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0 RUCHACH KSIĘŻYCA.

I.

J a k  wiadomo, każde ciało niebieskie, podda
ne nieustannemu wpływowi jakiejś masy cen
tralnej, działającej według prawa powszech
nego ciążenia, określa względem owej masy 
jedno z przecięć stożkowych, przyczem masa 
centralna zajmuje ognisko owej orbity. P raw 
dę tę, będącą bezpośrednim wynikiem prawa 
Newtona, wcześniej już odkrył na drodze 
obserwacyi K epler, nie w całej ogólności co 
prawda, lecz o tyle o ile wypływa ona ze zja
wisk, zachodzących w układzie większych 
planet oraz księżyca ziemskiego. Pierwsze 
prawo K eplera głosi, że drogi planet są elip
sami, których wspólnem ogniskiemjestsłońce. 
Teraz wiemy, że rodzaj przecięcia stożkowe
go zależnym je s t jedynie od szybkości, jaką  
w danej odległości od słońca ciało posiada 
i że np. prócz planet krążących po elipsach, 
obserwowaliśmy w naszym układzie komety, 
biegnące po hyperbolach—a możliwość orbit 
kolistych lub parabolicznych, jeżeli nie jest

bardzo prawdopodobną, to w każdym razi; 
nie zupełnie wykluczoną. Zwracamy tu  uwa
gę, że często spotykane w dziełach popular
nych twierdzenie, jakoby orbity większej 
części komet były parabolami, polega na nie
porozumieniu. W  rzeczywistości rzecz ma 
się tak, że niemogąc na zasadzie zbyt k ró t
kiego czasu widzialności komety orzec dokła
dnie, czy łuk określony przez kometę, jest 
częścią bardzo wydłużonej elipsy, czy też hy- 
perboli, obieramy drogę pośrednią parabo
liczną, co w znacznej mierze ułatw ia rachu
nek, a dla dokładnego wyobrażenia obserwa
cyi komety zazwyczaj wystarcza. Znając 
rodzaj i kształt orbity ciała niebieskiego, je 
steśmy w stanie, na zasadzie drugiego prawa 
K eplera o równomiernem wzrastaniu płasz
czyzny, określonej przez promień wodzący 
tego ciała, oznaczyć dla jakiegokolwiek mo
mentu położenie ciała niebieskiego w orbicie, 
a  na zasadzie znanego położenia tej orbity 
w przestrzeni określamy położenie tego ciała 
na niebie. Ponieważ ciało niebieskie obser
wujemy z ziemi, również zmieniającej swe 
położenie w przestrzeni, więc przy obrachun
kach, wyżej wymienionych, każdorazowe po
łożenie ziemi musi być uwzględnione.

W  rzeczywistości ruchy planet i księżyca 
nie odbywają się ściśle w ten sposób, jak  wy-
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pływa z praw K eplera. Praw a te, po zapro
wadzeniu pewnych niewielkich poprawek, wy
pływających teoretycznie z hypotezy N ewto
n a ,  rozwiązują tylko t. z w. zagadnienie dwu 
ciał, t . j. określają ruch ciała, poddanego 
wpływowi jednej tylko masy przyciągającej. 
Kuch taki miałaby p laneta dokoła słońca, 
gdyby w układzie słonecznym, prócz owej 
planety, nie znajdowała się więcej żadna inna 
masa. Tymczasem każdą planetę w rzeczy
wistości, prócz słońca, przyciągają także 
wszystkie inne planety, tak  że droga każdej 
planety jest wypadkową z działania na nią 
wszystkich mas układu słonecznego. Okreś
lenie owej drogi wypadkowej je s t przedmio
tem  t. zw. zagadnienia wielu ciał lub też za 
gadnienia 3 ciał, do której to liczby zawsze 
można sprowadzić jakąkolwiek liczbę ciał. 
Zagadnienie to w krótkości je s t treści nastę
pującej. Dane są 3 określonej wielkości 
znajdujące się w ruchu masy, działające na 
siebie wzajem według praw a Newtona: zna- 
leść położenie każdej z tych mas w jakim kol
wiek momencie, jeżeli położenie ich oraz 
szybkość i kierunek ruchu w danym  momen
cie są wiadome.

Niem a zapewne w m atem atyce zadania, 
którem u poświęciliby tyle czasu i pracy naj
więksi geniusze na polu matematycznem, jak  
właśnie owo zagadnienie 3 ciał. Od Newtona 
do naszych czasów zajmowały się niem tysią
ce matematyków i astronomów, zdoławszy 
jednakże zaledwie znaleść przybliżone rozwią
zanie zadania dla kilku najłatwiejszych spe- 
cyalnych przypadków. Form alne rozwiąza
nie zadania dokonanem zostało już dawno, 
mianowicie jeszcze w połowie przeszłego stu 
lecia prawie jednocześnie przez C lairauta, 
d’A lem berta i E ulera , którzy sprowadzili 
całe zagadnienie do rozwiązania 3 równań 
różniczkowych drugiego stopnia. C ała tru d 
ność zatem leży w tem, że przy dzisiejszym 
stanie wiedzy matematycznej.* zcałkowanie 
tych równań je s t rzeczą niemożliwą.

Jednym  z wydatniejszych specyalnych 
przypadków zagadnienia 3 ciał je s t ten, k tó 
ry  dotyczę naszego układu planetarnego 
i  tylko tej względnej łatwości zawdzięczamy, 
że jesteśm y w stanie obrachowywać efemery
dy planet z dostatecznym stopniem dokład
ności— wszakże i to nie bez znacznego nakła- | 
du pracy. U kład nasz składa się, jak  wiemy, i

z jednej głównej masy—słońca i z pewnej 
liczby ciał mniejszych—planet, których m asa 
ogólna stanowi tylko mały ułam ek masy 
słońca; drogi zaś planet (pomijamy drobne 
planety) leżą w płaszczyznach tylko nie
znaczne kąty ze sobą tworzących. W  tych 
warunkach wpływy innych planet na daną 
planetę wywoływać mogą tylko nieznaczne 
odchylenia owej drogi wypadkowej od drogi 
eliptycznej określonej przez planetę pod wpły
wem przyciągania słońca, które jako t. zw. 
zaburzenia (perturbacye) mogą być obracho- 
wane i jako poprawki do pozycyi niezaburzo- 
nej dodane. W  tym specyalnym przypadku, 
o którym  mowa, udało się nawet rozwiązać 
zagadnienie odwrotne, t. j. na zasadzie per- 
turbacyj, pozostałych w ruchach planety po 
uwzględnieniu wpływów wszystkich znanych 
mas zakłócających, znaleść elementy niezna
nej planety, powodującej owe pozostałe zabu
rzenia. W  taki sposób, dzięki rachunkom 
A dam sa i Leverriera, odkrytą została plane
ta  N eptun na zasadzie zaburzeń, wywoływa
nych przez nią w ruchach sąsiedniego U rana.

Teorya ruchów księżyca nastręcza nierów
nie większe trudności, aniżeli teorya ruchu 
planet i stanowi jednę z najtrudniejszych 
części mechaniki nieba. Trudność tę  dobrze 
charakteryzuje następujące wyznanie, uczy- 

j  nione przez E u lera  we wstępie do jego dzieła 
„Teoria motuum lunae”. „Od czterdziestu 
la t już, powiada Euler, kilkakrotnie próbo- 

j  wałem rozwinąć teoryą ruchów księżyca na 
j  zasadzie praw a ciążenia powszechnego, lecz 

za każdym razem  napotykałem  tyle trudności, 
że musiałem pracę swoję odkładać na później. 
N ietylko rozwiązanie ścisłe, ale nawet r a 
chunek przybliżony połączony jest z takiem i 
trudnościami, że w żaden sposób nie mogłem 
znaleść sposobu, jakby, nie mówię już przed
miot ten wyczerpać, ale przynajmniej do- 
pewnego stopnia uczynić rachunek przyda
tnym w praktyce.” W  ten sam mniej więcej 
sposób o trudnościach tego przedm iotu wy
raża się i Clairaut.

Przyczyną trudności nastręczających się 
w teoryi ruchów księżyca, je s t okoliczność, 
że główna siła zaburzająca, której źródłem 

| jes t słońce, nie je s t w tym przypadku małym 
ułamkiem przyciągania ziemskiego, powodu
jącego ruch księżyca dokoła ziemi. Zabu 
rżenia pochodzące od planet, również nieco
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wpływają na ruchy księżyca, lecz gdy przy 
zaburzeniach planet one tylko wyłącznie 
wchodzą w grę, w ruchach księżyca m ają 
już tylko znaczenie podrzędne w porównaniu 
z zaburzeniami pochodzącemi od słońca. 
Przypadek księżyca daje nam pewne pojęcie
0 tem, jak  szybko wzrastają trudności ra 
chunku w m iarę, jak  od specyalnego przy
padku ruchu planet w układzie słonecznym, 
zbliżaćbyśmy się chcieli do rozwiązania ogól
nego zagadnienia 3 ciał.

W  artykule niniejszym zamierzamy zapo
znać czytelników „W szechświata “ z rucha
mi księżyca, jakie tenże wykonywa pod wpły
wem wspólnego działania ziemi i słońca. 
M asa słońca jes t 325 000 razy większą od 
masy ziemskiej, gdyby zatem słońce znajd o 
wało się w tej samej odległości od księżyca 
w jakiej znajduje się ziemia, pociągałoby go, 
ono 325000 razy silniej niż ziemia; ponieważ 
jednakże średnia odległość słońca od księży
ca jes t 400 razy większą, niź odległość ziemi 
od księżyca, więc wpływ słońca na księży c 

razy przewyższa wpływ ziemi, t. j. 
słońce przyciąga księżyc około dwu razy 
silniej niź ziemia. Być może zadziwi kogo® 
fakt, że wobec przeważającej siły słońca, 
księżyc nie zostaje odciągniętym od ziemi
1 nie zbliża się coraz bardziej do słońca. 
Objaśnienie jes t łatwe. Wiemy, źe pod wpł y- 
wem ciśnienia powszechnego księżyc spada 
na ziemię, ziemia razem  z księżycem jak  
i inne planety spada na słońce. Spadanie to 
w połączeniu z pierwotnym ruchem po linii 
prostej, łączy się w ruch orbitalny po elipsie_ 
Ponieważ dwa ciała, znajdujące się w jedna
kowej odległości od masy przyciągającej, 
zbliżają się ku tej ostatniej z jednakową 
szybkością, niezależnie od masy owych przy
ciąganych ciał, więc księżyc i ziemia, znajdu
jąc się w jednakowej odległości od słońca, 
zbliżają się ku temuż z jednakową szybkością 
i odległość ich wzajemna się nie powiększa.

