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0 słuchu głuchoniemych. *)

Wydać się to może rzeczą osobliwą, że 
o słuchu głuchoniemych mówić zamierzamy, 
według bowiem rozumienia powszechnego 
głuchy nic nie słyszy. Tak bezwarunkową 
wszakże w ogólności nie jest głuchota. W  ży
ciu powszedniem nazywamy głuchym tego, 
z którym nie możemy prowadzić rozmowy; 
potoczne wszakże takie określenie nie wy
starcza dla nauki. W istocie też badania 
wykazały, że ucho, które mowy nie chwyta, 
posiadać może jeszcze wrażliwość na dźwię
ki i szmery, czyli na głosy w mowę nieuro- 
bione. Do badań tych wszakże potrzebne 
są środki czulsze, aniżeli jo dać może sama 
mowa; wymagają one nadto ostrożności 
znacznej, głuchy bowiem pragnąłby usłyszeć 
cokolwiek, jak  niewidomy chciałby zobaczyć, 
stąd też ulega łatwo złudzeniu i twierdzi, źe 
odczuł w uchu wrażenie, choć rzeczywiście 
nic nie słyszał.

Nauczyciele dawno już poznali, że znaczna 
część dzieci głuchoniemych posiada nieja
ką zdolność słyszenia, która nie wystarcza

*) W edług artykułu d-ra L. T reitla w piśmie 
„Prometheua” .

wprawdzie, by nauka za pośrednictwem ucha 
udzielaną być mogła, stanowić może jednak 
środek pomocniczy. Przy wstępowaniu do 
szkół dzieci głuchonieme rozróżniają się na
wet na dwie kategorye, z których jedna sły
szy samogłoski, a druga już ich nie rozumie. 
Brakło wszakże dotąd ścisłej skali mierni
czej, któraby szczątki takie słuchu oceniać 
dozwalała. \\r ostatnich dopiero czasach 
osięgnięto taką skalę, dającą możność do
chodzenia głuchoty co do każdego tonu od
dzielnie. a to w dalszym ciągu powiodło do 
pewnych odkryć ogólniejszego znaczenia.

Ze słuchem dzieje się, jak  z innemi zmy
słami—zakłócenia ich dozwalają nam często 
głębiej działalność ich przeniknąć, aniżeli 
osięgnąć to można drogą rozważań jedynie 
i doświadczeń. Podobnież i choroby przyrzą
du słuchowego rozjaśniają nam pewne kwe- 
stye, tyczące się słuchu, których rozwikłać 
nie zdołały obserwacye ucha zdrowego.

Badaniom Helmholtza zawdzięczamy do
kładną teoryą fizyczną wrażeń słuchowych. 
Siedlisko ich mieści się w wewnętrznej czę
ści ucha, którą dla jej postaci, nazywamy 
ślimakiem, kostny jej bowiem szkielet, zło
żony z 2*/a skrętów, zupełnie jest podobny 
do ślimaka ogrodowego. W kostnej tej opra
wie rozpostarta jest jednakiej z nią formy 
błona, której grubość wzrasta w miarę, jak
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się w skrętach w górę wznosi. W silnem 
powiększeniu, pod mikroskopem, dostrzega
my w błonie tej włókna, przebiegające przez 
całą jej grubość, które tedy, oczywiście, ma
ją  długość różną, tem większą, im wyżej 
w ślimaku przypadają. W łókna te, podobnie 
jak struny fortepianu, nastrojone są na tony 
różnej wysokości, a gdy do ucba dobiegają 
dźwięki muzyczne lub też głoski mowy ludz
kiej , wskutek rezonansu włókna ulegają współ
brzmieniu z pokrewnemi im tonami. W yda
wać się to może rzeczą zagadkową, źe pomi
mo nader drobnej swej długości wydawać 
mogą tony wysokości, odpowiadającej zwyk
łym tonom naszych przyrządów muzycznych 
j  własnych naszych strun głosowych, tłum a
czy się to wszakże napięciem, jakiemu ule
gają pod wpływem obciążających je łuków 
zawiłego przyrządu Cortiego.

Jakkolwiek przekonywającą i zadawalnia- 
jącą wydaje się ta  teorya, brakło jej wszakże 
uzasadnienia faktycznego, ocena bowiem 
dźwięków słyszanych i rozkład ich na tony 
oddzielne zbyt zależy od sądu osobistego, 
by na niej tylko teorya dała się oprzeć. Teo- 
ryi tej jednak przybyły w pomoc badania 
ucha chorego, a zwłaszcza poszukiwania pro
fesora monachijskiego Bezolda poparły ją 
i utrwaliły. Dla wypróbowania jej słuszno
ści potrzebne były przedewszystkiem środki 
odpowiednie, wszystkie bowiem przyrządy 
muzyczne, jak to Helmholtz wykazał, nie da
ją  czystych czyli pojedyńczych tonów, ale 
wytwarzają dźwięki złożone, które są zawiłą 
kombinacyą tonów oddzielnych, Do badania 
więc słuchu używano w klinikach oddawna 
już kamertonów lub fujarek, wolnych o ile 
można od nadtonów. Kamertony używane 
były wszakże niejednakie, z różnych często 
materyałów wyrobione; Bezold dopiero, przy 
pomocy monachijskiego również profesora 
Edelmanna, po wielu usiłowaniach zdołał 
złożyć zbiór kamertonów i fujarek, wytwa
rzających wszelkie tony, jakie normalny 
przyrząd słuchowy człowieka odczuwać mo
że. Zbiór ten kamertonów i fujarek nazwał 
ciągłą skalą tonów.

