijać się. Należy 
•sobie uprzytomnić, źe po mózgu ręka naj
ważniejszym jes t dla człowieka organem 
w walce o istnienie, gdyż dzięki temu narzą
dowi człowiek zyskał panowanie nad rozmai- 
temi postaciami materyi i spożytkował je  ku 
tysiącznym korzystnym dla siebie celom. 
A  podczas gdy ręka przodków człowieka na
bra ła  zdolności do używania kamieni w wal
ce z nieprzyjacielem i do zdobycia lepszej 
żywności, jednocześnie zęby, a wraz z niemi 
szczęki i cała część twarzowa czaszki musiały

stawać się stosunkowo mniej szemi i zbliżać 
się coraz bardziej do obecnych kształtów 
ludzkich. Taki pochód rozwojowy potwier
dza się w samej rzeczy przez badanie innych 
znalezionych części owego kopalnego zwierzę
cia, mianowicie zęba i górnej części czaszki. 
Musielibyśmy wszakże zbyt daleko sięgać do 
anatomii porównawczej, zamierzając przyto
czyć tu  wszystkie szczegóły pracy p. Duboisa. 
Nie o to jednakże chodzi nam tutaj. Pragnąc 
ogólnie przedstawić metodę paleontologicz
nego badania i wnioskowania w tej dziedzinie 
wiedzy, przytoczyliśmy jednocześnie naj
nowszy fakt, zdobyty przez naukę w tym 
kierunku. Lecz pozostaje jeszcze — na co 
szczególną chcielibyśmy zwrócić uwagę — po
godzenie tego faktu ze sprawą o pochodzeniu 
i rozwinięciu się człowieka. Należy koniecz
nie istnienie owego Pithecanthropusa po
mieścić w pewnej epoce geologicznej i chro
nologicznie uzasadnić jego związek z człowie
kiem. A pod tym względem właśnie w zaj
mującym nas tu  wypadku nie zdobyliśmy 
jeszcze żadnej pewności. Rozmaici badacze, 
którzy zabierali dotychczas głos w sprawie 
odkryć p. Duboisa, różne wypowiadają zapa
trywania. Choć więc samo to odkrycie ma 
znaczenie niewątpliwie wielkiej wagi, liczyć 
się jednakże trzeba bardzo ostrożnie ze wszel- 
kiemi wysnuwanemi zeń wnioskami. Profe
sor genewski, K arol Vogt, niezaprzeczona 
na tem polu powaga, mówi: „Przodkiem
człowieka nie jest oczywiście owo zwierzę; 
człowiek bowiem żył już z niem wspólnie 
w tym samym czasie; lecz jes t to zachowana 
forma przejściowa, która niby palcem wska
zuje nam drabinę, prowadzącą do ostatecznej 
postaci ludzkiej.“

M. FI.

Nowy gatunek Inianlci.

Z pośród dziewięćdziesięciu kilku europejskich  
gatunków lnianki (Linaria), wymienionych w Con 
spectus florae europaeae K. Nymana, na prze
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strzeni kraju między Bugiem. Prypecią i D niep
rem znajdowano dotąd, o ile mi wiadomo, 5 na
stępujących: Linaria odora M. B ., L . vulgaris 
M ili., L. macroura M. B ., L. genistifolia Mili. 
i L. minor Desf. Pierwsze trzy gatunki odzna
czają się tem, że mają nasiona płaskie, na skraju 
szeroko błonkowato oskrzydlone; dwa ostatnie zaś 
posiadają nasiona bezskrzydelkowe.

W  roku zeszłym , jesienią, brat mój, M ieczy
sław, przysłał mi z Zofiówki pod Humaniem parę 
zasuszonych okazów nieznanego mu gatunku 
lnianki, o nasionach płaskich, szeroko oskrzydlo
nych, kwiatach licznych w gęste grona zebranych, 
o koronie bladosiarkowo żółtej, na dolnej wardze 
w pobliżu gardzieli pomarańczowo zabarwionej, 
o działkach kielicha lancetowatych, ostrokończys- 
tych, nagich, od torebki dwa razy krótszych, 
o łodydze, szypułkach kwiatowych i liściach  
modrawo nabiegniętych, nagich, liściach licz 
nych równowązko lancetowatych, długo i wąz
ko kończystych, grubych, mięsistawo-skórko- 
wafych.

Nadesłany gatunek lnianki, jak  się okazało, nie 
je s t  ani lnianką wonną (Linaria odora M. B .), 
gdyż ta ostatnia posiada kwiaty n ieliczne, w lu ź
ne grona zebrane, działki kielicha owalne, nagie, 
koronę zaś na dolnej wardze nie pomarańczowo 
lecz ciemnożółto zabarwioną, a ostrogę czerwo
nawą; ani też nie jest lnianką długoostrogową (L. 
macroura M. B .), mającą kwiaty n ieliczne, w sku
pione grona zebrane, a działki kielicha jajowato 
podługowate, tępe, zazwyczaj gruczołkowato 
owłosione.

Biorąc na uwagę zasiągi wszystkich lnianek do 
flory polskiej należących oraz wykluczyw szy ga
tunki L . odora i L. macroura, dojdziemy do 
wniosku, że okazy lnianki, nadesłane z Zofiówki, 
zaliczyćby należało do gatunku Linaria vulgaris 
M ili., inne bowiem, prócz wyżej wymienionych, 
gatunki o nasionach płaskich i na skraju oskrzy
dlonych na Ukrainie nie rosną. A toli ju ż  po
wierzchowny rzut oka na zasuszone chociażby 
okazy owej lnianki wystarcza do odrzucenia po
dobnego przypuszczenia: o ile bowiem jej kwiaty  
wielkością i barwą bardzo są zbliżone do lnianki 
pospolitej (L. vulgaris), o tyle znowu liście znacz
nie różnią się swą grubością, a poniekąd kształ
tem i barwą, niemówiąc ju ż  o innych jeszcze , nie
mniej wybitnych znamionach. Mimo to wzmian
kowana lnianka najbliżej, zdaje się, je s t  spokrew
nioną z lnianką pospolitą, co skłoniło mego brata 
do przysłania mi w celu porównania równocześnie 
z ową zagadkową lnianką paru okazów lnianki 
pospolitej, z tej samej miejscowości pochodzą
cych.