F ig

Ma tu miejsce zjawisko to samo, które łatwo 
stwierdzić doświadczeniem na ziemi, gdy w pró
żni (dla uniknięcia oporu powietrza) pozwala
my padać dwum ciałom różnego ciężaru ga
tunkowego, np. kulce ołowianej i kulce kor
kowej: spadają one z jednakową szybkością 
i nie oddalają się skutkiem tego od siebie, 
pomimo, że kulka ołowiana daleko słabiej 
przyciąga kulkę korkową, aniżeli jąprzyciąga 
ziemia. Jeżeli na miejsce ziemi, kulki oło
wianej oraz kulki korkowej podstawimy od
powiednio słońce, ziemię i księżyc, to bę
dziemy mieli w wielkich rozmiarach powtó
rzenie naszego doświadczenia.

Z  powyższego wypływa, że gdyby ziemia 
nie przyciągała księżyca, ten zakreślałby do
koła słońca tę sarnę orbitę co i ziemia. 
W  rzeczywistości jednakże ziemia przyciąga 
księżyc siłą, pod wpływem której księżyc 
w razie nieistnienia słońca zakreślaćby mu
siał elipsę dokoła ziemi. Skutkiem współ
działania słońca i ziemi do ruchu eliptycznego 
naokoło słońca przyłącza się ruch eliptyczny 
dokoła ziemi i powstaje stąd ruch po pewnej 
krzywej falistej, której kształt zależny jest 
od rozmiarów tych dwu orbit i szybkości 
księżyca w każdej z nich.

Szybkość księżyca w jego drodze dokoła 
ziemi wynosi średnio 1 km  na sekundę, szyb
kość zaś jego wraz ziemią dokoła słońca— 
29 km  na sekundę. Jeżeli zatem przez R  
oznaczymy promień drogi księżyca, uważanej 
za kolistą, to długość tej drogi wynosi 2tcR, 
którą księżyc przebiega w ciągu miesiąca. 
W  tym samym czasie cały układ ziemia-księ- 
życ przebiega po ekliptyce, z powodu 29 
razy większej szybkości, drogę, wynoszącą 
29x2?rR czyli około 182R; jes t to długość 
jednej fali drogi księżyca, gdy szerokość jej 
równa się tylko średnicy drogi księżyca, jak  
to łatwo zrozumieć, i jest zatem 91 razy 
mniejszą od długości. Fig. 1 daje nam pew
ne pojęcie o kształcie drogi księżyca. N ie
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chaj płaszczyzna papieru będzie płaszczyzną 
drogi księżyca i wyobraźmy sobie, że patrzy
my na tę płaszczyznę w kierunku prostej, 
prostopadłej do tej płaszczyzny, przechodzą
cej przez środek ciężkości układu ziemia- 
księźyc. Ekliptyką, jak  wiadomo, nie jest 
droga środka ziemi dokoła słońca, lecz droga 
środka ciężkości układu ziemia-księżyc, do
koła którego tak  księżyc, jak  i ziemia za
kreślają małe elipsy, których rozm iary znaj
du ją się w odwrotnym stosunku do mas. 
Skutkiem tego nietylko księżyc peryodycznie 
przechodzi z północnej półkuli względem 
ekliptyki na południową i z powrotem w okre
sie miesięcznym, ale i ziemia sam a znajduje 
się raz na południe, drugi na północ od eklip
tyki w tym samym okresie—i zawsze w pół
kuli przeciwnej, niż księżyc. D la m ieszkań
ca ziemskiego ruch ten kuli ziemskiej dokoła 
środka ciężkości układu ziemia-księżyc wy
powiada się w ten sposób, że ruch roczny 
środka słońca pośród gwiazd nie odbywa się 
ściśle na ekliptyce, ale znajduje się raz nieco 
na północ od niej, drugi raz na południe, 
warunkując w ten sposób tak  zwaną „szero
kość słońca,” k tó ra  oczywiście nigdy nie może 
być wielką.

P rostopadła, o której wspomnieliśmy^, prze
suwając się wraz ze środkiem ciężkości po 
ekliptyce, zakreśla w płaszczyźnie drogi księ
życa łuk AE; niechaj łuk ten odpowiada 
części ekliptyki, przebieżonej w ciągu jedne
go miesiąca. R zu t środka słońca na p łasz
czyznę drogi księżyca niechaj znajduje się na 
przecięciu kierunków', wskazanych przez 
strzałki. Punkty  A , B, C, D, E  odpowiada
ją  położeniom w ekliptyce środka ciężkości 
układu w momentach, w których widzialne 
z ziemi są następujące fazy księżyca: 1 kw a
dra, pełnia, ostatnia kwadra, nów i pierwsza 
kw adra. Odpowiednie położenie księżyca 
względem ziemi i słońca ilustru ją  znaki od
powiednich faz.

W  czasie od 1 kwadry do ostatniej ruch 
księżyca dokoła ziemi odbywa się w tym sa 
mym kierunku, co i ruch ziemi dokoła słońca, 
t. j. ruch całkowity księżyca szybszym je s t od 
ruchu ziemi; księżyc zatem, który w fazie A  
znajdował się za ziemią, przy B ostatn ią do
gania, przy C o cały promień swej drogi ją  
wyprzedza. Od tej chwili kierunek biegu 
księżyca dokoła ziemi je s t przeciwnym jego

biegowi z ziemią dokoła słońca, tak  że całko
wity ruch postępowy je s t powolniejszym od 
ruchu ziemi; skutkiem tego teraz ziemia za
czyna doganiać księżyc, dogania go w fazie 
D, a w E  znów go wyprzedza jak  i w A. W i
dzimy stąd, że każda fala, której długość 
równa się miesięcznej drodze ziemi w eklip
tyce, składa się z dwu półfal, leżących je 
dna po stronie wewnętrznej, druga po stronie 
zewnętrznej ekliptyki; długość tych dwu 
części nie je s t jednakowa, jak  to również 
z rysunku wypływa, mianowicie część od 1-ej 
kwadry do ostatniej jes t większą, aniżeli 
część od ostatniej kwadry do pierwszej prawie 
o podwójną średnicę drogi księżyca i znajdu
je  się do ostatniej w stosunku mniej więcej 
46 : 45.

N a załączonej figurze oczywiście było rze
czą niemożliwą dać dokładne wyobrażenie 
o kształcie drogi księżyca, gdyż niemówiąc 
już o rozmaitych innych okolicznościach, 
komplikujących zjawisko, odchylenie drogi 
księżyca od ekliptyki, przy obranej skali dla 
długości AE, nie wynosiłoby nawet milimetra. 
Charakterystyczną cechą tego kształtu  je s t to, 
że pomimo peryodycznego przechodzenia z je 
dnej strony ekliptyki na drugą względem 
słońca, droga księżyca nigdy nie zwraca ku 
słońcu swej strony wypukłej. W ygięcia dro
gi ziemskiej względem ekliptyki przy jedna
kowej ich długości z wygięciami drogi księ
życa są jeszcze 81 razy mniejsze od tych 
ostatnich, ponieważ masa ziemi jest 81 razy 
większa od masy księżyca.

Falistość drogi księżyca widziana ze słońca 
jeszcze daleko mniej jes t wybitną, niż rzeczy
wista, a to skutkiem małego kąta  5°9', jaki 
płaszczyzna ekliptyki tworzy z płaszczyzną 
drogi księżyca. Gdy mianowicie księżyc naj
bardziej oddalonym się wydaje od ekliptyki, 
co zachodzi w chwili, gdy długość heliocen- 
tryczna ziemi i księżyca jest jednakową, sze
rokość księżyca wynosi zaledwie 3/ 4', długość 
zaś każdej fali wynosi około 30°, wypada 
stąd  stosunek największego odchylenia do 
długości fali '/ 2 4 oo-

D la spostrzegacza, znajdującego się w ru
chu, wszystkie przedmioty podlegające temu 
samemu ruchowi, wydają się nieruchomemi. 
T ak  np. krzesło, na którem  siedzimy, wydaje 
się nam  nieruchomem ponieważ zakreśla
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wraz z ziemią tę  samę drogę, co i my; przed
mioty znajdujące się w wagonie kolejowym, 
zdają się nie zmieniać miejsca, chociaż biegną 
one w dal, równie jak  i my, z szybkością po
ciągu. W  ten sposób i księżyc wydawałby 
się dla nas nieruchomym, gdyby zakreślał 
dokoła słońca tę  samą drogę, co i ziemia. 
W  rzeczywistości jednakże księżyc posiada 
ruchy własne względem ziemi i głównym 
przedmiotem teoryi księżyca jes t dokładne 
zbadanie jego ruchów odniesionych do rucho
mej ziemi. Uważając ziemię za nieruchomą, 
a zatem i ruch księżyca wraz z ziemią za nie
istniejący, możemy, jak  wiadomo, uważać 
drogę księżyca za elipsę, w której ognisku 
znajduje się ziemia. Jednakże ruch ten or
bitalny w połączeniu z działaniem słońca po
woduje to, że nietylko zmienia się bez przer
wy kształt tej elipsy, ale i położenie tej elipsy 
w przestrzeni, co czyni ów ruch względny 
księżyca dokoła ziemi dosyć złożonym.

Powiedzieliśmy, że dwa ciała poddane wpły
wowi pociągającej je  masy, padają na tę 
ostatnią z jednakową szybkością. M a to 
jednakże miejsce tylko wtedy, gdy oba ciała 
znajdują się zawsze w jednakowej odległości 
od przyciągającej masy. Księżyc zaś skut
kiem swego ruchu orbitalnego dokoła ziemi, 
bywa raz bliżej słońca niż ziemia i wtedy jest 
silniej przyciągany przez słońce niż ziemia, 
drugi raz jes t dalej od ziemi i wtedy ziemia 
jest silniej przyciągana przez słońce niż księ
życ. W  jaki sposób wspomniany wpływ słoń
ca komplikuje względny ruch księżyca?

Zaburzenia, którym  podlega ruch księżyca 
skutkiem wpływu słońca są albo zupełnie 
niezależne od eliptycznego kształtu orbit 
księżyca i ziemi (waryacya, równanie para- 
laktyczne), albo zależne od eliptycznego 
kształtu  drogi księżyca (ewekcya), albo też 
od kształtu  eliptycznego orbity ziemskiej 
(równanie roczne). Zajmijmy się kolejno 
każdem z tych zaburzeń.