Jakkolwiek obrane przez Bezolda granice 
tonów słyszalnych nie są dla wszystkich ludzi 
powszechne, odpowiadają wszakże większości. 
Wiadomo, że różni badacze wskazywali roz
maicie tony najwyższe, jakie ucho ludzkie j

słyszeć jeszcze może. Tak Chladny przyj
mował, że najwyższy ton słyszalny polega na 
8 000 drgań na sekundę, Wollaston zaś na
potkał granicę tę dopiero przy 25 000 drgań, 
a Sayart zapomocą syreny wywołał ton 
o 24000 drgań, który dobrze można było 
słyszeć. Preyer wyróżniał dobrze nawet ton 
o 40000 drgań, wzbudzony przez kamer
tony Appuna. Sąd utrudnia się tu zwłasz
cza tem, że tonom najwyższym, na fujarkach 
zwłaszcza, towarzyszą szmery uboczne, które 
trudno dają się od tonów właściwych wyróż
nić. Jeżeli znów idzie o rozpoznanie granicy 
niższej tonów słyszalnych, użyć trzeba ka
mertonów nader wielkich, które przy brzmie
niu sprowadzają wstrząśnienie tak znaczne, że 
spowodowane stąd ciśnienie w uchu góruje si
łą nad poczuciem słuchowem. Do swej skali 
Bezold obrał za ton najniższy ton C gamy 
subcontra, zatem ton o 16 drganiach podwój
nych na sekundę. Przez obciążanie kamer
tonów należycie dobranemi ciężarkami moż
na ton każdego z nich stopniowo podwyższać, 
tak że dosięga on wreszcie tonu, jaki wydaje 
kamerton bezpośrednio po nim w szeregu na
stępujący. Tony kamertonów niższych słyszeć 
się dają jedynie zbliska, tak źe przejmować 
je może tylko ucho, przed którem kamerton 
taki drga. Kamertony natomiast wyższe 
brzmią tak silnie, że wyłączać trzeba ucho 
drugie, badaniu niepoddane; różni badacze 
posługują się w tym celu metodami różnemi.

Sposoby, jakich dawniej używano do wy
śledzenia zupełnej głuchoty, w porównaniu 
z ciągłą skalą tonów Bezolda były zgoła 
niedostateczne, stąd też, zależnie od użytego 
źródła dźwięków, liczbę ludzi zupełnie g łu 
chych bardzo rozmaicie podawano. Wydaje 
się to nam niezrozumiałem, że strzał z pisto
letu lub oklask ręką przyjmowano za wska
zówkę dostateczną do wniosku, czy ucho ba
dane posiada zdolność słuchu. Pomijając 
już, że przy dochodzeniu takiem nie opiera
no się na dźwięku pewnego, oznaczonego 
charakteru, nie można też było usunąć 
wstrząśnienia, następującego zwłaszcza przy 
strzale pistoletowym. Podobnyż skutek spra
wiały wielkie dzwony, używane do podobnych 
prób przez Itarda, a harmonika i fortepian 
nie są też wolne od takich działań ubocz
nych. Zastosowanie fujarek lub dzwonków, 
wydających tony oddzielne, wprowadzało już
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pewien postęp, muzyczne te wszakże narzę
dzia starczyły tylko dla tonów wysokich, 
nie służyły zaś bynajmniej dla całego obszaru 
słuchu ludzkiego. Ciągła skala tonów dała 
dopiero możność ścisłych na tem polu badań.

Osięgnięte przy jej pomocy rezultaty są 
z różnych względów ciekawe i nauczające. 
W pośród 79 badanych chłopców głuchonie
mych okazało się 19 odsetek bezwzględnie 
głuchych na oba uszy, 20 odsetek zaś na 
jedno tylko ucho. Pod względem bardziej 
naukowym wszakże ważniejsze znaczenie ma
ją  szczątki słuchu na pewne tony skali, 
dające się ująó dokładnie. U wielu dzieci 
okazał się brak znacznej części dolnego 
krańca skali tonów, u innych brak czę
ści krańca górnego, w niewielu tylko ra 
zach napotykano brak na obu krańcach. 
Znaczna natomiast liczba dzieci przedsta
wiała większe lub mniejsze przerwy w prze
biegu skali ciągłej, niektóre zaś odczuwały 
bardzo niewielką liczbę tonów zaledwie.