Porównanie zasuszonych okazów dwu tych 
roślin dało następujące wyniki. L iście lnianki 
pospolitej okazały się znacznie cieńszem i, zielne- 
mi, stąd też trzymane pod światło były dość 
przeświecające i pozwalały dokładnie widzieć 
prócz głównej żyłki jeszcze  dwie podłużne bocz

ne; co zaś do kształtu , to liście jej były równo
wązko lancetowate, krótko kończyste (zaostrzone). 
Liście zaś omawianego gatunku lnianki były k il
kakrotnie grubsze, mięsisto skórkowate, światła 
zupełnie nieprzepuszczające, a wskutek tego ich 
2 żyłek bocznych niełatwo dostrzedz, kształtu  
także równowązko lancetowatego, lecz długo  
i wązko kończyste. Lnianka pospolita miała ło 
dygę i  liście nagie, zielone (bez modrego nalotu), 
z wyjątkiem górnej części łodygi, okrytej wraz 
z szypulkam i kwiatowemi i kielichami włoskami 
gruczołkowatemi. N asza znów' lnianka miała  
liście a osobliwie łodygę i szypułki kwiatowe na
gie i modrawo nabiegnięte. Co do reszty zna
mion, jak o  to: w ysokości łodyg, pokroju kwiato
stanów, wielkości i  ubarwienia kwiatów, kształtu  
nasion, pory kwitnięcia i miejsca rośnięcia, wy
bitniejszych różnic u obu tych roślin nie zauwa
żyłem.

Otóż zważywszy, że 1) lnianka pospolita ucho
dzi za roślinę o liściach dość cienkich, zielnych  
(np. Beck w swej F lora von Nieder-Oesterreich  
na str. 1040  pisze o niej: ..B lat1 er krautig” 
w przeciwstawieniu do lnianki j anowcolistnej, L i
naria genistifolia, mającej „Bla+ter lederig”) 
oraz 2) że ma ona łodygę w górnej części wraz 
z częściami kwiatostanu gruczołkowato uwłosioną, 
i modrego nalotu pozbawioną,— musimy zgodzić  
się, że rozpatrywanej rośliny do gatunku L. vul- 
garis zaliczyć niepodobna.

Na podstawie wyżej przytoczonych odrębnych 
cech opisywanej lnianki, niepozwalających zali
czyć jej do któregobądź z należących do flory 
polskiej gatunków, phoćby tylko w charakterze 
odmiany, pozwalam sobie opisaną lniankę uznać 
za nowy odrębny gatunek i nadać mu nazwę 
lnianki rusińskiej (Linaria ruthenica).

Rzecz naturalna, że zanim otrzymałem prawo 
uznać samoistność tego gatunku, musiałem je sz 
cze rozwiązać pytanie, czy owa lnianka nie jest  
czasem wychodźcem poza normalne granice za
siągu flory Austryi lub W ęgier, lecz przypuszcze
nie to po rozpatrzeniu dostępnej mi literatury  
(W illkom m ,M aly, Bock, Wagner, Nyman) upadło. 
N ie mam pod ręką dzieł Bessera, nie mogę przeto  
w obecnej chwili nic powiedzieć o stosunku na
szej Linaria ruthenica do L. Biebersteinii Besser, 
zaliczanej przez niektórych botaników (Nyman, 
Schmalhausen) prawie do rzędu synonimów lnian
ki pospolitej. Podobnież nie znam stopnia po
krewieństwa lnianki rusińskiej względem gatunku 
Linaria rudis Janka, rosnącego w Siedmiogrodzie 
i zapisanego u Nymana jako odmiana L . vu l-  
garis.

Franciszek Błoński.
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SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie 6 -te w r. 1895  Sekcyi chemicznej 
odbyło się d. 4  maja r. b. w gmachu Muzeum  
przemysłu i rolnictwa.

Protokuł posiedzenia poprzedniego został od 
czytany i przyjęty.

P. Bronisław Rejchman wypowiedział rzecz
0 niektórych zastosowaniach przemysłowych ozo
nu. Ozon wytwarza się z tlenu powietrza pod 
wpływem prądu elektrycznego. Najwłaściwszem  
jest tu  stosowanie t. z. wyładowania spokojnego. 
Najprostszym przyrządem do wytwarzania ozonu 
jest rura szklana, otoczona zbroją metalową na 
zewnątrz, zawierająca wewnątrz rurę szklaną 
z przewodnikiem wewnątrz niej. Zbroja ze
wnętrzna również jak zbroja wewnętrzna łączą się 
z cewką Rumkorffa. Powietrze zawarte w takiej 
rurce ozonizuje się pod wpływem prądu, przecho
dzącego przez cewkę. Siemens skonstruował 
inną rurkę w kształcie litery U z odpowiednią 
zbroją. Szkło w tych aparatach usuwa proste 
•wyładowanie i zapobiega powstawaniu iskier, któ
re psują efekt. Szkło da się zastąpić gliną, kau
czukiem, papierem parafinowym. Do otrzymania 
ozonu do potrzeb fabrycznych stosują całe bate- 
rye rur. Największą wydajność ozonu daje prąd 
nagle przerywany za pośrednictwem kommutato- 
ra nasadzanego na elektromotor. Ilość ozonu 
wytwarzanego zależy od napięcia prądu. N aj
mniejsze potrzebne napięcie wynosi 4 0 0 0  wolt.
Z powiększeniem napięcia wzrasta ilość wytwa
rzanego ozonu. Dalej wydajność ozonu zależy 
od formy prądu. Im naglejsze zmiany prądu, 
tem wydajność ozonu je s t większą. Nareszcie 
wydajność ozonu zależy od prędkości przepływu  
powietrza przez rury ozonizatora, przy pewnej 
prędkości dosięga swego maximum. Praca, któ
rą wykonywa prąd przy zamianie tlenu na ozon 
je s t bardzo mała. Główna praca prądu zużywa 
się na ładowanie i wyładowanie.

Zastosowania ozonu są już dosyć liczne. Na 
powietrze ozon działa oczyszczająco, zabijając 
owady i niższe organizmy. Na w yższe organiz
my działa szkodliwie. Ozon dezynfekuje wodę, 
zabijając zawarte w niej drobnoustroje, jak  tego 
dowiodły badania d-ra Fróblicha i cesarsko-nie- 
mieckiego urzędu zdrowia publicznego. Jedna
kowoż przed zabiciem bakteryj ozon działa utle
niająco na substancye organiczne zawarte w wo
dzie, na sole żelaza, związki amonowe i siarko
wodór. Działanie to więc je s t  bardzo dodatnie
1 mogłoby być stosowane do cz37szczenia wód 
ściekowych, filtrów i t. d. Na spirytualia ozon 
działa uszlachetniająco i poprawia ich smak i za
pach. Nowem też jest zastosowanie ozonu do [

rafinowania krochmalu i wyrobu krochmalu roz
puszczalnego, dekstryny, sztucznej gumy, leio- 
gomu.