W aryacya została odkrytą przy pomocy 
obserwacyi księżyca przez Tychona Brahe, 
a teoretycznie nią zajmował się pierwszy 
Newton. W yobraźmy sobie, że dokoła uwa
żanej za nieruchomą ziemi orbita księżyca 
jes t zupełnie kolista i źe leży w tej samej 
płaszczyźnie co droga pozornie poruszającego 
się słońca. Gdy księżyc znajduje się w L,

y .

(fig. 2), słońce przyciągając księżyc silniej niź 
ziemię, znajdującą się w punkcie T, odciąga 
księżyc od ziemi; gdy zaś księżyc znajduje się

w L 3, ziemia jest silniej przyciąganą niź księżyc, 
i  a zatem odciąganą od tegoż. W  obu razach 
| zatem słońce dąży do powiększania odległości 

między ziemią a księżycem, dla mieszkańca 
zaś ziemi, nieczującego ruchu ziemi, księżyc 
w obu razach zdaje się oddalać od tejże. 
W  miarę jak  się księżyc zbliża od punktu L, 
do L 2 i od L3 do L 4, różnica pomiędzy odle
głością ziemi i księżyca od słońca się zmniej
sza; wtedy i różnica pomiędzy wpływem słoń
ca na księżyc i na ziemię się zmniejsza—i księ
życ zbliża się do ziemi. W  punktach L 2 i L 4 
słońce, działając na księżyc z tą  samą siłą co 
i na ziemię, nie wywołuje względnego ruchu 
księżyca, pomijając pewne zbliżenie spowodo
wane przez to, że kierunki, w których słońce 
przyciąga ziemię i księżyc są nieco odmienne 
tworząc ze sobą kąt, którego wierzchołek 
znajduje się w środku słońca S. Gdy księ
życ znajduje się w punktach L, i L 3, ma 
miejsce nów i pełnia (syzygie), położenie zaś 
księżyca w punktach L2 i L 4 odpowiadają 
kwadraturom t. j. pierwszej i ostatniej kwadrze. 
Z powiedzianego wypływa, źe wpływ słońca, 
oddalając księżyc od ziemi w czasie syzygij, 
dąży do wydłużenia jego drogi w kierunku 
przechodzącym przez punkty nowiu i pełni, 
t. j. do nadania jej kształtu elipsy, której oś 
wielka przechodzi przez syzygie. Ostateczny 
rezultat tej dążności jednakże jest wręcz 
przeciwny. Wypływa to z rozumowania n a
stępującego.

Jeżeli ciężar księżyca (ciążenie ku ziemi) 
w średniej odległości od ziemi przyjmujemy 
za jedność, to ciężar ten w syzygiach, jak  
wykazująrachunki, skutkiem zwiększonej od
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ległości wynosi tylko 353/357. W  m iarę, jak  
księżyc oddala się od syzygij, składowa siły 
zaburzającej, przypadająca w kierunku pro
mienia wodzącego, się zmniejsza, natom iast 
składowa, do promienia prostopadła, się po
większa, dosięga swej największości w oktan- 
tach, poczem zmniejszając się znowu, -staje 
się prawie zerem w kw adraturach. D ruga 
ta  składowa, działając w różnych kwadran- 
tach na przemian w kierunku ruchu księżyca 
to znów w kierunku przeciwnym, jes t w 1-ym 
odjemną, w 2-im dodatnią, w 3-im odjemną, 
w 4-ym dodatnią, zbliża zatem  w czasie od 
1-ej kwadry do ostatniej księżyc do punktu 
pełni, w czasie zaś od ostatniej kwadry do 
pierwszej—do punktu nowiu. W idzim y, że 
z powyższych powodów średnia szybkość księ
życa wzrasta w m iarę oddalania się od kwa
d ratur, co ze względu na nienaruszalność 
praw a płaszczyzn, dowodzi, że odległość księ
życa od ziemi staje  się coraz mniejszą. Gdy
by tylko powyższa przyczyna wchodziła tu 
w grę, największą szybkość osięgałby księżyc 
w oktantach i w tych ostatnich punktach za
tem księżyc byłby najbliższym ziemi. Ale 
przyłącza się tu  okoliczność, że słońce, odda
la jąc ziemię od księżyca najbardziej w syzy- 
giach, wywołuje ten sam skutek, jakby 
zmniejszając masę ziemi, mianowicie ten, że 
droga księżyca posiada najm niejszą krzywi
znę w syzygiach, największą w kw adraturach. 
Dwie te przyczyny, działając jednocześnie, 
ostatecznie decydują o kształcie drogi księ
życa, zależnej od waryacyi, ja k  następuje: 
przypuszczając, żebez wpływu słońca, księżyc 
krążyłby dokoła ziemi po orbicie kolistej, 
skutkiem waryacyi droga ta  zmienionąby zo
sta ła  na elipsę, w której środku znajdow ała
by się ziemia, oś wielka przechodziłaby przez 
kw adratury, oś m ała przez syzygie.

K sz ta łt tej elipsy zależnym jes t od wielko
ści mas ziemi, księżyca i słońca i od wzajem
nej odległości tych ciał niebieskich. Jeżeli 
za jedność przyjmiemy odległość księżyca od 
ziemi w drodze niezaburzonej, to odległość 
skutkiem waryacyi zmienia się mniej więcej 
w granicach l ± y 400, a szybkość orbitalna 
w granicach l z k 1/ ^ ,  jeżeli za jedność przyję
tą  jes t szybkość średnia w drodze niezabu
rzonej. Gdy zatem  na zasadzie elementów 
eliptycznej drogi księżyca wyrachujemy jego 
pozycyą na niebie, widzianą z ziemi, to pozy-

cya jego rzeczywista, z powodu waryacyi, 
różnić się musi od wyrachowanej, wyprzedza
jąc  ją  albo też pozostając za nią w tyle. 
Ponieważ wartość waryacyi zależną jest od 
wielkości ką ta  TSL, lub też od pozostającego 
z nim w ścisłej zależności kąta  TLS, który 
jest różnicą geocentrycznych długości słońca 
i księżyca i ma w ciągu miesiąca synodyczne- 
go 2 razy tę samę wartość bezwzględną, więc 
i waryacya w ciągu jednego miesiąca ma tę 
samę wartość, i okresem jej zatem  jest poło
wa miesiąca synodycznego czyli około 143/4 
dni.

Skutkiem waryacyi długość rzeczywista 
księżyca może być większą lub mniejszą od 
obrachowanej na zasadzie elementów elip
tycznych o 39'20". Największa różnica do
datn ia  -f- 39'10'' m a miejsce w środku 1-ej 
i 3-ej ćwierci drogi księżyca, największa zaś 
różnica odjemną—39'20"— w środku 2-ej 
i 4-ej ćwierci. W  syzygiach i kw adraturach 
pozycya księżyca skutkiem waryacyi pozosta
je  niezmienioną.

Okoliczność, że ziemia w czasie nowiu jest 
silniej odciąganą od księżyca aniżeli księżyc 
od ziemi w czasie pełni z powodu łatwo zro
zumiałych stosunków odległościowych, jest 
przyczyną niejednakowej odległości księżyca 
od ziemi w czasie nowiu i w czasie pełni, co 
znów pociąga za sobą zmiany średniej szyb
kości księżyca oraz jego długości. Zaburze
nie, wywołane z tego powodu, zwane równa
niem paralaktycznem (ponieważ towarzyszy 
mu zmiana paralaksy księżyca, zależna od 
odległości), może wywołać zmianę w długości 
księżyca, dosięgającą w kwadraturach dh2'3". 
Okresem tego zaburzenia, ja k  łatwo zrozu
mieć, je s t miesiąc synodyczny.

Przyjm ując dla drogi księżyca kształt ko
listy, jakeśm y to czynili, objaśniając warya- 
cyą, odstąpiliśmy od rzeczywistego stanu rze
czy. D roga księżyca niezaburzona jest elip
są, której mimośród równa się */l8. Z abu
rzenie wynikające z tej okoliczności w połą
czeniu z wpływem masy słonecznej jest naj- 
większem z zaburzeń w biegu księżyca i nosi 
nazwę ewekcyi.

M arcin Ernst.

(Dok. nast.).
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P. T a n n e r y  o Descartesie, 

jako fizyku.

(Dokończenie).

Do formułowania matematycznego praw 
przyrody brakło tedy Descartesowi nie ta 
lentu, lecz chęci podejmowania doświadczeń 
ścisłych, a to dlatego, że system jego nie po
zwalał mu wierzyć wogóle w prostotę praw 
przyrody i że mało obchodziły go związki je 
dynie przybliżone. Ze stanowiska teoretycz
nego widział on z pewnością jaśniej niż wszy
scy uczeni, przyjmujący z góry prostotę praw 
przyrody, którą może jakoby wykryć sama 
obserwacya; za to z punktu widzenia metody 
Descartes był w położeniu daleko mniej ko- 
rzystnem, bo usiłował wyłącznie a priori zbu
dować prawa matematyczne przyrody. To, co
0 tych prawach wiemy, powstało na drodze 
rozważań teoretycznych, opartych na hypote- 
zach a priori (prawdziwych lub nawet fałszy
wych), lecz pod warunkiem sprawdzenia do
świadczalnego wniosków, z hypotez tych wy
nikających. Postęp nauki tylko na takiej 
drodze był możliwy i aby go osięgnąć, trzeba 
było koniecznie pominąć w pierwszem przy
bliżeniu niewielkie odstępstwa teoryi od ob- 
serwacyi, spowodowane komplikacyą drugo
rzędnych przyczyn i skutków.

Fizyka nie sprowadza się jedynie do form
1 twierdzeń matematycznych; poznanie tego, 
co nazywamy „przyczyną główną” zjawiska 
stanowi jedno z najciekawszych zadań tej 
umiejętności. P rzed przystąpieniem do de- 
dukcyj i doświadczeń, pozwalających ustano
wić związek matematyczny pomiędzy skut
kiem i przyczyną, należy przedewszystkiem 
przyczynę tę  określić. Otóż, pomijając przy
padki bardzo proste i znane oddawna lub 
łatwo do teoryi już zbudowanej przystosować 
się dające, określenie przyczyny głównej jest 
w fizyce zadaniem często bardzo trudnem 
i wymagającem uprzednio całego szeregu 
obserwacyj i doświadczeń.

Tem u to właśnie przedmiotowi poświęcone 
jes t przeważnie dzieło „Novum O rganum ” 
Bacona. Filozof angielski buduje w niem

a priori teoryą indukcyi, niepopierając 
wszakże swych wywodów żadnym wybitnym 
i stanowczym przykładem. Przed nim już 
Galileusz w swojem „Discorso” z r. 1612 dał 
nam prawdziwy i świetny wzór indukcyi 
w traktowaniu zagadnienia o ciałach pływa
jących lub poruszających się w wodzie. Zna
komite to dziełko nie zdołało jeszcze wpro
wadzić fizyki na tory wymarzone przez B a
cona. Dopiero sławne doświadczenia, stwier
dzające ciężar i ciśnienie powietrza, zadały 
cios stanowczy doktrynom scholastycznym.