Istnienie takich przerw daje się wyjaśnić 
jedynie na podstawie przytoczonej wyżej 
teoryi Helmholtza, według której włókna 
rozmaitej długości pośredniczą przy prze
prowadzaniu tonów różnej wysokości do 
nerwu słuchowego. Brak zdolności słysze
nia tonów oddzielnych tłumaczy się do
statecznie zniszczeniem pewnego obszaru 
włókien błony ślimaka, albo też zatamowa
niem zdolności ich drgania. Domysł ten 
zyskał też poparcie i w badaniach pośmiert
nych, u ludzi bowiem, którzy w późniejszym 
wieku ulegli głuchocie na pewne tony, napo
tkano też odpowiednie, przeobrażenia w śli
maku. Gdyby wychowańcy zakładów dla 
głuchoniemych częściej poddawani byli ba
daniu zapomocą ciągłej skali Bezolda, dało
by to zapewne większą obfitość dowodów 
przemawiających za teoryą Helmholtza.

Przerwy te i braki w poczuciu tonów 
w inny wszakże jeszcze sposób teoryą tę po
pierają. Według Dondersa i Helmholtza, 
mianowicie, samogłoski sąto dźwięki muzycz
ne, których rozmaitość zależy od rozmaitej 
postaci, jaką przy wymawianiu ich przybiera 
jam a ust, oraz inne jamy sąsiednie. Drga
nie powietrza, w jamach tych zawartego, 
jakby w rezonatorach, wydaje pewne tony, 
dla każdej samogłoski charakterystyczne, 
które, łącząc się z tonem strun głosowych,

tworzą brzmienie oznaczonej samogłoski. 
; Takim tonem zasadniczym dla samogłoski 

a jest b2 dla u  ton b0, dla o ton bt , dla e 
tony f\ i b3, a dla i tony /„ i &4.—Przy ba
daniu zaś wadliwości uszu Bezold przekonał 
się, że do słyszenia samogłosek jest rzeczą 
niezbędną, by w obszarze tonów 6, do g2 

! ucho przerwy nie doświadczało, a obszar ten 
| schodzi się dostatecznie z zakresem tonów, 

które Helmholtz przyjmuje, jako cechujące 
dla różnych samogłosek.

Obszary tonów dla spółgłosek nie dają się 
juź z pewnością taką wyśledzić, przeszkadza 
temu bowiem podobieństwo dźwięków różnych 
spółgłosek. Helmholtz badał jedynie spół
głoski m  i n  pod względem wysokości ich 

| tonów, pozostałe bowiem spółgłoski uwa- 
! żał nie za dźwięki muzyczne, ale za 

szmery, nieposiadające wysokości statecz
nej. Co do wspomnianych zaś spółgło- 

5 sek m  i n, z powodu współbrzmienia przy 
nich jamy nosowej, Helmholtz przyjął, że 
cechujące je tony przypadają niżej, aniżeli 
tony cechujące samogłoskę u. I  ten szcze
gół zdołał potwierdzić Bezold, gdyż dzieci 
głuchonieme, których ułomność słuchu przy
pada najsilniej na granicy niższej tonów, naj
trudniej słyszą spółgoski m, n, k i l. Co do 
spółgłosek innych rezultaty nie były tak 
stanowcze, doprowadziły wszakże do wniosku, 
źe prawdopodobnie spółgłoski słyszane są 
w tejże okolicy ucha, co i samogłoski. 
Helmholtz, uważając spółgłoski za szmery, 
mieścił słyszenie ich nie w ślimaku, ale 
w innej części błędnika czyli ucha wewnętrz
nego, w przedsionku mianowicie; nietylko 
Bezold wszakże, ale i inni badacze prze
konali się, źe dzieci, które żadnych zgoła nie 
słyszą tonów, są też głuche i na szmery. Do
mysł więc Helmholtza, że wrażenia szmerów 
inną dochodzą nas drogą, aniżeli wrażenia 
dźwięków, okazuje się nieuzasadnionym.

Badaniom Bezolda przypada nadto i do
niosłe znaczenie praktyczne. Na ich pod
stawie bowiem można szczątki słuchu głucho
niemych tak dokładnie oznaczyć, źe stąd 
wnosić się daje, czy mogłyby starczyć do 
rozumienia mowy, co rzeczywiście u wielu 
dzieci osiągnąć zdołano. Szczątki te słuchu 
dadzą się w każdym razie tak przynajmniej 
wyzyskać, źe wymowa takich głuchoniemych 
stanie się bardziej normalną, gdy obecnie



548 WSZECHŚWIAT N r 35

szorstkością swą, i dźwięcznością niejedno
stajną natychmiast się zdradza. Rzadko 
tylko napotkać można głuchoniemych, którzy 
tak owładnęli mową, że nie dostrzegamy 
braku ich słuchu.