W dyskusyi nad tym przedmiotem zabierali 
głos p. Leski, który oświadczył, że na spirytualia 
uszlachetniająco działa nietylko ozon, ale i woda 
utleniona, inżynier Bagiński, który kwestyonował 
stosowanie ozonu do dezynfekcyi wody i p. Lep- 
pert, który zwracał uwagę na stosowanie ozonu 
do wyrobów olejów schnących. W  zakończeniu 
p. Rejchman oświadczył, że ozon fabrycznie 
używają do wyrobu linoleum, do poprawiania ka
wy i tytoniu.

Następnie p. Stanisław Natanson wypowiedział 
rzecz o gazie acetylenowym. Gaz acetylenowy otrzy
mywany przez działanie wody na węglik wapnia 

} był w ostatnich czasach przedmiotem dużej rekla-
i my, z powodu wprowadzenia fabrykacyi węgliku

wapnia przez Willsona w Ameryce. Bliższe ba- 
j dania nie stwierdziły podań W illsona. W edług
| niego wyrób tonny =  907 kg węgliku wapnia
j  zużywa siłę 180 koni elektrycznych w ciągu 12 

godzin, badania zaś Brochersa dowiodły, że 180  
koni nie wystarcza lecz potrzeba 4 5 0 — 480 koni. 
Odpowiednio do tego koszt produkcyi tonny wę
gliku wyniesie nie 64  marki lecz 500  marek. 
W edług Willsona węglik wapnia otrzymuje się 
odrazu w stanie chemicznej czystością, j .  10 0°/o, 
według doświadczeń czynionych w Charlottenbur- 
gu węglik wapnia zawiera najwyżej 7 3°/0 che
micznie czystego związku, a fabryczny węglik za
wiera faktycznie ledwie 3 5% . Następnie według  
Willsona 907 kg węgliku ma wydawać 316 m3 
acetylenu, faktycznie zaś otrzymuje się najwyżej 
297  m3. Zgodnem z rzeczywistością okazało się 
jedynie to podanie W illsona, że siła świetlna gazu 
acetylenowego je s t 15 razy większą od siły  
świetlnej gazu węglowego. Nareszcie produkcya 
węgliku wapnia zużywa bardzo wiele węgla. Je
żeli policzyć węgiel potrzebny do wypalania 
wapna, do poruszania maszyny i do reakcyi 
z wapnem, to wypada, że produkcya acetylenu 
zużywa '/3 tej ilości węgla, co produkcya takiej 
samej objętości gazu świetlnego. W edług prele
genta acetylen je s t obecnie za drogim nawet do 
karbonizacyi gazu świetlnego. W  zakończeniu 
prelegent demonstrował płomień gazu acetyleno
wego i palniki specyalne do tego gazu używane 
i wypowiedział, że łatwość z jaką acetylen wstę
puje w reakcye chemiczne pozwala przypuszczać, 
że stanie się on punktem wyjścia do licznych syn
tez w chemii organicznej. W dyskusyi przyjmo
wali udział pp. Znatowicz i Stetkiewicz.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.
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K R O M K A  N A U K O W A .

—  Rozkład soli przez wodę. E. W. Wood
zauważył, że nader małe ilości kwasu działają 
tamująco na czynność diastazy. N a tej zasadzie 
zbudował przyrząd, który pozwalał oznaczać 
drobne ilości kwasu w roztworach solnych. Ba
dając w  przyrządzie tym sole sodowe rozmaitych 
kwasów R. W ood przekonał się, że sole silnych 
kwasów (solnego, siarczanego) na diastazę nie 
działają, czyli wolnego kwasu nie zawierają. N a
tom iast azotan sodu w jednoprocentowym roz
tworze rozłożony jest w stosunku l ° / 00; boraks 
zaś w ćwierćprocentowym roztworze ulega roz
kładowi do 12°/0.

(Amer. Chem. Journ.).
L . Br.

—  W yciekanie  gumy z buraków  cukrowych
pierw szy spostrzegał d-r P . Sorauer w r. 1890  
na burakach pastewnych pochodzących ze Sławo
nii, a następnie w r. 1893 obserwował na bura
kach cukrowych i pastewnych w różnych okoli
cach Niemiec. L iście więdną i schną, a korzeń  
w cienkim końcu czernieje. Zabarwienie to zwol
na posuwa się ku górze, opanowując w głowie 
buraka w iązki naczyniowe, a następnie miękisz. 
Przy nacięciu z czarnych plam sączy się płyn gu
m owaty, w którym widoczne są liczne mikroorga
nizm y, będące przyczyną choroby. Bardzo czę
sto czernienie występuje po wyciągnięciu buraka 
z ziemi; a wydzielanie gumy obserwować można 
na burakach zdrowych pozornie, na których jed 
nak widoczne są szkliste plamy. P łyn szklistej 
barwy na powietrzu tężeje. Choremi burakami 
inwentarza żywić nie należy, gdyż nader szybko 
po ich spożyciu przy gwałtownych objawach żo
łądkowego rozstroju, zdycha. Przyczynę choroby 
stanowi dziedziczne zwyrodnienie pojedynczych  
indywiduów i ras buraczanych, wynikłe z niewła
ściwej hodowli. Nienormalne wzmaganie się za
wartości niecukrowych części organicznych w bu
raku wyradza skłonność ku tej chorobie, którą 
ostatecznie wywołują bakterye.

St. Ch.

—  W w ie lu  roślinach znajdują się ferm enty
zarówno rozpuszczające białko jak  i mączkę. 
Fermenty te wywierają swe działanie w organiz
mie zwierzęcym jakoteż na zewnątrz tegoż. Na- 
turalnem wobec tego jest pytanie, czy zawartość i 
tych fermentów wpływa na lepsze wyzyskanie od- | 
nośnych pokarmów roślinnych przez pobierające 
je  zwierzęta. Pan H. W eiske brał dwa jednako- ! 
wo utuczone króliki z tego sam ego pom iotu j  

i  przez pewien czas żywił obadwa jednakową j

ilością owsa z tą  tylko różnicą, że jednemu daw ał 
owies w stanie surowym, drugiemu zaś po uprzed- 
niem ogrzewaniu owsa do 100°, wskutek czego 
w szystkie zawarte fermenty zostały zniszczone. 
W  drugiej połowie doświadczenia zmienił pokarm, 
dając pierwszemu królikowi owies pozbawiony 
fermentów, a drugiemu surowy. Lecz w obudwu 
wypadkach, bez względu na to, czy fermen*y 
w paszy były zawarte czy nie, króliki jednako wo
je  wytrawiały i żadnych różnic dostrzedz nie było 
można.