Mniejszej wagi jes t tu  pytanie, kto pierw
szy Galileusz, Baliani, czy Toricelli, czy 
wreszcie kto inny wypowiedział myśl, że 
utrzymywanie się słupa rtęci lub wody w ru r 
ce zamkniętej pochodzi nie ze „w strętu przy
rody do próżni,” lecz jest skutkiem ciśnienia 
powietrza na swobodną powierzchnię cieczy. 
W ażnem jest to, kto pierwszy obmyślił „ex- 
perimentum crucis”,rozstrzygające stanowczo 
kwestyą. Zdaniem Tanneryego, nie ulega 
wątpliwości, że myśl tego doświadczenia po
wziął Descartes zupełnie samodzielnie i za
komunikował ją  Pascalowi, nieprzeczuwając 
że i ten w poszukiwaniach swych był na ta 
kiej samej drodze. Stanowisko atoli D escar
tesa i Pascala w tej sprawie było odmienne. 
Pierwszy z nich, ja k  wiemy, m iał system swój 
zupełnie gotowy; był on przekonany a priori 
o niemożliwości istnienia próżni i wbrew A ry
stotelesowi był zdania, że powietrze jes t cięż
kie; szukał tedy doświadczalnego sprawdze
nia tego faktu a nawet usiłował znaleźć gę
stość powietrza. D la D escartesa istniało 
tylko jedno jedyne wyjaśnienie zjawiska 
w rurce Toricelliego; wyjaśnienie to przewi
duje on odrazu i wskazuje jego próbę. P as
cal, przeciwnie, nie miał przemyślanego sy
stemu. Z  początku nie myśli wcale o cięża
rze powietrza i pozostaje jedynie pod wpły
wem faktu, że w rurce Toricelliego ma być 
próżnia t. j. brak  wszelkich znanych substan- 
cyj, dających się odczuć zmysłami. W brew 
poglądowi scholastyków i nawet samego D es
cartesa sta ra  się on wykazać, że ta  próżnia 
je s t istotną. Rozumowania jego wszakże są 
tu  bardzo słabe i w arte nie wiele więcej, niż 
wywody jego przeciwnika, jezuity Noela. Co 
do punktu zasadniczego kwestyi nie umie 
Pascal z początku zaproponować żadnego 
stanowczego doświadczenia Dopiero później,
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już po osobistem zetknięciu się z D escarte- 
sem, napisał do swego krewnego P eriera , aby 
zrobił „wielkie doświadczenie nad równowa
gą płynów.” Wiemy, jakie powodzenie miało 
to  doświadczenie i do jakiego stopnia przy
czyniło się ono do ustalenia wiary w doskona
łą  próżnię, wyznawanej przez Pascala  i z a 
razem do rozpowszechnienia dowodu hypo- 
tezy Toricelliego.

Ozy na powzięcie przez Pascala  pomysłu 
ostatecznego doświadczenia wpłynęło widze
nie się z Descartesem, czy też nie, nie wiado
mo; pozostanie wszakże według Tanneryego 
niewątpliwem, że jedno z największych odkryć 
doświadczalnych X V II-g o  wieku w fizyce n a
leży wpisać w poczet zasług Descartesa.

W iara w doskonałą próżnię była oczywi
ście błędna; lecz widzimy tu  znowu, źe była 
ona warunkiem nowego postępu w nauce. 
Umysł ludzki dąży do prawdy jedynie zapo- 
mocą kolejnych przybliżeń, zbaczając to na 
jednę, to na drugą stronę. H isto rya tych 
zboczeń je s t wielce nauczającą i nie należy 
z nich czynić zarzutu wielkim geniuszom, 
którzy torowali nam drogę do prawdy. W iel
kość zaś amplitudy tych zboczeń nie może 
stanowić miary do klasyfikowania zasług ta 
kich Descartesów, Galileuszów, Pascalów.

Dobrze znane są braki fizyki D escartesa, 
krytykowanej mocno za jego życia i po śm ier
ci. D escartes był wielkim metafizykiem, 
m ającym zarówno zapalonych zwolenników, 
ja k  i gorących przeciwników. B łędy jego 
doktryny troskliwie ważono. Lecz i Galileusz 
od błędów wolnym nie był, tylko że błędy te  
pomijano milczeniem. Tymczasem były one 
nie mniej ciężkie od tych, k tóre zarzucano 
Descartesowi; dość przypomnieć tu tylko 
błędne jego tłumaczenie zjawiska przypły
wów i odpływów morskich w „Massimi Si- 
stem i.”

Aby módz wydać sprawiedliwy sąd o Des- 
cartesie, jako fizyku, trzeba przedewszystkiem 
pam iętać o tem, co mu nauka zawdzięcza. 
W  powyższym zarysie nie szło o szczegó
łowe przedstawienie różnych pomysłów fizycz
nych lub pojedynczych zagadnień, nad któ- 
remi Descartes rozmyślał, lecz raczej o wyja
śnienie dlaczego nie mógł on więcej dla fizyki 
uczynić.

S. D .

F izjo log ia  obroni).
(W edług wykładów fizyologii profesora Richeta 

w Paryżu, drukowanych w Revue Scientif5que.).

(Ciąg dalszy).

W ażniejszą jeszcze, niż regulacya u tra ty  
ciepła z powierzchni ciała, jes t produkcya^ 
wewnątrz ustroju. Liczne doświadczenia 
i przykłady z życia codziennego uczą, że je s t 
to czynnik bardzo potężny w sprawie utrzy
mania stałej tem peratury ciała. P ictet, zna
ny fizyk, przeprowadził niedawno następujące 
doświadczenie: Umieścił psa w przestrzeni
o tem peraturze— 92°. Pomimo, że zwierzę 
było przywiązane, a więc z powodu unieru
chomienia w bardzo złych znajdowało się 
warunkach dla wyrobu ciepła, zachowało 
jednak w ciągu l ' / 2 godziny swą tem peraturę 
normalną, a nawet z początku miało wyższą 
o '/a0, co w języku teleologicznym nazywało
by się przejściem miary w zbytniej gorliwości 
dopięcia celu. Jeżeli dwie osoby wchodzą 
do wanien, z których jedna ma wodę ogrzaną 
do 37°, druga zaś do 20°, obie w ciągu >/2 go
dziny nie ulegają żadnej zmianie tem peratury 
wewnętrznej. Ponieważ, jakeśm y już na w stę ' 
pie niniejszego rozdziału rzekli, wyrób ciepła 
nie jest niczem innem, jak  tylko spalaniem, 
a więc pochłanianiem tlenu, za miarę więc 
natężenia tego procesu w doświadczeniach 
służyć może ilość wytwarzającego się jedno
cześnie dwutlenku węgla, jako stałego pro
duktu palenia.

Pod względem wyrobu ciepła, jako regula
to ra  normalnej tem peratury ciała, pomiędzy 
zwierzętami ciepło i zimnokrwistemi wybitna 
zachodzi różnica. Gdy u pierwszych, jak  
widzieliśmy, natężenie procesów chemicznych 
ustroju, wytwarzających ciepło wewnętrzne, 
wzmaga się wtedy, gdy tem peratura powie
trza otaczającego ulega oziębieniu, ostatnie 
przeciwnie, zachowują się, jak  reakcya che
miczna in vitro, a mianowicie dla wytwarza
nia ciepła wewnętrznego, potrzebują pewnej 
wysokości tem peratury nazewnątrz siebie. 
Zwierzęta zimnokrwiste oczywiście nie regu
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lują swej tem peratury, k tóra tak  jest zmien
ną, ja k  ich otoczenie.

Główny udział w produkcyi ciepła wewnętrz
nego m ają mięśnie, jako najznaczniejsza na 
wagę częśó składowa organizmu, lecz i inne 
organy jako to wątroba, gruczoły, jakkolwiek 
niewątpliwie w znacznie słabszym stopniu, 
współdziałają, o czem przekonywa nas do
wodnie ta  okoliczność, że i zwierzęta unieru
chomione również na wpływy ochładzające 
oddziaływają energiczniejszem spalaniem.

J a k  u tra ta  ciepła zapomocą promieniowa
nia, tak  również i wyrób jego drogą wewnętrz
nych reakcyj chemicznych podlega wpływo
wi układu nerwowego. J e s t  to również czyn
ność nerwowa, odruchowa, mimowolna i mniej 
lub więcej nieświadoma. Można się o tem 
łatwo przekonać, paraliżując system nerwo
wy, a mianowicie jego ośrodki odruchowe za
pomocą chloralu, chloroformu lub wyskoku. 
Zwierzę chloralizowane pozbawione jest moż
ności obronienia się przed chłodem zapomocą 
regulacyjnego spotęgowania wyrobu ciepła 
i ginie, jeśli nie przebywa w ciepłem pomiesz
czeniu. Toż samo dzieje się z człowiekiem 
pogrążonym w głębokiem odurzeniu pijac- 
kiem.

Produkcya ciepła atoli zależną jest co do 
swego natężenia nietylko od zmian, jakie 
w tem peraturze zewnętrznej zachodzą, lecz 
liczyć się także musi i z powierzchnią pro
m ieniującą ciała zwierzęcego. Objaśnimy to 
na przykładzie. Z dwu kul o własnościach 
identycznych, a różniących się tylko objęto
ścią czyli wagą, mniejsza posiada na jednost
kę wagi więcej powierzchni promieniującej, 
niż większa kula. Jeżeli np. objętości ich wy
noszą 2 i 20, powierzchnie ich wynosić będą 
około 1,6 i 7,5 czyli na jednostkę w mniejszej 
kuli przypada 0,8 powierzchni prom ieniują
cej, a więc tracącej ciepło; w większej zaś 
tylko 0,3 takiejże powierzchni. Oczywista 
więc, że dla zrównoważenia u traty  ciepła, 
mniejsza kula stosunkowo, t. j .  na jednostkę 
wagi, wytwarzać musi więcej ciepła od więk
szej. Jeżeli przeniesiemy to prawidło, wyni
kające z zupełnie ścisłego obliczenia stosunku 
objętości do powierzchni kul, na zwierzęta 
nieposiadające wprawdzie kształtów praw i
dłowych kuli, wypowiedzieć będziemy musieli 
twierdzenie, że zwierzęta małe dla skompen
sowania u tra ty  ciepła, jaka  na ich powierz

chni się odbywa, muszą znacznie więcej wy
tworzyć ciepła na jednostkę swojej wagi, niż 
zwierzęta większe. 1 kg np. konia produku
je  czterdzieści razy mniej ciepła, niż 1 kg 
myszy. U dwu psów niejednakowej wielko
ści produkcya ciepła przez spalanie we
wnętrzne pozostaje w stosunku odwrotnym 
do ich wielkości. Jeżeli jeden z nich waży 
np. 25, a drugi tylko 5 kg, nietrudno się 
przekonać, że na 1 kg wagi i w ciągu jednej 
godziny pies większy wytworzy tylko 0,92 
gramów dwutlenku węgla, mniejszy zaś 1,55 
gram a. Oczywiście przeto u zwierząt mniej
szych zachodzą w ustroju  ̂żywsze, energicz
niejsze reakcye chemiczne, niż u większych, 
a dzieje się to również za sprawą układu 
nerwowego.