T .R .

Fotografia na usługach astronomii.
(Odczyt publiczny, w ygłoszony w  wiedeń skiern T ow arzystw ie 

fotograficznem  przez d -ra KAROLA KOSTERSITZA).

(Dokończenie).

W tem miejscu wspomnieć można o tem, 
że w sierpniu 1898 r. William Pickering od
krył w bliskości Saturna małe ciało o wy
bitnym ruchu własnym, które wzięto począt
kowo za dziewiąty księżyc Saturna. Nie 
jest tu jednakowoż wcale wyłączona możli
wość, że mamy tu do czynienia z asteroidą 
lab też z jakąbądż małą kometą.

Komety wraz z meteorami tworzą nową 
grupę członków naszego układu słonecznego, 
są jednak wogóle przybyszem niestałym 
i przedstawiają raczej pośrednie ogniwa, 
które łączą skromny nasz system słoneczny 
z niezliczonemi układami wszechświata.

Iw  sprawie zbadania tych światowych przy
błędów duże również fotografia okazała usłu
gi. Przy pomocy fotografii okazało się mo- 
żebnem nietylko odkrywać nowe komety 
lecz również i dokładniej zbadać postać daw
niej już znanych; fotogramy podobne pozwa
lają wreszcie daleko dokładniej śledzić 
zmiany kształtu komety w niedługim zwykle 
czasie jej widzialności.

Z powodu tego, że komety przedstawiają 
się nam jako ciała słabo oświetlone i przy- 
tem dość rozległe, fotografowanie ich przed
stawia wiele trudności. Podczas, gdy dla 
asteroid używamy przyrządu, który automa
tycznie porusza się wraz z gwiazdami, dla 
komet należałoby natomiast zastosować taki 
mechanizm zegarowy, któryby w czasie zdję
cia uwzględniał ruch komety. Aby to osięg- 
nąć dołączają do przyrządu drugą równole
głą lunetę do bezpośrednich spostrzeżeń 
(t. zw. pointer); obserwator obserwuje więc

jednocześnie sam kometę i nastawia przy
rząd ciągle przy pomocy śrubki mikrome- 
trycznei, aby obraz komety nie zmieniał 
swego położenia na płytce fotograficznej. 
W  ten sposób otrzymany fotogram daje 
prawdziwy kształt komety, gdy tymczasem 
gwiazdy stałe występują tu nie jako punkty, 
lecz małe linie, których wielkość i kierunek 
charakteryzują ruch fotografowanej komety. 
Zresztą wspomnieć tu można, że wogóle ża
den system zegarowy nie jest nigdy tak do
kładny, aby ściśle odzwierciedlał pozorny 
ruch nieba, dlatego też podobna kontrola 
przez użycie t. z w. „pointera” jest zawsze 
pożądana i skuteczna.

Po kometach zwrócimy się do będącej 
z niemi w ścisłem pokrewieństwie grupy me
teorów, które również są tylko gośćmi w na
szym układzie słonecznym, a ich pierwotne
go miejsca pochodzenia szukać również na
leży gdzieś w nieskończonych przestrzeniach 
wszechświata.

Nadzwyczajna krótkotrwałość zjawiska, 
bardzo mała siła świetlna oraz niemożebność 
dokładnego uprzedniego wyznaczenia czasu 
ich pojawienia się, warunkują to, źe zadanie 
fotografowania meteorów przedstawia się ja 
ko bardzo zawiłe. Przytem nie można tu 
używać dużych astrofotograficznych przyrzą
dów, gdyż posiadają one potemu zbyt małe 
pole widzenia, a zdjęcia meteorów wymaga
ją  koniecznie uwzględnienia szerszej prze
strzeni. Użyte w tym celu objektywy muszą 
posiadać nadzwyczaj duży otwór, co znów 
wprowadza znaczne błędy już . w samej kon- 
strukcyi objektywu. Szczególniej daje się 
tu we znaki spora krzywizna obrazu, która 
sprawia szybkie zmniejszanie się ostrości ku 
jego brzegom.

Najodpowiedniejsze do tego celu objekty
wy winny posiadać względny otwór F/ił do 
F/4 i conajmniej 10 cm otworu; naświetlanie 
trwać musi zwykle przeszło pół godziny. F o 
togramy tak otrzymane zawierają długie 
linie, które służą następnie do określenia po
zornej drogi meteoru.

Na meteorach kończy się rozpatrzenie na
szego układu słonecznego; zwróćmy się te
raz do tych niezmierzonych przestrzeni, 
w których mieszczą się gwiazdy stałe, te 
słońca podobne do naszego, gdzie rządzą te 
same proste prawa, które nieśmiertelny ge
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niusz Newtona już przed dwustu przeszło 
laty wykrył dla naszego układu słonecznego.