M. FI.

—  Now ą chorobę jęczm ien ia  obserwuje od lat 
kilku w okolicach H alli K. Bruhne. Grzyby wy
wołujące ją  umiejscowiają się na liściach i łody
dze, tworząc brunatne plamy i powodują słabszy 
rozwój roślin dotkniętych chorobą, a co za tem  
idzie znaczne obniżenie plonów w słomie i ziar
nie. Gniazdem, skąd się zaraza ta rozszerza, są 
śm ieci, zmiotki młynarskie, rumowiska i gromady 
kompostowe wywożone na pola, gdyż w ich po
bliżu najsilniej występuje, słabnie zaś stopniowo 
w miarę oddalania się od nich. Przyczynę cho
roby stanowi nieznany dotąd w nauce grzybek 
Hormodendron Hordei, którego grzybnia niszczy  
tkanki łodyg i liści, a owocujące strzępy wycho
dzą przez szparki oddechowe i tworzą konidye. 
Zarodniki okrągłe lub jajowate pokryte są bro
dawkami; w sztucznej hodowli tracą , tę cechę 
i stają się zupełnie gładkiemi. Pod względem  
fizyologicznym  grzyb ten należy do saprofytów, 
gdyż m oże się rozwijać na każdym związku orga
nicznym, nawet na jajach; wydziela fermenty pod
puszczki, inwertujący i pepsynizujący. Zarod
niki grzyba zachowują się z nadzwyczajną opor
nością przeciw wpływom ciepła i wilgoci, gdyż 
w wilgoci siłę kiełkowania tracą przy 65°—-70° C, 
a w suchym stanie przy 115°— 120° C. Poddane 
suszeniu w eksykatorze z kwasem siarczanym  
jeszcze po dwu miesiącach zachowały siłę roz- 
rostu. Z roztworów trujących tylko 0,1 °/0 
sublimatu i 5°/0 kwasu karbolowego działają na 
zarodniki zabijająco.— Rozpowszechnienie choro
by następuje przez niewłaściwe nawożenie kom
postami i rumowiskami, przez siew zakażonem  
ziarnem i przez przeniesienie zarodników z my
siego jęczm ienia (Hordeuia murinnm), na którym  
grzyb ten często w ystępuje. Słoma z chorych 
roślin m oże być spasioną lub użytą na podściół,. 
gdyż w nawozie przesyconym gnojówką zarodniki 
umierają. D la zapobiegnięcia szerzeniu się cho
roby z grzybków rozwijających się na pozostałem  
ściernisku, należy ostatnie zaraz po sprzęcie głę
boko przvorać.

St. Ch.
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Z ogłoszonego drukiem Sprawozdania  
z czynności w ydziałów  i komisyj Akadem ii um ie
jętności W K rakow ie za czas od 1 kwietnia 1894  
do 31 marca 1895 r. dowiadujemy się, że wy
dział matematyczno-przyrodniczy Akademii roz
bierał na swych posiedzeniach 41 prac, z których 
postanowiono drukować 34 . Dobytek ten, tak 
pod względem ilości jak  i treści prac podjętych 
należy uważać za bardzo poważny. Pomiędzy 
tem i pracami 6 należy do zakresu matematyki 
(rozprawy ks. biskupa Baranowskiego, S. Kępiń
skiego, K. Żorawskiego), 5 do dziedziny fizyki 
(rozprawy Olszewskiego i W itkowskiego, W. Na- 
tansona, L . Silbersteina), 2 do m eteorologii (E. 
Romera i Satkego) 4  do chemii (prace E. Band- 
rowskiego, K. Radziewanowskiego, S. Tołłoczki, 
R. Załozieckiego), 3 do mineralogii (rozprawy 
F . Kreutza); 3 do botaniki (prace E . Janczewskie
go, B. Eichlera i R. Gutwińskiego, J. Szyszyło- 
wicza), 3 do zoologii (rozprawy M. Kowalewskie
go, M. Siedleckiego i W . Szymanowicza), wresz
cie 9 prac do fizyologii (N. Cybulskiego, A. 
Becka, W. Gluzińskiego, S. Czaplińskiego, W. 
Szymanowicza, K. Kleckiego, A. Marsa, J. N o
waka).

Komisya fizyograficzna wydała X X IX  tom  
swoich „Sprawozdań;” z tomu X X X -go wydru
kowano ju ż  część zawierającą materyały zebrane 
przez sekcye zoologiczną, botaniczną i geologicz
ną; drukuje się jeszcze część meteorologiczna 
i rozpoczęto druk tomu X X X I. O oddaniu do 
druku dalszego ciągu atlasu geologicznego Gali- 
cyi wspominaliśmy we W szechświecie (n-r 18 
z r. b.). Do sekcyj istniejących ju ż  w komisyi 
fizyograficznej przybyła nowa sekcya rolnicza, 
której celem będzie badanie fizyograficzne wła
ściwości kraju, mających znaczenie dla rolnictwa 
i gospodarstwa. Sekcya meteorologiczna otrzy
mała spostrzeżenia z 39 stacyj, z których przez 
cały rok czynnych było 31. Obliczeniem i przy
gotowaniem do druku przysłanego ze stacyj ma- 
teryału zajmował się d-r D . W ierzbicki. Liczba 
stacyj wodoskazowych była 102; obrobieniem  
materyału zajmował się dyrektor F . Karliński. 
Spostrzeżenia przejawów w świecie roślinnym  
podejmowali J. Hawrysiewicz w Ożydowie i pani 
Zofia Birkenmajerowa w Czernichowie. Spo
strzeżenia magnetyczne prowadzili pp. W ierzbic
ki i Birkenmajer. P. Br. Gustawicz przygoto
wał pracę: „Pomiary barometryczne w paśmie 
babiogórskiem i przyległych działach górskich.” 
Pp. Bieniasz i  Łomnicki prowadzili poszukiwania 
geologiczne, pierwszy w Tatrach, drugi w okoli
cach Jaworowa i Gródka. F lorę krajową badali 
pp. Gufcwiński i W ołoszczak, faunę zaś pp. K. 
Bobek i J. Nusbaum. Ten ostatni złożył komi
syi pracę p. t.: „Materyały do historyi naturalnej

skąposzczetów (Oligochaeta) galicyjskich.” Mu
zeum komisyi fizyograficznej wzbogaciło się w ro
ku ubiegłym skutkiem nabycia zbiorów po ś. p. 
A. W adze, złożonych z okazów zoologicznych, 
botanicznych, mineralogicznych oraz z cennej 
biblioteki przyrodniczej. Dary złożyli pp. Augu
styn Wróblewski, d-r Bohdanowicz, Józef Niedź- 
wiedzki i t. d. Porządkowaniem zbiorów ko
misyi zajmował się kustosz p. K. Jelski.