Przekonywają nas o tem następujące do
świadczenia. Jeżeli poddamy zwierzęta dzia
łaniu jakiegoś środka znieczulającego i pora
żającego układ nerwowy, np. chloralu, różni
ce, zależne od wielkości zwierzęcia, znikają. 
Wówczas tak  duże jak  i małe zwierzęta wy
tw arzają na jednostkę wagi jednakowe ilości 
ciepła. Całkowita zatem produkcya ciepła 
jest wtedy proporcyonalną nie do powierz
chni promieniującej, lecz do ogólnej masy 
ciała. Z tego też powodu zwierzęta m ałe 
ulegają w takich warunkach daleko prędzej 
działaniu zimna, niź duże, wytwarzają bo
wiem jednakowe ilości ciepła, tracąc go da
leko więcej. I  w tym więc przypadku układ 
nerwowy okazuje się niezbędnym regulato
rem ciepła wewnętrznego ustroju.

Ze w wytwarzaniu ciepła zwierzęcego głów
ne znaczenie przypada układowi mięśniowe
mu, o tem prócz argumentów teoretycznych 
poucza nas doświadczenie codzienne. W ia
domo bowiem doskonale, że śpiąc lub siedząc 
nieruchomo na otwartem  a chłodnem powie, 
trzu, człowiek dla utrzym ania w równowadze 
swej normalnej tem peratury ciała musi cie
plej być odzianym, niż podczas ruchu lub 
pracy. Świadoma, na instynkcie i w części 
także na rozumowaniu oparta samoobrona 
prze człowieka, pragnącego się rozgrzać, do 
wykonywania żywych ćwiczeń cielesnych. 
Oprócz instynktowych lub dowolnych ruchów 
istnieje jeszcze inny rodzaj skurczów mięśnio
wych, występujących rytmicznie w różnych 
grupach mięśni w sposób czysto odruchowy. 
Komuż nie jes t znanem zjawisko dreszczu,
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występującego jako  odczyn na podrażnienie 
powierzchni ciała zimnym bodźcem term icz
nym? Uważać je  należy jako  dążność mimo
wolną, bezwiedną organizmu do rozgrzania 
się przez pracę mięśni w yrabiającą ciepło. 
U  zwierząt pod działaniem chloralu zjawiska 
tego pod wpływem czynników zimna nie uda
je  się wywołać.

Prócz dreszczu powstającego drogą zw rot
ną  wskutek podziałania zimna na skórne ner
wy czuciowe, skąd podrażnienie przenosi się 
na ośrodki odruchowe, a z tych na nerwy 
ruchowe, rozgałęziające się w mięśniach, 
istnieje jeszcze inny rodzaj dreszczu, któryby 
d la  odróżnienia od odruchowego ośrodkowym 
nazwać można. Tu już nie działanie zimna 
na skórę, ale krwi ochłodzonej wprost na 
ośrodek nerwowy je s t przyczyną, dreszcz 
wywołującą. Z  tego wynika, że dreszcz jes t 
środkiem obrony ustro ju  przed czynnikiem 
zimna, szkodliwie nań oddziaływającym. 
Powstaje on bądź pod wpływem jednorazo
wego podrażnienia skóry podnietą zimną, np. 
zim ną wodą, lub też posiada głębszą, poważ
niejszą przyczynę w obniżeniu tem peratury  
krwi o parę stopni. Zw ierzęta lekko chlora- 
lizowane, pod wpływem zimna nie ulegają 
dreszczom odruchowym, lecz obniżenie ich 
tem peratury do 35° sprowadza to  zjawisko 
jeszcze bardzo wyraźnie. Dopiero większe 
dozy chloralu nie dozwalają ustrojowi oddzia
ływać dreszczem naw et na tak znaczne ochło
dzenie krwi.

Przechodzimy teraz z kolei do ośrodków, 
jakiem i organizm walczy z wysoką, gorącą 
tem peratu rą powietrza otaczającego o u trzy 
manie swej normalnej tem peratury ciała.

W idzieliśmy już, że ważne w tym wzglę
dzie znaczenie m ają naczynia krwionośne 
skóry. Im  tem peratura zewnętrzna jes t 
wyższą, tem  żywszy je s t krwiobieg w skórze 
i większą u tra ta  ciepła z jej powierzchni 
przez promieniowanie. Środek ten jednak 
okazuje się wystarczającym tylko wtedy, gdy 
tem peratu ra  otoczenia od wewnętrznego ciep
ła  ustroju je s t znacznie niższą; jeżeli zaś jest 
do niej zbliżoną, wynosząc 30 lub więcej 
stopni, natenczas ustrój nie poprzestaje tylko 
na utracie ciepła, lecz okazuje się jeszcze 
niezbędnem bezpośrednie wytwarzanie zimna, 
a  dzieje się to jedynie drogą parowania wody.

W iadomo, że ciała ciekłe, przechodząc 
w stan  gazowy, pochłaniają wiele ciepła. 
1 kg wody pochłania 575 jednostek ciepła 
t. zw. kaloryj, gdy przemienia się w parę; 
je s t to ilość bardzo znaczna, gdyż odpowiada 
ilości ciepła, jak ą  człowiek dojrzały wytwa
rza w ciągu 6 godzin.

Chłodzenia organizmu człowieka i wielu zwie
rzą t dokonywają gruczoły potowe, wydzielają
ce płyn tak  wodnisty, że jakkolwiek fizyologia 
uczy, iż spełnia on również funkcyą wydala
nia z organizmu substancyj zbytecznych lub 
nawet wprost szkodliwych, jednakże przyjąć 
można, iż tak a  jego funkcya chemiczna ni- 
czem niej est wobec działania fizycznego ochła
dzania ustroju przez parowanie.

W ydzielanie potu, podobnie ja k  i dreszcz, 
powstaje w dwojaki sposób: odruchowy
i ośrodkowy. Gdy powierzchnia ciała z po
wodu podniesionej tem peratury zewnętrzne 
się rozgrzewa, wówczas czuciowe nerwy skór
ne to pobudzenie swoje udzielają odpowie
dnim ośrodkom, rządzącym czynnością od
dzielnych nerwów potowych, dążących do 
takichże gruczołów. Mamy wtedy do czy
nienia ze zjawiskiem czysto odruchowem. 
Dzięki tem u ochronnemu urządzeniu przy
rody ustrój ludzki pokonywać może nawet 
bardzo znaczne wzniesienia tem peratury, któ
re same przez się musiałyby się dlań staćgro- 
źnemi. W  krajach, gdzie ciepło w cieniu do
chodzi do 50° europejczycy, jakkolwiek z t ru 
dnością, wytrzymują czas pewien. W  łaźni, 
byleby była sucha, możnapozostać kilka minut 
nawet przy 100°, gdyż obfite poty, jakie na
tychm iast występują, przez parowanie u trzy
m ują ciepło wewnętrzne na normalnej wyso
kości. Nieodzownym wszelako warunkiem 
jest, jakeśm y rzekli, suchość łaźni, gdyż 
w powietrzu gorącem i jednocześnie wilgot- 
nem parowanie nie może mieć miejsca. D la
tego też klim at gorący i wilgotny daleko jest 
groźniejszy, niż suchy. Bardzo jest wątpli- 
wem, ażeby organizm z tego powodu mógł 
znieść bez szkody kąpiel o tem peraturze już 
45 stopni. Lecz nietylko na drodze odrucho
wej następuje wydzielanie potu. Gdy wy
konywamy znaczną pracę mięśniową, wówczas 
nawet przy zwykłem cieple zewnętrznem 
pocimy się obficie. Oczywiście w tym przy
padku wzmożone ciepło wewnętrzne ustroju 
rozgrzewa nadmiernie ośrodki nerwowe i w ten
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sposób pobudza je  do obfitego wydzielania 
potu.

U wielu zwierząt ssących i ptaków wydzie
lanie potu odbywa się bardzo słabo albo nie 
istnieje wcale. W  jaki tedy sposób ochra
niają się one przed nadmiernem ciepłem, 
usiłującem zakłócić ich normalne warunki 
termiczne? Fizyczną własność potu ochła
dzania ciała drogą parowania przejmuje wte
dy na siebie narząd oddechowy. W  samej 
rzeczy, gdy pies zanadto się zgrzeje, bądź 
wylegiwaniem na słońcu, bądź szybkim bie
giem, widzimy, źe zadyszany wyciąga język 
i niezmiernie szybko oddycha. Ponieważ 
z każdym oddechem wydala się z płuc pewna 
ilość wody w postaci pary, następuje oczywi
ście ochłodzenie krwi, która z płuc przez żyły 
płucne powraca do lewego serca. Ilość wo
dy, parującej tą  drogą z ustroju, proporcyo- 
nalną je s t do ilości powietrza wydychanego, 
a więc tem większą, im szybszym jest rytm 
oddychania. Ochłodzenie tem peratury zwie
rzęcia, które z powodu nadmiernego rozgrza
nia szybko oddycha, można z łatwością obli
czyć na wadze, wedle ilości wody, jak ą  za
wiera powietrze wydychane, gdyż zwierzę 
w tych warunkach na czułej wadze umiesz
czone, wykazuje bardzo szybko ubytek swego 
ciężaru, który zależy jedynie od u traty  pewnej 
ilości wody. Z  drugiej zaś strony pies, któ
remu ściśle nałożono kaganiec i którego pod
dano działaniu słońca, niemogąc swobodnie 
w przyspieszonem tempie oddychać, ginie 
z powodu nadm iaru ciepła w ustroju w cią
gu niespełna '/2 godziny. To samo zjawisko 
szybkiego oddechu spostrzegamy u królików, 
gołębi, kaczek i t. p.; wogóle je s t to jedyny 
środek obronny przeciwko gorącu u wszyst
kich zwierząt, pozbawionych narządu poto
wego.