W dziedzinie tej fotografia wraz z analizą 
spektralną jest można powiedzieć jedyną na
szą przewodniczką; dwie te metody są tu je
dynie zdolne uchylić rąbek zasfouy i powie
dzieć nam coś o tych światach dalekich. F o 
tografia pozwala przedewszystkiem z równą 
conajmniej jak i bezpośrednia metoda ści
słością, jakkolwiek większą pracą, określać 
położenia gwiazd stałych. Pomiary mikro
skopowe płytek fotograficznych zapomocą 
t. zw. komparatorów pozwalają nietylko na 
układanie doskonałych katalogów gwiazd, 
lecz dają prócz tego możność przez porów
nanie zdjęć, otrzymywanych w różnych cza
sach, określić ruch własny gwiazd, a nawet 
ich paralaksę 1).

Doniosłe nadzwyczaj wyniki tej metody 
pobudziły astronomów do tego, że na ostat
nim kongresie w Paryżu postanowiono wspól- 
nemi siłami wykonać mapę nieba. W robo
cie tej wzięło udział 18 obserwatoryów, 
pracujących obecnie nad wykonaniem dzieła, 
które śmiało do piękniejszych pomników ba
dań naukowych zaliczyć będzie można.

Sumowanie w czasie naświetlania słabych 
promieniowań świetlnych, jak również czu
łość płytek na promienie, działające chemicz
nie, uwarunkowały i to, że fotografia zdolna 
j e s t  odkrywać nawet rzeczy zupełnie nowe 
w przestrzeniach wszechświata. Tak np. do
piero wskutek zastosowania metody fotogra
ficznej zbadane zostały pewne szczegóły 
mgławic i skupień gwiazd, które inaczej by
łyby dla nas zupełnie ukryte.

Dopiero fotografia dała znaczną ilość 
pewnych wskazówek o budowie wielu mgła
wic, co do których nawet najpotężniejsze te
leskopy nie wiele powiedzieć'mogły; dzięki 
jej dopiero spostrzeżono, jakie zasadnicze 
znaczenie w budowie wszechświata ma spi
ralny układ materyi mgławicowej w prze
strzeni.

W ten sposób dzięki fotografii rozszerzy

*) Paralaksa gwiazd ma nieco inne znaczenie, 
niż paralaksa słońca; dla słońca bowiem p a 
ralaksa oznacza kąt, pod którym obserwator na 
słońcu widziałby ziemię; dla gwiazd stałych 
paralaksa przedstawia natomiast kąt widzienia 
ziemskiej orbity.

liśmy w sposób zasadniczy nasze wiadomości
0 topografii ^nieba, a nawet przy jej pomocy 
tworzymy sobie o wielkości, liczbie i podzia
le gwiazd w przestrzeni dokładniejsze poję
cia, niż to bez niej byłoby możebne.

Również doniosłe znaczenie zdobyła sobie 
dalej fotografia w połączeniu z analizą 
spektralną, a mianowicie t. zw. spektrografia.

Od czasu epokowych odkryć Praunhofe- 
ra, Kirchoffa i Bunsena z widma, osięgnię- 
tego przez pryzmat lub siatkę dyfrakcyj
ną umiemy wnioskować o składzie źródła 
wysyłającego światło. Ponieważ odległość 
źródła światła od obserwatora nie ma tu 
znaczenia, jeżeli tylko natężenie świetlne jest 
dostatecznie silne, aby wogóle można było 
robić obserwacye, więc podobna metoda na
daje się zupełnie i do gwiazd stałych. Uży
cie pryzmatów lub soczewek cylindrycznych 
napotyka tu jednak na poważną przeszkodę 
wskutek nadzwyczajnej słabości światła, któ
re do nas dochodzi od gwiazd stałych; do 
tego jeszcze dołącza się szkodliwe działanie 
ruchów powietrznych, tak źe wogóle obser
wacye podobne należałyby do zadań nie
zwykle trudnych.

I  tu właśnie, jako doskonała metoda po
mocnicza badań przybywa na usługi astro
nomii fotografia i otwiera, według słów 
Scheinera, nową erę w dziedzinie spektro
grafii. Płytka fotograficzna, która na dzia
łanie świetlne nie jest wogóle od oka naszego 
czulsza, odbiera jednak i notuje wrażenia 
jeszcze od promieni działających chemicznie, 
których natężenie jest tak słabe, że ich 
oko nawet przy pomocy najsilniejszych tele
skopów odczuć nie jest w stanie. Płytki fo
tograficzne sumują przytem wbrew temu, co 
ma miejsce dla oka, otrzymywane działania
1 są przeto w stanie skupić w czasie naświe
tlania ekspozycyi ') działanie dostatecznej 
ilości promieni dla otrzymania jasnego 
obrazu.