Z wydawnictw, oprócz wyżej wymienionych 
sprawozdań komisyi fizyograficznej, wydział m a
tematyczno-przyrodniczy ogłosił w roku ubiegłym: 
„Rozprawy wydziału matematyczno-przyrodni
czego,” serya II, tom VII (8° lex., str. 399); „Pa
miętnik wydziału matematyczno-przyrodniczego” 
tomu XVIII-go zeszyt 3-ci (4°, str. 143 — 243  
z 22 tablicami); „Atlas geologiczny Galicyi” (4 
mapy, folio i tekst w 8-ce, str. 29 0  z 7 tablica
mi), „Zbiór wiadomości do antropologii krajo
w ej” tom XVIII (8°, str. IX , 72 i 474).

N ek ro log ia .

K A R O L  L U D W I G .

Świetny rozwój fizyologii w Niemczech 
w drugiej połowie kończącego się stulecia, 
zapoczątkowany przez sławnego Jana M ul
lera, uskuteczniony został wspólną pracą całe
go szeregu dzielnych badaczów, pomiędzy któ
rymi pierwsze miejsce zajmowali Helmhołtz, 
Briłcke, Ludwig i Du Bois-Reymond. Gdy che
miczna strona fizyologii najistotniejsze swe pod
stawy zawdzięcza w Niemczech wiekopomnym 
pracom i wywodom Liebiga, wspomnieni badacze 
uprawiali przeważnie fizyczną stronę tej nauki 
i  położyli kamień węgielny dla wzniesienia gma
chu fizyologii, obecnie ju ż  bardzo okazale się 
przedstawiającego. Z wielce zasłużonej tej czwór
ki przed 4 laty najpierw ubył E . Brucke; we 
wrześniu r. z . podążył za nim H. Helmhołtz, 
a w d. 23 kwietnia zakończył życie także K. Lud
wig, pozostał więc ju ż  tylko E . D u Bois-Rey- 
mond.— Ludwig urodził się w d. 29 grudnia 
1816 r. w Hessyi, uczęszczał do uniwersytetów  
w Marburgu i Erlangen, w r. 1842 został docen
tem, a następnie i  profesorem nadzwyczajnym  
anatomii porównawczej w Marburgu, dalej po
wołano go w r. 1849 na katedrę fizyologii do 
Zurychu, w r. 1855 do Wiednia, a w r. 1865  
przeniósł się na takąż katedrę do Lipska, gdzie 
wybudowano dla niego obszerny i świetnie urzą
dzony instytut fizyologiczny. Już w W iedniu 
a bardziej jeszcze w Lipsku Ludwig rozwinął
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nader rozległą, i skuteczną działalność nauczy
cielską. Z jego pracowni w yszedł nietylko długi 
szereg badań i rozpraw fizyologicznych, ale 
i liczna falanga najdzielniejszych fizyologów ca
łej prawie Europy zdobyła tam podstawy dla 
ściśle naukowej swej działalności. B liższą ocenę 
prac samego Ludwiga i jego uczniów postaram y 
się przedstawić czytelnikom W szechświata, skoro 
nam się uda zebrać odpowiednie dokładne mate- 
ryały. Tu wspomnimy tymczasem tylko o od
kryciu kymografionu, t. j . przyrządu kreślącego  
faliste zmiany ciśnienia krwi, który stał się w na
stępstw ie pierwowzorem do zbudowania przez  
innych badaczów różnorodnych przyrządów gra
ficznych (stosowanych także w fizyce i m eteorolo
gii); dalej o odkryciu nerwów pobudzających w y
dzielanie (w szczególności wydzielanie śliny), 
a nareszcie o klasycznym podręczniku, z którego 
przez długi szereg lat w szyscy badacze czerpali 
zasadnicze wiadomości z dziedziny fizyologii.

H.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

Patlll J. N. Literatura rachunku prawdopodo
bieństwa je s t bardzo obszerna. Podstawowym  
je s t  wielki traktat Laplacea: „Theorie analytique 
des probabilites.” Charakter elementarny ma 
dzieło Lacroixa: „Traite elementaire du calcul 
des probabilites.” Z dzieł nowszych wym ienia
my: Laurent: „Traite du calcul des probabilites”; 
Meyer-Czuber: „Yorlesungen iiber Wahrschein- 
lichkeitsrechnung”; Bertrand: „Calcul des proba
b ilites”; Hagen: „Grudziige der Wahrscheinlich- 
keitsrechnung” (dla inżynierów i mechaników.) 
Po polsku: R ozdział XV 2-go tomu dzieła: „Za
sady rachunku różniczkowngo i całkowego” Wł. 
Falkierskiego traktuje o zastosowaniach rachun-, 
ku całkowego do rachunku prawdopodobieństwa 
i  o metodzie najmniejszych kwadratów.

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 22 do 28 m aja 1895 r.

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

■ao?

O

B arom etr 
700 mm + T em p era tu ra w st. c.

W
ilg

. 
śr

.

K ie ru n ek  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.

22 S. 45,9 45.2 4-’ ,3 15.5 20,1 10,0 20,6 lo,5 67 E 3,E8,E 6 4,3 •  po południu i w  nocy.
23  c . 4^,5 4^,5 i 47,3 i 3,ó ; 17,0 16,8 18,4 13,5 87 E 5,SE3,SE'J 1,5 0  w  nocy i zrana do 845.
24 P. 47,8 48,4 48,4 •3,7 14,7 15,1 17,0 13,5 87 E 9,SE2,0 3-0 #  od y a. m .— 2 p. m.
25 S. 49,i 48.9 48,0 14,6 19,8 16,9 23,3 11,6  65 0 ,N W 3,0 2 ,8 0  od 650—S35 p. m.
26 N. 47,3 48,1 50.3 14,7 17,0 14,8 18,9 14,1 82 0 ,N E \W 2 o,2 •  b. drobny chwilowo.
27 P. 53,8 54,7 55,1 12,1 17,6 14.4 18,6 11,0 !67 NW 3,NW 5,0 —
28 W. 55,o 54,1 53,8 10,7 ló ,5 11,6 17,1 9 ,8 74 N ,NW 3,NW 3 3,5 0  kilkakr. w  ciągu dnia.