Jak i je s t mechanizm tej obrony?

Wywołuje ją , tak  samo jak  i wydzielanie 
potu, albo podrażnienie obwodowe skóry przez 
wysoką tem peraturę,albo działanie tej ostatniej 
wprost na ośrodki nerwowe; mamy więc i tu 
do czynienia z przyspieszeniem oddechu odru- 
chowem lub ośrodkowem. Gdy psa podda
jemy latem  działaniu słońca, powstaje po kil
ku już minutach odruchowe przyspieszenie 
oddechu, trwające dopóty, póki trwa dzia

łanie wysokiej tem peratury. Chloral niwe
czy taką odruchową samoobronę ustroju, pies 
więc, środkiem tym zatruty, nie posiada moż
ności regulowania swego ciepła wewnętrzne
go, które też szybko i szalenie wzrasta. N a
tomiast pies normalny nietylko zachowuje 
swą normalną tem peraturę, lecz nawet, po
dobnie jak  w doświadczeniu P ic te ta  przy 
— 92° tem peratura z początku się wzniosła 
nad normę, następuje tu  chwilowa nadwyżka 
kompensacyi działania słońca przez parowa
nie i tem peratura psa spada niżej nieco nor
my. Jeśli zaś pies przy normalnej tem pera
turze zewnętrznej poddany będzie działaniu 
silnego strumienia elektrycznego, który wy
wołuje energiczne skurcze mięśniowe, wów
czas również nastąpi przyspieszenie oddechu, 
lecz ośrodkowe, gdyż bodźcem nie jest w tym 
wypadku podnieta obwodowa, ale podwyższe
nie tem peratury krwi, która pobudza ośrodki 
nerwowe do wyzwalania szybszych ruchów 
mięśni oddechowych.

T aka dwoistość pochodzenia środków obro
ny ustroju: dreszczu, potów i przyspieszonego 
oddechu, przeciwko wpływom tem peratury 
jest wyrazem cudownego urządzenia przyro
dy, k tó ra zapobiedz usiłuje niedostateczności 
tych środków, jakaby w niektórych przypad
kach okazać się mogła. W  niezbyt silnem 
podniesieniu tem peratury zewnętrznej odru
chowe poty lub odruchowa szybkość oddechu 
wystarczają w zupełności; gdy wszakże orga
nizm zagrożony jest nadmiernym wzrostem 
ciepła wewnętrznego, zjawia się wówczas, 
niby klapa bezpieczeństwa, dodatkowe dzia
łanie krwi rozgrzanej na ośrodki nerwowe, 
a wtedy już zwierzę, którego normalne fun- 
kcye ustroju uiczem zakłócone nie zostały, 
tryumfalnie kończy swą walkę z żywiołem.

Ponieważ płuca oprócz zadania ochładza
nia ciała zapomocą wydychania pary wodnej, 
obarczone są donioślejszą funkcyą dostarcza
nia ustrojowi tlenu i wydalania zeń dwutlen
ku węgla, przeto spełniać one mogą czynność 
regulatora tem peratury wewnętrznej ustroju 
tylko wtedy, gdy główna ich czynność w zu
pełności potrzebom organizmu odpowiada, 
t. j. gdy krew nasycona jest tlenem. Zazwy
czaj wszakże obie funkcye narządu oddecho
wego godzą się całkowicie z sobą, wraz 
z szybszym oddechem bowiem następuje n a
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sycenie krwi należną ilością tlenu, co znowu 
umożliwia szybkie oddychanie w celu unor
mowania tem peratury  ciała.

Mieczysław Goldbaum.
(C. d. n.).

Gąbki rzeczne.

Miasto Kalisz i jego najbliższe okolice z po
wodu licznych powodnych pali, mostów, pni 
drzewnych i t  p. znajdujących się w rzece Prośnie 
i je j  dopływach, przedstawia sprzyjające warunki 
do rozwoju gąbek wód słodkich.

To też gąbki w rzece Prośnie i je j dopływach 
znajdują się w ogromnej obfitości i przedstaw iają 
bogaty m ateryal do badania.

Ponieważ Kalisz i jego okolice są mało pod 
tym  względem zbadane, a z drugiej strony opis 
okazów gąbek rzecznych z rozmaitych stron kraju  
może mieć znaczenie dla fauny krajowej przeto  
sądzę, że słów kilka, które przesyłam o tutejszych 
gąbkach nie powinny być zbytecznemi. —  Badając 
gąbki z rzeki Prosny i j e j  najbliższych dopływów 
pod Kaliszem, przekonałem  się, że okazy dotąd 
przezemnie znalezione należą do dwu gatunków 
a mianowicie: Spongilla lacustris (L) Luck i Ephy- 
datia fluviatilis (Lam ouraux) (Spongilla fluyiati- 
lis), pierwsza znajduje się w znaczniejszej ilości 
aniżeli druga

Spongilla lacustris znajdowana w rzece Prośnie 
pod Kaliszem przedstawia się pod postacią mas, 
pięknego zielonego koloru, rozgałęzionych krza- 
czkowato, dwudzielnie lub trójdzielnie praw idło
wo lub nieprawidłowo i widlowato nieprawidłowo. 
W  świeżym stanie je s t  dosyć zbitą, w suchym za
trzym uje swój zielony kolor, który do pewnego 
stopnia się zmienia i w tej postaci s‘aje się lekką 
i dosyć łatwo łamliwą. Gałęzie je j są zazwyczaj 
nachylone pod ostremi kątam i do siebie, form a 
ich mniej więcej cylindryczna na końcu łagodnie 
ostro zakończona. Zazwyczaj Spongilla fluvia- 
tilis je s t przytw ierdzona pionowo do pali lub pni 
podwodnych a niekiedy całkowicie je  pokrywa 
tworząc jakb,y krzaki podwodne.

P rzy  końcu lipca lub w sierpniu w je j masie są 
bardzo obficie rozsiane pąki, gemmule, koloru 
żółtawego. W  akwaryum próbowałem utrzym ać 
owe gąbki, ale pomimo częstej przem iany wody 
i częstego przepuszczenia powietrza ulegały one 
dosyć prędkiemu rozkładowi tak, że utrzym anie 
ich przy życiu, chociaż w oddzielnych akwaryach, 
je s t rzeczą bardzo trudną.

Badania mikroskopowe okazały, że w masie 
Spongilla fluviatilis są bardzo obficie rozsiane 
i golem okiem nawet dobrze widzialne krzemion
kowe igły skieletowe, zlekka zagięte, na końcach 
zaostrzone, zupełnie gładkie, które dobrze się od
dzielają podczas gotowania g%bki z wodanem 
potasu. Długość igieł wynosi 0 ,180 mm szero
kość 0 ,008 mm.

Oprócz igieł skieletowych we wnętrzu parenchy- 
my gąbki znajdują się bardzo małe, golem okiem 
niewidzialne, tak  zwane igły miąszowe (parenchy- 
mowe) słabo zakrzywione, na końcach zaostrzone, 
z powierzchnią pokrytą nieprawidłowo rozsiane- 
mi albo zgrupowanemi w niektórych miejscach 
haczykami lub zaostrzonemi guzikami i krótkiemi 
kolcami. Długość owych igiełek wynosi 0 ,056 
mm szerokości 0 ,002 mm. Jak  wyżej po wie
działem, ku środkowi lub przy końcu lata zjawia
j ą  się w masie ciała gąbki bardzo obficie gem 
mule —  żóPawe ziarneczka wielkości maku lub  
nieco większe (0 ,40— 0,60 mm), okrągłe, skła
dające się z krzemionkowej skorupki i posiada
jące okrągły otworek. W ewnątrz zawierają ma
sę ziarneczek łatwo oswobadzających się podczas 
przekro ju  gemm uli. Budowa mikroskopowa sko
rupki drobnoziarnista a cala powierzchnia gładka 
i dosyć rzadko pokryta tak  zwanemi igłami po
krywkowemu —  Te ostatnie są zlekka zakrzy
wione z powierzchnią pokry tą krótkiemi ko l
cami.

D rugi gatunek gąbki, Ephydatia fluviati]is, zna
lazłem na dolnej powierzchni podłóg zakładów 
kąpielowych letnich na rzece Prośnie i na niektó
rych pniach w tejże rzece, —  w dopływach rzeki 
dotąd owej formy jeszcze nie badałem. Kolor 
je j w żywym stanie je s t blado zielony, w suchym 

j  stanie jasno brunatny, forma płaska, niegałę- 
zista, podobna do okrągłych placków lub kapelu
sza wielu grzybów z brzegami prawie równemi. 
Na je j powierzchni znajduje się wiele otworów wy
rzutowych, wpewnych od siebie odstępach i dosyć 
prawidłowo poumieszczanych. W suchym stanie 
przedstaw ia jakby  siatkowatą budowę i je s t bar- 

| dziej zbita i mocniejsza niż poprzedzająca. Dol
na powierzchnia prawie płaska i na niej przy 

; końcu lub w środku la ta  tak  obficie znajdują się 
gemmulae czyli tak  zwane pąki, że stanowią jakoby 
oddzielną warstwę. Igły skieletowe tej gąbki są 

| wszystkie na całej powierzchni, pokryte krótkie
mi kolcami, bardzo mało zakrzywione i na koń
cach gładkie i ostre, niekiedy spotykają się także 
igły w jednym  końcu zaokrąglone i rozszerzone.

N ajprostszy sposób badania igieł w tych gąb
kach polega na ostrożnem spopieleniu kawałeczka 
gąbki i b a lan iu  popiołu pod mikroskopem. Pąki 
czyli gemmulae tego gatunku gąbki także znacz
nie różnią się w swojej budowie od poprzedzają
cego gatunku. Wielkość ich prawie jednakowa 
z gemmulami S. fluyiatilis, kolor żółtawy lub 
bruna+ny, ale na błonce geinmuli znajdują się 
amfidyski czyli właściwie ciała powierzchne błonki
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je s t amfidyskami pokryta, co stanowi jednę I 
z ważniejszych cech odróżniających ten gatunek 
od poprzedniego.

Obserwując pod mikroskopem poprzeczne 
przecięcia gemmul spostrzegamy, że cała powierz
chnia je s t pokryta amfidyskami tak, że między 
niemi są bardzo małe przestrzenie. Końcowe 
krążki amfidysków z brzegami wcięcia zębatemi 
niezbyt głębokie, o 7— 8 — 9 wcięć czyli promieni, 
trzonek czyli pręcik łączący je  dosyć krótki. 
Ząbki amfidysków zaostrzone. Spopielając ka
wałeczek gąbki z gemmulami i badając popiół 
pod mikroskopem można doskonale zbadać formę 
amfidysków w rozmaitych ich położeniach. Dłu
gość pręcika łączącego zębate krążki jest' większą 
od średnicy krążków.