Pomimo całej zmudności metody spektro-

’) Czasy naświetlania bywają w praktyce 
astrofotograficznej zazwyczaj długie, gdyż do
chodzą czasem do 25 godzin. Zwykle jednak 
parogodzinne naświetlanie je s t wystarczającem; 
tak np. prof. Scheiner w Potsdamie otrzymał do 
bre zdjęcie mgławicy Oryona już  po półczwartej 
godziny trwającem  naświetleniu.
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graficznej, otrzymane na tej drodze rezulta
ty są dosyć doniosłe. Spektrografia dała 
nam np. cenne wskazówki co do konstytucyi 
układu gwiazdowego, do którego nasze 
słońce należy, jak również i innych; jej 
również zawdzięczamy, że z określonych ty
pów widm gwiazd stałych, jakie np. przez 
Secchiego i Vogla ustanowione zostały, mo
żemy wyprowadzić wnioski co do stanu roz
maitych słońc wszechświata; zastosowanie 
metody Dopplera dało tu możność określe
nia szybkości ruchu własnego gwiazd w kie
runku promienia, widzenia z przesunięcia 
części widmowych i wreszcie tej metodzie 
udało się wiele dotychczasowych gwiazd po
dwójnych rozdzielić na ich części składowe.

Ta zauważyć można, że z ostatnich badań 
d-ra Edera i prof. Valenty nad widmami 
iskier w gazach wypływa, że podobne prze
sunięcia linij widmowych wywołuje w pew
nych przypadkach i zmiana ciśnienia; bada
nia te mogą poprowadzić do uzupełnień za
sady Dopplera, którą potwierdza zbyt wiele 
astronomicznych spostrzeżeń, abyśmy co do 
jej ważności i prawdziwości jakiekolwiek po
wątpiewanie mieć mogli.

Wreszcie ważne zastosowanie fotografia 
znalazła i w fotometryi gwiazd stałych, a tu 
zwłaszcza pozaogniskowe zdjęcia d-ra K. 
Schwarzschilda obiecują osięgnięcie wielu 
ciekawych i ważnych rezultatów.

Gdy chodzi o zastosowanie fotografii do 
fotometryi, to zauważyć należy, że płytka 
fotograficzna, nawet gdy jest uczulona (sen- 
sybilizowana) dla odpowiedniej barwy, uwy
datnia świetlne natężenia inaczej, mż je  na
sze oko odczuwa. Ponieważ zaś natężenia 
świetlne określają się wrażeniem, jakie ono J  

na nasze oko wywołują, fotogram więc nie 
może być tu  podstawą do określania jasno
ści gwiazd fotografowanych. Teoryi i prak- 
tyce przedstawiają się w tem pytaniu cie
kawe i ważne kwestye do rozwiązania.

Skończywszy z rozpatrzeniem poszczegól
nych ciał niebieskich, zauważymy w końcu 
wogóle, że dalszy postęp badań astrofotogra- 
ficznych bardzoby się ułatwił przez zbudowa
nie odpowiednich obserwatoryów na wyso
kich górach, coby w wielkim stopniu przy
czyniło się do dalszego postępu fotografii 
nieba. Streścił G.

O biofotogenezie. ')

(Dokończenie).

IV.

Rozpatrzywszy kwestyą budowy anato
micznej narządów świecących u owadów 
w różnych stadyach ich rozwoju, p. Dubois 
przystępuje do badań fizyologicznych nad 
biofotogenezą. Wszystkie obserwacye i do
świadczenia swe w tym względzie czynił on 
na wspomnianym już przez nas owadzie ame
rykańskim Pyrophorus noctilucus, musimy 
przeto choć w krótkości zapoznać się z bu
dową, życiem i zwyczajami tego ze wszech 
miar ciekawego owada. Pyrophorus nocti
lucus należy, jak to już wiemy, do tęgopo- 
krywych, do rodziny sprężyków (Elateri- 
dae). Jest więc krewnym tych spotykanych 
i u nas niewielkich owadów, co to zapomocą 
specyalnego narządu, po stronie brzusznej 
leżącego, wykonywają ogromne skoki, znika
jąc nagle bez śladu z oczu patrzącego; Pyro
phorus jest jednak daleko większy od swych 
krewniaków europejskich,—większy nawet 
od chrabąszcza, do którego jest cokolwiek 
podobny. Pyrophoridae (gatunki rodzajów 
Pyrophorus i Photophorus—nawiasem mó- 

I  wiąc nie wszystkie są świecące) zamieszkują 
ściśle określony pas na kuli ziemskiej, mia- 