Ś re d n ia  49.5 >5.5 76 15,3

T R E Ś ć .  Rehabilitacya term ometru, przez S. K. —  O heliotropizm ie roślin, przez W łady
sława Rotherta (dokończenie). —  Pithecanthropus erectus, przez M. FI. —  Korespondencya W szech
świata. —  Sekcya chemiczna. —  Kronika naukowa. —  W iadom ości bieżące. —  Nekrologia. —  Odpo

w iedzi Redakcyi. —  Buletyn m eteorologiczny.

W ydawca A. Ś ló sa rs k i. Redaktor B r. Z n a to w ic z .

flc3BOJieHO U,eu3y poio. Bapm aEa, 19 M as 1895 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.
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WSZECHŚWIAT.
TYGODNIK POPULARNY

POŚW IĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.

U żyteczna gąsienica.

Mało jes t zw ierząt na świecie, któreby 
miały tak złą opinią,, ja k  gąsienice. Nie 
wszystkie jednak  należą do szkodliwych 
istot zwierzęcych, są między niemi gatunki 
bardzo pożyteczne, ja k  gąsienice snujące

Noctuidae, sówek, — o której ciekawych 
obyczajach podajemy poniżej niektóre szcze
góły, według obserwacyi p. Rouzauda (L a 
Naturę, N r 1127, 1895 roku).

W południowej Francyi drzew a oliwne,

F ig. 1. M otyl Erastria scitula, widziany z boku i od wierzchu z roztwartemi skrzydłami 
(3  razy powiększony). N a liściach drzewa oliwnego widać czerwce (Lecanium olex).

jedwab czyli jedw abniki. Inne znów, gdy
byśmy tylko umieli się z niemi odpowiednio 
obejść, oddałyby nam nieraz znaczne usłu
gi, przez tępienie owadów szkodliwych. 
Do takich właśnie należy gąsienica m otyla 
nocnego E rastria  scitula Rbr., z rodziny

będące źródłem dochodu dla mieszkańców, 
są nawiedzane przez uprzykrzonego szko
dnika czerwca oliwkowego, Lecanium  olex, 
który umieszcza się najchętniej na dolnej 
powierzchni liścia, wzdłuż nerwów. Grłównie 
samiczki zapłodnione osiadają tam, grubieją
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i przybierają postać niezbyt foremną, niby 
m iniaturow ego żółwia, pozbawionego nóg. 
Szkodliwe te owady, niedosyć, że wyciąga
j ą  soki z rośliny, w ydzielają jeszcze słod- 
kawą ciecz, rozlewającą się na pow ierzchni 
liścia i będącą wielkim specyałem dla m ró
wek. T a substancya lepka sprzyja również 
rozwojowi grzybka o prostej budowie, k tó 
ry jak o  pasorzyt, sprowadza żółknięcie liści 
i opadanie. D rzew a oliw ne napastow ane 
przez czerwca i grzybki pasorzytne, giną, 
albo też przestają rodzić owoce, uszczupla
jąc dochodu właścicielom. P . Rouzaud po
wziął myśl, ażeby na drzew a nawiedzone 
px-zez szkodniki puścić gąsienice E ra s tr ia  sci- 
tu la  R br. i w krótce spostrzegł, że gąsienice 
zaczęły żwawo pożerać pasorzyty a ten fakt 
zachęcił go do bliższego zbadania ich oby
czajów. E ra s tr ia  scitula R br. mnoży się 
nadzwyczaj obficie, tak, że w ciągu roku  
można naliczyć pięć po sobie następujących 
pokoleń; pierwsze, małego znaczenia, po
w staje około połowy maja; d rug ie  średnie, 
w trzecim  tygodniu czerwca; trzecie, bardzo 
obfite, w połowie lipca; czw arte niem niej 
ważne w końcu sierpnia; ostatnie (piąte), 
ju ż  słabe, przy  końcu w rześnia lub  w p ierw 
szych dniach października. M otyle, k tóre 
odznaczają się przedniem i skrzydłam i jas- 
nemi, z poprzeczną ciemną sm ugą pośrodku 
i ciemnemi falowemi plam am i po brzegu, 
tylnemi zaś skrzydłam i białem i, dorastają 
do 8 mm długości i m ają siąg na  18 mm, 
trudne są do odróżnienia od przedm iotów  
otaczających, gdy znajdują się w spoczyn
ku, m ają bowiem zupełnie pozór odchodów 
w róbli. Samiec bardzo je s t podobny do 
samicy. O pisywane motyle w ylęgłe z oprzę- 
dów, przechowywane przez pewien czas pod 
dzwonem szklanym , a zatem poddane spe- 
cyalnym  w arunkom  ośw ietlenia i wilgoci, 
są daleko mniej jask raw o zabarw ione, an i
żeli schwytane na swobodzie. W ykluw anie 
się m otyli odbywa się zw ykle p rzy  końcu 
dnia, pod wieczór; samce żyją dzień lub dwa 
najw yżej, samice zaś znacznie dłużej. W  cią
gu k ilku  dni każda samica znosi p rzy n aj
mniej 100 jajek , z tych każde jes t oddziel
nie, pojedyńczo umieszczone. M atka um ie
szcza ja jk a  najchętniej na liściach i m łodych 
pędach, to jes t w m iejscach, gdzie przyszłe 
gąsienice łatw o znajdą pożywienie; niekie
dy naw et ja jk a  są w prost znoszone na 
grzbiecie czerwca. Jajko  jes t przezroczy
ste, posiada na  samym środku rozetkę w y
pukłą i pokryte je s t całe siateczką bardzo 
ładną, o oczkach prostokątnych.