W ażną pomoc przy determinacyi gąbek mogą 
stanowić następujące dzieła:

W. Dybowski: Stubien iiber die Siisswasser" 
schwamme des Eussisclien Reiches. S. Peters
burg 1882.

F r. Yejdovsky: Die Siisswasserschwamme Boh- 
mens (Abhandlung der Bohra. Gesellschaft der 
Wissenschaften in Prag, 1883.

A. W ierzejski: Le developpement des gem- 
mules des eponges d’eau douce d’Europe. Arcbi- 
ves Slaves Tom. 1 . 1886 Paris.

B. Sowiński: O bodjagach wsfrieczajuszczych- | 
sia w Dnieprie pod Kiewom 1888. (Oddzielna j  

odbitka z „Trudów ” Tow. Kijowskiego badaczów [ 
przyrody.)

Zyków: Tablicy dla opredielenia bodiag
(Spongillidae) Ewropejskoj Rossyi w Dniewniku 
Tow. moskiewskiego przyjaciół nauk przyrodni
czych i Etnografii, Moskwa ‘vb. pożyteczne źródto 
do oznaczenia gatunków.)

A. Matuszewski.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie 1 1 - t e w r .  1896 Sekcyi chemicz
nej odbyło się dnia 26 b. m. w gmachu Muzeum 
przemysłu i rolnictwa.
. Po odczytaniu i przyjęciu protokułu z posie
dzenia poprzedniego p. Br. Znatowicz jako Wice
przewodniczący Sekcyi poświęcił parę słów wspo
mnienia niedawno zgasłemu Augustowi Kekulemu 
i wezwał do uczczenia jego pamięci przez po
wstanie z miejsc, a następnie ciepłemi słowy 
powitał gościa Sekcyi Prof. Marcelego Nenckiego, 
który zaszczycił Sekcyą swą obecnością.

Prof. Nencki wygłosił następnie rzecz o stosun
ku  barwnika krwi do chlorofilu. Badania p rzy 

rodników wykryły znaczenie, jakie posiada b ar
wnik krwi w życiu zwierząt i barwnik liści 
w życiu roślin. Pierwszy z nich je st czynnikiem 
rozkładu, utlenienia i wytwarzania dwutlenku 
węgla, gdy drugi t. j .  chlorofil je s t czynnikiem 
redukcyi, syntezy i odbudowy cisł organicznych 
z dwutlenku węgla. To przeciwieństwo między 
barwnikiem świata zwierzęcego, a świata roślin
nego nie wyklucza jednakowoż ich pokrewieństwa 
chemicznego. Barwnik krwi, hemoglobina, je s t 
ciałem bardzo złożonem, którego składowi odpo
wiada conajmniej wzór CDogHioogN^jSjFeO,,,,.

Pod wpływem kwasu solnego hemoglobina 
rozpada się na białko i ciało barwne zwane he- 
miną, będące Gsterem kwasu solnego; w podobny 
sposób z bromowodorem hemoglobina daje heminę 
zawierającą brom i będącą esterem kwasu bromo- 
wodornego Pochodną heminy bliżej zbadaną 
przez Profes. M. Nenckiego i panię Sieberową 
je s t hem atoporfiryna składu względnie prostego 
C10HlgNi O3, która się otrzym uje z beminy działa
niem silnych kwasów. Nareszcie w ostatnich 
czasach Kuster otrzymał z hematyny przez u tle 
nienie dwuchromianem sodu dwa ciała o składzie 
ju ż  bardzo prostym, nazwane przezeń kwasem 
hematynowym dwuzasadowym C8H100 5 i kwasem 
hematynowym trójzasadowym C8H10O„, któi*e 
uważa za pochodne pentanietylenu, lub kwasu 
liydroftalowego.

Te są zasadnicze związki chemii barwnika krwi. 
Znajomość chemii chlorofilu zawdzięcza nauka 
najwięcej panom Marchlewskiemu i Schunckowi. 
Zasadnicze je j fakty są następujące: chlorofil pod 
wpływem słabych kwasów przechodzi w filoksanty- 
nę, a pod wpływem silniejszych kwasów w filocy- 
aning ciało krystaliczne. Z filocyaniny działa
niem alkaliów lub kwasu otrzymuje się filotaoniaa 
dająca z kwasami estry krystalizujące tak, ja k  
hemina, a z filotaoniny działaniem alkaliów 
Schunck otrzymał ciało barwne filoporfirynę wzo- 

J  ru  C |0H 16N 2O. Hematoporfiryna będąca produ- 
! ktem rozkładu hemoglohiny i filoporfiryna będąca 
J  produktem  rozkładu chlorofilu dają widma absorpe- 
I cyjne nadzwyczaj do siebie podobne, złożone 

z jednakowej ilości smug, położonych w miejscach 
I widma do siebie bardzo zbliżonych, a i w składzie 
! chemicznym, ja k  to wykazuje porównanie ich 

wzorów, mało się od siebie różnią, a mianowicie 
hematoporfiryna zawiera tylko o 2 atomy tlenu 

I więcej od (iloporfiryny. Blizkie więc pokrewień- 
; stwo tych ciał uważać należy za nieulegające 

wątpliwości, za dowiedzione.
F ak t ten dla przyrodnika filozofa ma wielce 

' doniosłe znaczenie i rzuca światło na historyą 
rozwoju świata organicznego. Chlorofil i bar- 
nik krwi spotyka się u organizmów względnie 
wysoko rozwiniętych. Organizmy najniższe nie 
zawierają tych barwników. Taki np. Monas 
nitrificans, takie bakterye gnilne obywają się bez 
nich doskonale, a mimo to odbywają się w nich 

i i energiczne procesy redukcyi i energiczne proce- 
i sy utlenienia.
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A dalej chlorofil bynajmniej nie je s t wyłączno
ścią świata roślinnego. Znane są P lanaria, za
wierające chlorofil, należący do wodorostów, 
żyjących z nimi w nierozłącznej symbiozie, znane 
są wymoczki (Yorticella campanula) zawierające 
chlorofil, będący istotnym składnikiem ich ciała. 
Jeżeli więc u organizmów najprostszych niema 
nia chlorofilu ani barwnika krwi, jeżeli spotykamy 
je  dopiero w wyższych organizmach, wnosić na
leży, że zarówno jeden barwnik ja k  i drugi 
w historyi rozwoju organizmów powstały w odpo
wiednich warunkach jako wytwory specyficzne 
z jednej i tej samej m ateryi pierwotnej, jak o  je j 
produkty pochodne, ułatw iające ich posiadaczom 
walkę o byt, że zatem ja k  jeden barwnik, tak  
i drugi znajdują się między sobą w związku 
genetycznym, w pokrewieństwie blizkiem.

Przemówienie Profesora Nenckiego było p rzy
ję te  oklaskiem.

Na tem  posiedzenie zostało ukończone.

K R O N IK A  N A U K O W A .

—  Kometa Giacoblnieg'1. W edle rachunków 
tymczasowych, przeprowadzonych przez p. Per- 
rotin, kometa odkryta 4 września r . b. w obser
watoryum miejskiem przez Giacobiniego, powię
kszy może liczbę kom et peryodycznych. Oblicze
nia wprawdzie, oparte na dostrzeżeniach kilko
dniowych zaledwie, ale bieg komety je st prosty, 
t. j .  dokonywa się w kierunku od zachodu ku 
wschodowi, a pochylenie płaszczyzny je j drogi 
względem ekliptyki je s t nieznaczne; te  zaś dwie 
okoliczności cechują wogóle komety, których po
wrót kilkakrotnie stwierdzono. Jądro  komety 
było we wrześniu gwiazdką zaledwie trzynastej 
wielkości, a obecnie w połowie października, gdy 
przechodzi przez punkt przysłoneczny swej drogi, 
jasność je j niewiele się wzmogła.

Dnia 11 września przedstawiała postać m gła
wicy z drobnem wydłużeniem, nieprzechodzącem 
jednej minuty. P . P erro tin  zwraca wreszcie 
uwagę, że płaszczyzna jej drogi przypada w blis- 
kiem sąsiedztwie płaszczyzny, po której biegnie 
kom eta peryodyczna Faya.

S. K.

—  Fotografie m gławicy, otaczającej zmienną 
okretll Argo. Pan D. Gili, p rzedstaw ił pary

skiej akademii nauk 5 fotogramów wymienionej 
części nieba, otrzym anych przy  rozmaicie długiej 
ekspozycyi. Fotogram y te  s% ciekawe nietylko 
z tego względu, że odkryw ają nam rozm aite 
szczegóły tej ciekawej mgławicy, lec? niemniej

z tego względu, iż dają nam pojęcie o tem, o ile 
fotografia w tego rodzaju badaniach ma wyższość 
nad obserwacyami przy  okularze. Wyższość fo
tografii w tym razie polega na tem, że promienie 
nie mogące skutkiem swej słabości być widzialne- 
mi dla oka, działając na płytę fotograficzną przez 
pewien czas, wywołują ten sam skutek co p ro 
mienie silne, działając przez czas znacznie k ró t
szy, skutkiem tego nawet najsłabiej świecące 
przedm ioty mogą się ukazać na płycie, jeżeli bę
dzie ona dostatecznie długo wystawioną.

Na płycie pierwszej, wystawionej na czas 6 
m inut niema śladu mgławicy, otaczającej gwiazdę 
o, okrętu. P ły ta  2-ga wystawiona na 1 godzinę 
wykazuje słabe ślady najjaśniejszej części mgła
wicy. Na 3-ej płycie, po 33/4 godzinnej ekspo
zycyi, dostrzegamy na przestrzeni 4 stopni kwa
dratowych szeroko rozpostartą mgławicę i około 
40000  gwiazd, czyli 10000 gwiazd na 1 stopień 
kwadr. Na tej samej powierzchni płyta 4-a, wy
stawiona przez 12 godzin (w 4-ch oddzielnych 
dniach), zawiera mgławicę jeszcze bardziej ro z 
postartą  i około 200000 gwiazd, czyli 50000 gw. 
na stopień kwadr. Na płycie 5-ej, eksponowa- 
przez 24 godzin (w 8 dniach) mgławica w ystę
puje wybitniej, niż na płycie 4-ej, lecz nie je s t 
o wiele większą, natomiast ilość gwiazd dochodzi 
do 400000, czyli po 100000 na stopień kw adra
towy ^Compt. Rend.)