; nowicie od 30° szerokości północnej do 30° 
szerokości południowej i od 40° do 80° dłu
gości; wszystkie więc prawie są owadami 
amerykańskiemi. Nasz zaś Pyrophorus noc
tilucus w największej ilości napotyka się na 
Antyllach. Je s t to, jak łatwo się domyśleć, 
owad nocny; dzień przebywa ukryty pod liść
mi, w stanie jakby odrętwienia, w jaki wpra
wia go światło dzienne; wieczorem ożywia 
się, wyfruwa i świeci mocnem światłem. 
Światło to pochodzi z trzech narządów świe- 

j  cących; dwa z nich znajdują się po bokach 
przedtułowia, trzeci—najsilniej świecący—

; na połączeniu odwłoka z tułowiem po stronie 
brzusznej. Budowa histologiczna narządów 
tych zasadniczo nie różni się od budowy na
rządów świetlika; spotykamy tutaj takie

*) Por. n-r 31 Wszechśw. z r. b. str. 484.
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same dwa rodzaje komórek świecących, 
jakie poznaliśmy u robaczka świętojańskiego. 
Anatomiczne stosunki w dwu latarniach 
(narządach) przedtułowia są nader proste; 
trzecia latarnia, brzuszna, zbudowana jest 
cokolwiek zawile; ma ona kształt jakby po
dwójnego woreczka, zwieszającego się ku 
dołowi w tem miejscu, gdzie tułów łączy się 
z odwłokiem; ma to jednak dla nas mniejsze 
znaczenie. Waźniejszem jest to, że latarnia 
ta leży jakby w niszy i widoczną jest jedynie, 
gdy koniec odwłoka uniesionym zostanie 
cokolwiek w górę, co następuje tylko wtedy, 
gdy owad rozwinie obie pary skrzydeł, a więc 
podczas lotu lub pływania, bardzo bowiem 
lubi wodę i kąpie się często, jest to na
wet dla niego niezbędnym warunkiem życia 
w niewoli. Żywi się przeważnie sokiem 
z trzciny cukrowej, choć chętnie wysysa sok 
innych roślin, szczególniej kwiatów.

Gdy wieczorem większe ilości owadów tych 
porzucają swe dzienne kryjówki i krążą 
wysoko w powietrzu, ma to być widok prze
pyszny. „Są to, mówi pewien autor z 17-go 
wieku, jakby małe żyjące gwiazdki, które 
wśród najciemniejszych nocy napełniają po
wietrze niezliczoną ilością pięknych świate
łek, silniej błyszczących od gwiazd na skle
pieniu nieba”. Świecą zaś najwspanialej 
właśnie podczas najciemniejszych nocy bez 
gwiazd i księżyca, bo wszelkie światło wy
wiera na nie wpływ paraliżujący działalność 
narządów świecących. Opowiadają nawet, 
że pierwsi misyonarze na Antyllach w braku 
świec przyświecali sobie przy odczytywaniu 
modlitw z brewiarzy światłem, jąkie wydaje 
Pyrophorus, a p. Dubois, któremu siła świe
cenia owada tego zapewnie dokładnie jest 
znaną, nie uważa tego za bajkę. Jest to 
w dodatku owad duży i mocny, można go 
wygodnie trzymać w ręku, a więc opowiada
nie .'to, przyjmowane często z niedowierza
niem, ma za sobą pozory prawdy.

Jak  silnie zresztą świeci Pyrophorus, do
wodzi najlepiej fakt, że gdy przypadkiem jeden 
z owadów tych wraz z transportem drzewa 
przybył z Antyllów do portu francuskiego 
i wieczorem według zwyczaju swego wyfru
nął i począł krążyć po mieście od domu do 
domu, całe miasto było poruszone i z trud
nością zdołano uspokoić mieszkańców, nie 
chcących wierzyć, aby to był owad.

y .

Dla silnego światła, znacznej wielkości 
i mocnej budowy Pyrophorus noctilucus 
jest przedmiotem nader dogodnym do badań 
fizyologicznych. Szereg doświadczeń i ob- 
serwacyj swych nad owadem tym zaczyna 
p. Dubois od rozwiązania kwestyi bardzo 
ważnej, czy światło, jakie wydaje Pyropho
rus, posiada jakie znaczenie dla niego sa
mego, czy nie,—innemi słowy, czy owad 
korzysta ze światła, jakie sobie sam wytwa
rza, czy też zjawisko świecenia żadnej wagi 
dla niego nie posiada. Aby odpowiedzieć 
na to pytanie, p. Dubois postępował tak: 
w ciemnym pokoju, na kawałku pokrytego 
sadzami papieru umieszczał on owada, któ
remu zalepiał woskiem jednę z latarń przed
tułowia (gdy owad idzie, latarnie przedtuło
wia oświetlają przed nim pewną przestrzeń). 
Owad szedł, znacząc ślad swej drogi na pa-

Fig. 1.