Po wyjściu z ja jk a , młode gąsienice zmie
niają skórę i w gryzają się w ciało grubych 
czerwców oliwkowych (Lecanium  olex), 
przegryzając w jakim kolw iek punkcie ta r 
czę ich gi-zbietową. Gdy zdobycz je s t ju ż

całkowicie wyczerpana, m ała gąsienica po
rzuca ją  i poszukuje nowego żeru, a zna
lazłszy nowego czerwca, znowu umieszcza 
się na jego  grzbiecie, dostaje się do środka, 
a operacya ta dokonywa się bardzo prędko, 
gąsienica raz tam  wszedłszy czuje się w bez- 
piecznem schronieniu. Gąsienica E rastria  
prow adzi taki żywot przez jakie dni 10. 
Po  upływ ie tego czasu, według p. Rouzauda 
i przypuszczalnie, po dopełnieniu kilku le- 
nień, gąsienica, o której mowa, znika z oczu 
na pewien czas; pokrywa się ona całkow i
cie resztkam i wyjedzonego czerwca, wysła- 
nemi wewnątrz jedw abistem i niteczkam i 
i odpowiednio powiększonemi, przy pomo
cy błony z tej samej substaneyi. Do tej bło
ny są zw ykle przyczepione na zewnątrz 
wydzieliny lub resztki czerwca, przeznaczo-

F ig. 2 . Szczegóły rozwoju: 1. Jajko po zniesie
niu (pow ięk.). 2. Gąsienica widziana z boku, z gó
ry i od dołu (nieco pow.). 3. Skorupka gąsienicy. 
4. Oprzęd. 5. Poczwarka widziana z 3-cb stron.

ne do ubarw ienia tej części jedw abistej sko
rupki i do nadania całości jednostajnego 
w yglądu. T a  boczna, obwodowa część, po
w iększająca pokryw ę ochronną, ażeby ją  
u trzym ać w ciągłym  zw iązku z gąsienicą, 
k tó ra pod nią szuka schronienia, je s t przez 
gąsienicę po ździebełku u tkana, powiększa 
się przez stopniowe dodawanie nowych czę
ści. G ąsienica krótka, brzuchata, o 14-tu 
nogach, nie opuszcza nigdy tej skorupki 
i dźw iga ją  ze sobą wszędzie, gdzie się ru 
szy; jestto  bardzo ciekawy sposób zabezpie
czenia dojrzałych gąsienic, co sprzyja po
myślnemu rozwojowi gatunku. Gdy gąsie
nica dojdzie do pewnych ju ż  rozm iarów , 
szuka wygodnego m iejsca, zw ykle na ze j
ściu dw u gałązek, lub w w ypruchniałej 
łodydze; tam skorupkę przym ocowywa do
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łodygi, uzupełnia pokrycie przy pomocy 
nowo wytworzonych nitek jedw abiu  i róż
nych obcych cząstek w blizkości będących, 
tym sposobem powstaje oprzęd, doskonale 
okryty, jako też i umocowany i potrzeba 
wielkiej wprawy, ażeby go spostrzedz. 
W  pewnem miejscu skorupki pokrywającej 
oprzęd gąsienica przygotow uje otwór, przez 
który następnie ma wylecieć motyl. Po 
ukończeniu oprzędu, gąsienica, przed za- : 
mienieniem się w poczwarkę, wypycha 
swemi szczękami przednią część skorupki 
(oprzędu), k tóra leży bezpośrednio poza gło
wą, ścianka wypchnięta cienieje, rozciąga 
się i na zewnątrz oprzędu wystaje, tym spo
sobem tworzy się wyrostek, k tóry  gąsienica 
nacina, robiąc w nim 4 albo 5 szpar pro- j 
mienistych, które gąsienica zamyka szczel
nie kilkoma niteczkam i jedw abiu. Motyl, 
po wylęgnięciu się z oprzędu, lekkiem ude
rzeniem  głowy, szpary te rozsuwa, niteczki 
rozryw a i w ylatuje swobodnie.

Oprzędy, wraz z zamkniętemi w nich po- 
czwarkami, przenosić można bardzo łatwo, 
za icli to pomocą i przy hodowli na wielką 
skalę E rastria  scitula, można będzie wy
niszczać czerwce drzew oliwnych.

Objawy astronomiczne 
w  c ze rw c u .

W  godzinach wieczornych droga mleczna 
opisuje łuk na wschodniej stronie sklepie
nia niebieskiego, ciągnący się z północy ku 
południowi, a najśw ietniejsza je j część 
przypada w miejscu, gdzie się przecina 
z pasem zwierzyńcowym, między gwiazdo
zbiorem  Niedźwiadka na zachodzie i S trzel
ca na wschodzie. Z gwiazd zwierzyńcowych 
wkrótce po zachodzie słońca zachodzą Bli
źnięta, gdy od strony przeciwnej wynurza 
się nad poziom Koziorożec. Z gwiazd pier
wszej wielkości świecą w pobliżu zenitu 
W ega w L irze po jego  stronie wschodniej 
i A rk tu r w W olarzu po stronie płd.-zacho
dniej. Inne gwiazdy pierwszej wielkości 
błyszczą na niebie bliżej poziomu, a miano
wicie, idąc od płd.-w schodu ku płn.-zacho- 
dowi, A tair w O rle na wschodnim brzegu 
drogi mlecznej, A ntares w Niedźwiadku, 
K łos w Pannie, Regulus we Lwie, K astor 
w Bliźniętach i Koza w Woźnicy.

W cześniej, aniżeli gwiazdy stałe, ukazuje 
się na niebie jasn a  gwiazda wieczorna, W e
nus, k tóra świeci długo jeszcze po zachodzie j  

słońca, zachodzi bowiem w początkach mie
siąca dopiero po godzinie 11, w końcu zaś 
o godz. 10 min. 30. Dnia 5 je s t ona w po- |

łączeniu z Marsem, przechodząc względem 
niego o 1° na północ, d. 26 je s t w połącze
niu z księżycem, usunięta od niego na po
łudnie zaledwie o pół stopniii, czyli o śre
dnicę księżyca. Mars świeci dosyć słabo 
i zachodzi w pierwszej połowie miesiąca 
prawie współcześnie z W enerą, następnie 
wcześniej, d. 30 przed godz 10; d. 25 jest 
w połączeniu z księżycem i przypada o dwa 
blisko stopnie względem niego na południe. 
Jowisz zachodzi już  wcześnie, w początkach 
miesiąca o godz 10, w końcu zaś wkrótce 
po godz. 9; d. 23 jes t w połączeniu z księ
życem, który przechodzi o 4° przeszło 
względem niego na północ. D nia 8 zaś jest 
w połączeniu z M erkurym , k tóry  zbliża się 
doń bardziej niż na 1°, a sąsiedztwo to u ła 
twi odszukanie na niebie M erkurego, który 
też i d. 22 jest w połączeniu z Jowiszem, 
ale już znacznie bliżej poziomu, w począt
kach bowiem miesiąca M erkury zachodzi 
o godz. 9 min. 50, w końcu zaś ju ż  o godz. 8. 
Saturn  świeci również wieczorem i zachodzi 
w początkach miesiąca dopiero znacznie po 
północy, o godz. 2 min. 40, ale w końcu 
miesiąca ju ż  o godz. 1 po północy; d. 6 je s t 
w połączeniu z księżycem, ale dosyć zna
cznie od niego na północ usunięty.