M. E .

—  Promienie Rontgena. Jak  wiadomo, po
wietrze, po przejściu przez nie promieni Rontge
na, nabiera własności wyładowywania ciał naele- 
ktryzowanych. Z nowych badań p. Yillari oka
zuje się, że powietrze zachowuje tę własność je 
szcze po przebiegu rury długiej na dziesięć i wię
cej nawet metrów. N atura ru ry  wpływu nie wy
wiera żadnego, doświadczenie bowiem udaje się 
zarówno dobrze z ru rą  szklaną, jak  z ru rą  oło
wianą, przewodnikiem połączoną z ziemią. Tak 
samo zachowuje się też gaz oświetlający, oraz 
mieszaniny powietrze z parami eteru  i siarku wę
gla. Własność wyładowywania elektroskopu zy
skuje powietrze także i inną jeszcze drogą, a mia
nowicie gdy przebiega przez ru rę  szklaną, przez 
k tó rą  przesyłane są iskry induktora, wzmocnio
nego butelką lejdejską.

8. K.

—  Analiza chemiczna ziemi ornej. Stanow
czą je s t zasługą szkoły francuskiej, że wbrew 
twierdzeniom szkoły niemieckiej wypracowała dla 
rolników metodę nawożenia ziemi, polegającą na 
analizie chemicznej. Rolnicy dokładnie obznaj- 
mieni z pracam i Rieslera i Colomb de Pradela, 
z łatwością mogli się oryentować, a stosowanie 
um iejętne w praktyce danych przez nich wskaza
nych wieńczył niemal zawsze pomyślny zbiór 
uprawianych roślin. Tem ciekawszą je s t praca
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niedawno zmarłego profesora w Getyndze Lieb- 
schera nad a n a lz ą  ziemi.

Liebsclier na zasadzie całego szeregu analiz 
ziemi umiał zawsze oznaczać potrzeby nawozowe 
badanej ziemi.

1) Ziemia zawierająca mniej niż l,5°/oo K20  
wymaga silnego nawożenia potasem. Przy za
wartości w ziemi 2,4°/00 K20  naw ożenie po ta
sem pożądane jest jedynie pod rośliny, tak  
zwane potasowe. Zawartość potasu w ziemi prze
nosząca 4°/oo K2O Jes* bardzo wysoka.

2) Przy oznaczaniu zawartości w ziemi kwasu 
fosfornego, P^()5, Liebseher brał pod uwagę bez
względną jego zawartość w ziemi i względną za
wartość kwasu fosfornego w stosunku do ozna
czonej ilości Fe20 3 i A120 3. Ziemie ubogie 
w kwas fosforny zaw ierają mniej niż O,70/00 
P a0 0, zawartość l °/00 w ziemi ossnacza ziemię 
dobrą, a wysoką ju ż  stanowi zawartość w ziemi 
więcej niż 2°/00 P 20 5. Jeśli na 1 część P 20 5 
przypada w ziemi 40 części Fe20 3, to stosunek 
ten dla roślin je s t bardzo pomyślny, a sam kwas 
fosforny z łatwością być może przez rośliny 
przyswojony; za średni stosunek uważać można 
1:40— 60, a stosunek 1 cz. P 20 5, do 60 — 90 
c7. F ea0 3 A120 3 jest dla roślin niepomyślny. 
Wogóle przyjąć można, że przyswajalność kwasu 
fosfornego przez rośliny zależy od zawartości 
w ziemi Fe20 3 i A120 3.

Journal fu r Landwirtschaft, XL1II Jah rg . 1,2 
Heft.

J . S. K.

—  Wrażliwość dżdżowników na światło. Wie
lu  już obserwatorów potwierdziło wrażliwość 
dżdżowników na światło, dawniejsi wszakże auto- 
rowie, ja k  Hoffmeister i  Darwin, sądzili, że wra
żliwość ta  ogranicza się tylko do przedniej 
części zwierzęcia, gdy badacze późniejsi, ja k  Gra- 
ber i Yung utrzym ują, że własność tę posiada ca
łe ciało. Dla rozstrzygnięcia więc tej kwestyi 
przeprowadził obecnie doświadczenia p. R. Hes- 
se, wprowadzając robaki już  to nieuszkodzone, 
ju ż  to pozbawione przez amputacyą bądź przed
niego bądź tylnego końca, do ru ry  szklanej, po 
której przesuwaną być mogła pochwa papierowa, 
tak, że światło dzienne padało na dowolnie obra
ną część ciała dżdżownika.

R ezultat badań tych okazał, że wprawdzie 
dżdżowniki na calem swem ciele są na światło 
wrażliwe, własność ta  jednak  w mierze wzmożo
nej występuje na końcu tylnym, a silniej jeszcze 
na przednim. Przy dochodzeniach dalszych 
wykrył nadto autor w naskórku tych robaków ko
mórki szczególne, wyróżniające się od innych po
stacią, wielkością, oraz wybiegaj ącemi z nich 
nitkami, które uważać można za komórki zmysło
we odrębnego rodzaju. Ponieważ zaś komórki 
te  na obu końcach zwierzęcia, a zwłaszcza w za
kończeniu przeduiem występują obficiej i sąsiadu

ją  tu  z włóknami nerwowemi, uważa więc p. Hes- 
se za rzecz prawdopodobną, że komórki te należą 
do układu nerwowego i że one to właśnie stano
wią organy wrażliwości dżdżowników na światło,

T. R.

—  Zjawisko wydobywania się woni roślin
było przedmiotem badań pana E. Mesnarda 
w pracowni biologicznej uniwersytetu w Rouen. 
Jako główny rezu ltat tych badań przytoczyć na
leży, że światło, a nie tlen, stanowi najważniejszą 
przyczynę przetwarzania się i rozkładu ciał wo
niejących, choć zresztą obadwa te czynniki często 
współdziałają. Działanie światła daje się tu  wi
dzieć w dwu kierunkach. Z jednej strony jest 
ono bodźcem przeobrażeń chemicznych, Wytwa
rzając wonne pierwiastki i zmieniając je  w dal
szym ciągu aż do zupełnego przekształcenia 
w ciała żywiczne; z drugiej strony sprzyja me
chanicznemu wyzwalaniu się m ateryj wonnych. 
Natężenie woni rośliny lub kwiatu zależne jest 
w każdej porze dnia od równowagi zachodzącej 
pomiędzy ciśnieniem wody w komórkach a dzia
łaniem światła, które wpływa na zmniejszenie 
tu rgoru  komórki. Ponieważ na wschodzie dzia
łanie światła je s t zbyt silne a susza dość znaczna, 
przeto kwiaty, we dnie przynajmniej, słabiej tam 
pachną niż u nas, drzewa, krzewy, owoce nawet 
jarzyny zawierają tam  więcej żywicznych aniżeli 
eterycznych olejków. Najwonniejszych owoców 
i jarzyn  dostarczają strefy umiarkowane, zwłasz
cza zaś Skandynawia ze swojem łagodnem świat
łem i klimatem wilgotnym. Wyższość owoców 
i win niemieckich nad południowemi polega na 
tej samej przyczynie. Południe wytwarza w swych 
gronach winnych więcej cukru aniżeli aromatu; 
winom południowym brak t. zw. bukietu.

(Prometheus).

A. L.

—  Nową własność krwi U  niektórych zwierząt 
odkrył p. G. Pagano. Spostrzegano już  wielo
krotnie, że krew jednego zwierzęcia bywa jado 
witą dla elementów komórkowych zwierząt innych 
gatunków; nie zauważono jednak dotychczas, aby 
krew zwierzęcia w stanie fizyologicznym działała 
trująco na pierwiastki histologiczne tegoż zwie
rzęcia. Otóż p. Pagano dowiódł, że gdy np. 
ciałka nasienne świeżo dobyte z ją d ra  psa pomie
ścimy w surowicy świeżej krwi tego samego zwie
rzęcia, to już  po bardzo krótkim czasie po 3 — 6 
minutach ciałko zaprzestaje swych żwawych ru 
chów, podczas gdy w roztworze soli kuchennej 
zachowuje te same ruchy przez 6 godzin przesz
ło. W ielokrotne doświadczenia na psach dawały 
zawsze ten sam wynik. Podobnie ja k  wobec su 
rowicy krwi, ciałka nasienne zachowywały się 
względem surowicy limfy wziętej z przewodu 
piersiowego. Zjawiska tego nie spostrzegano
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w doświadczeniach nad królikami, świnkami mor- 
skiemi, kotami i wołami, natomiast udawało się 
ono u trytonów. Próby kontrolujące dowiodły, 
że procesy gnilne lub inne zmiany krwi po upusz
czeniu tejże z naczyń nie mogą być przyczyną 
spostrzeganego działania na ciałka nasienne. 
Przeciwnie rozkład gnilny krwi, a także ogrze
wanie przez 30 m inut do 50 i 55° odbierały krwi 
i limfie własności szkodliwe względem ciałek na
siennych. Ponieważ ciałka nasienne w żywem 
ciele zwierzęcia otoczone są cieczą, k tóra szkodli
wego działania na nie nie wywiera, ciecz zaś ta 
pochodzi ze krwi, przeto wnosi p. Pagano, że nie 
wszystkie składowe części osocza krwi przecho
dzą do osocza limfy.

(Arch. ituł. de Biolog. Ń aturw . Rundsch.)

M. FI.

—  Nowa małpa paleontologiczna. N aturalista 
angielski, p. Forsitb , który przebywał dwa lata 
na M adaskarze, sprowadził ztam tąd szczękę wiel

kiej małpy, dotąd nieznanej. Znalazł on też całą 
głowę, nie mógł je j przywieźć z powodu krucho
ści. Małpa ta  była wzrostu człowieka; z m ałpa
mi lądu starego, wiąże się postacią zębów, a licz
bą zębów z małpami lądu nowego. P. Forsith 
nazwał ją  Nesopithecus Roberti, a to na cześć 
towarzysza swej podróży p. Roberta.

T. B.

S PR O S T O W A N IE .

W n-rze 41 „W szechświata” na str. 645, łam 
1  wiersz 22 od dołu po wyrazie geometry i 
należy dodać analitycznej.

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 7 października do 13 października 1896 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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T R E Ś ć .  O ruchach księżyca, przez M arcina E rns ta . —  P . Tannery o Descartesie, jako fizyku, 
przez S. D. (dokończenie). — Fizyologia obrony, przez Mieczysława Goldbauma (ciąg dalszy).— Korea- 
pondencya W szechświata.— Sekcya chemiczna.— Kronika naukow a.— Sprostowanie. —  Buletyn meteo

rologiczny.
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