D nia 26 wieczorem gwiazda pierwszej 
wielkości, Regulus w gwiazdozbiorze Lw a, 
jest zakryta przez księżyc, który jes t w tedy 
wąskim sierpem, po nowiu.

Pełnia księżyca będzie dnia 7, druga 
kwadi‘a d. 15, nów d. 22, pełnia d. 29.

Słońce d. 21 wstępuje do znaku Raka, 
czyli do gwiazdozbioru Bliźniąt, znacząc 
tem początek lata astronomicznego dla pó ł
kuli północnej, czyli znacząc chwilę przesi
lenia letniego; miejscowości, na zw rotniku 
R aka położone, m ają dnia tego w południe 
słońce w swoim zenicie, na kole zaś biegu- 
nowem północnem słońce wcale nie zacho
dzi, zniża się tylko o północy tuż do pozio
mu i, niekryjąc się pod nim, wznosi się 
wyżej.

Drobne Wiadomoód.

Księżyc Neptuna. Ja k  wiadomo, znamy 
tylko jeden  księżyc Neptuna, odkryty przez 
Lassella w roku 1847. Prow adząc m ikro- 
m etryczne pom iary księżyca tego, dnia 24 
września 1892 r. przy niebie niezwykle po- 
godnem, dostrzegł prof. Schaeberle w ob- 
serw atoryum  Licka gwiazdkę w pobliżu 
Neptuna, tak drobną, że należała do rzędu 
gwiazd najsłabszych, jak ie  jeszcze przez 
wielki tameczny refraktor widziane być 
mogą. Gwiazdka ta okazała wyraźny ruch
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własny, w ciągu bowiem 1 godz. 40 min. 
przesunęła się o 2°, z czego wypada, że m o
gła ona być drugim  księżycem N eptuna. 
Podczas obserwacyi odległość jej od środka 
planety wynosiła 24,4". W iadomość tę po
daje p. Schaeberle z wielkiem zastrzeże
niem, następnie bowiem przy żadnej już  
obserwacyi w pobliżu N eptuna dostrzedz 
nie mógł gwiazdy, któraby dokoła niego 
ruch jak ikolw iek  zdradzała. Dodaje wszak
że, że niirdy już nie w ydarzyła się też noc 
również pogodna, jak  24 września 1892 r.

T em p eratu ra  na jw yższe j gęstości wody. P p.
A nderson i M ac-Cleland złożyli tow arzy
stw u fizycznemu w Londynie spraw ozdanie 
z doświadczeń swoich, mających na celu 
oznaczenie tem peratury, w której przypada 
maximum gęstości wody. P rzeprow adzili 
oni trzy  szeregi doświadczeń; w pierwszym  
woda poddana była norm alnem u ciśnieniu 
atmosferycznemu, w drugim — ciśnieniu 1,5, 
w trzecim  zaś—ciśnieniu 2 atm osfer, a o d 
powiadające ciśnieniom tym tem peratury  
maximum gęstości są: 4,1844°, 4,1828°

I i 4,1756° C. Do badań tych sporządzili 
autorow ie dy latom etr nowej konstrukcyi.

Średnia gęstość z iem i. Astronomowie am e
rykańscy przeprow adzili w roku zeszłym 
nowe badania nad oznaczeniem średniej 
gęstości ziemi na wyspach Hawajskich, ko
rzystając z dwu gór tamecznych, do k tó 
rych zastosować się dała metoda, użyta po 
raź pierw szy przy górzy Shehallien w Szko- 
cyi. Jed n a  z tych gór, H aleakala, wysoką 
jest na 10000, d ruga M auna Kea na 1400U 
stóp; z odchylenia pionu w ich pobliżu 
oznaczono wywierane przez nie przycią
ganie, a zbadanie skał je  składających, oraz 
n iektóre inne względy dozwoliły na ocenę 
średniej ich gęstości. Zestawienie zaś liczb 
tak  otrzym anych z ogółnem przyciąganiem  
ziemi prowadzi do równań, z których śre 
dnia gęstość ziemi obliczyć się daje. Ł ą 
czny rezu ltat obu tych szeregów badań wy
dał na średnią gęBtość ziemi liczbę 5,35, 
niew iele ty lko odstępującą od przeciętnego 
rezu ltatu  wszystkich dotychczasowych ozna
czeń gęstości ziemi, k tóry  wynosi 5,59.

O G Ł O S Z E N I  - A . ,

PAMIĘTNIK FOTOGRAFICZNY
Tom  X III za rok 1893,

ju ż  wyszedł z d ruku . Tom  X I I I  Pam iętnika Fizyograficznego zaw iera następujące 
rozpraw y: O bserw acye m eteorologiczne za rok 1892. — Spostrzeżenia fenologiczne za rok
1892. — J .  Trejdosiew icza, O bjaśnienia do m apy geologicznej gub. Lubelskiej. — K. Ko- 
ziorowskiego, R udy żelazne ze wschodniego okręgu górniczego. — J .  Paczoskiego, P rz y 
czynki do znajomości flory krajow ej. — K . D rym m era, Spraw ozdanie z wycieczki botani
cznej w okolicach K oła i Sompolna. — B. Eichlera, M ateryały do flory wodorostów z oko
lic Międzyrzeca. — W. M. K ozłow skiego, P rzyczynek do flory wodorostów z okolic W ar
szawy. — A- M ochlińskiej, Rośliny zebrane w gub. W ołyńskiej. — J . Eism onda, S tudya

nad pierw otniakam i z okolic W arszaw y.

PRZEGLĄD TECHNICZNY,
CZASOPISMO MIESIĘCZNE, 

poświęcone sprawom  techniki i przemysłu.
P R Z E D P Ł A T A  W YNOSI:

W  W A R S Z A W IE  N A  PR O W IN C Y I
Rocznie..................................................   10
Półrocznie...............................................„ 5

R ocznie..................................................rs. 12
Połrocznie..............................................„ 6

_ A  D R E S  R B D A K O  Y l :
W arszawa, ulica Hrakowskie Przedmieście Nr 6 0 .

(Gmach Muzeum P rzem ysłu  i Rolnictwa).
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