pierze. Otóż gdy zalepiona była latarnia 
prawa, drogę jaką szedł owad, przedstawić 
można linią a załączonego rysunku; gdy 
zalepiona była latarnia lewa, droga przed
stawiała się, jak na rysunku linia 5. Linie 
te od pierwszego rzutu oka wykazują pewną 
prawidłowość skrętów, biegnących w pierw- 
wszym przypadku zawsze na lewo, w drugim 
naprawo. Zjawisko to objaśnić można je 
dynie tem, źe gdy strona prawa wskutek 
zgaszenia prawej latarni słabo jest oświetlo
na, owad unika strony ciemnej, gdzie ukry
wać się może nieznane mu niebezpieczeń
stwo i kręci wciąż na lewo ku stronie oświet
lonej (linia a); gdy zakrywamy latarnię lewą 
stosunki są odwrotne (linia b). Tłumaczenie 
to znajduje poparcie w tem, że gdy zalepi- 

[ my obie latarnie, chód owada zatrzymuje się 
1 całkowicie. Aby jednak uniknąć zarzutu,
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że działa tu jedynie mechaniczne obciążenie 
jednej strony ciała, p. Dubois umieszczał tę 
samą ilość wosku, jaką zalepiał latarnię, 
cokolwiek z przodu lub z boku tejże, a wtedy 
owad szedł prosto przed siebie. Zdaje się 
więc, że rzeczywiście Pyrophorus noctilucus 
zużytkowuje w celach oświetlenia sobie drogi 
światło, jakie wydają jego narządy świecące.

Rozwiązawszy tę kwestyą, p. Dubois sta
rał się określić rozległość pola, oświetlanego 
światłem z latarni przedtułowia. W tym 
celu, umocowawszy owad nieruchomo w zwy
kłej pozycyi, stawiał on ekran wprost przed 
nim, pionowo, ale z boku owada, poziomo po
nad nim i poziomo pod nim, a zawsze w tej 
samej od owada odległości. Ponieważ zaś 
granice pola oświetlonego nie zaznaczały się 
dość wyraźnie i jasno na ekranie, p. Dubois 
radził sobie tak, że między źródłem światła, 
a ekranem stawiał jakiś mały przedmiot, 
którego cień padał na ekran. Oddalając 
stopniowo przedmiot od środka pola oświe
tlonego, p. Dubois znajdował wreszcie punkt, 
gdzie cień nie był już widocznym; określiw
szy w różnych kierunkach naokoło szereg 
takich punktów, łączył je linią i otrzymywał 
granicę pola oświetlonego. Z badań takich 
okazało się, że najmniej oświetlona jest prze
strzeń pod owadem, najwięcej nad nim 
i przed nim, co zresztą jest zupełnie zrozu
miałem; jednocześnie zaś jestto urządzenie, 
całkowicie do potrzeb owada zastosowane : 
idąc, potrzebuje on przedewszystkiem wi
dzieć dużą przestrzeń przed sobą,—co jest 
pod nim, to mniej dla niego jest ciekawe. 
Inaczej rzeczy się mają podczas lotu lub pły
wania; wtedy nie obojętnem jest dla owada, 
co się pod nim znajduje, ale też wtedy, jak 
wiemy, wchodzi w grę latarnia brzuszna, 
nadzwyczaj silnie świecąca.

A więc razem wzięte narządy świecące 
owada tego stanowią urządzenie dla niego 
nader ważne i do potrzeb jego zastosowane; 
owad korzysta ze światła, jakie narządy 
świecące wydają, a narządy te położone są 
tak, aby mógł z nich korzystać jaknajdo- 
godniej.

V I.

Rozstrzygnąwszy kwestyą zasadniczą, jaką 
czynność pełnią w życiu Pyrophorus noctilu
cus narządy świecące, p. Dubois opowiada

o badaniach swych nad fizycznemi i fizyolo- 
gicznemi własnościami światła, jakiem owad 
ten świeci.

Więc przedewszystkiem oznacza siłę świe
cenia narządów świecących i poddaje ich 
światło rozbiorowi widmowemu. Zapomocą 
różnych metod, a szczególniej metody spek- 
trofotomerycznej, czego tutaj szczegółowo 
roztrząsać nie będziemy, znalazł p. Dubois, 
że wszystkie trzy latarnie posiadają siłę 
równą mniej więcej l/31 świecy Phenix (8 na 
funt). Trzeba więc 37 takich owadów aby 
oświetlić pokój tak, jak oświetla go jedna 
świeca. Mówiąc o sile światła owada zwraca 
p. Dubois uwagę na dziwny pozornie, fakt, 
że gdy krąży on szybko w powietrzu, nie 
widzimy bynajmniej kręgów świetlnych, jak 
to ma miejsce, gdy np. szybko poruszamy 
rozpalonym do czerwoności węglem, lecz 
wręcz przeciwnie otrzymujemy wrażenie jak 
gdyby światło to składało się z szeregu iskier 
nadzwyczaj krótkotrwałych, a nader szybko 
po sobie następujących. Zjawisko to tłum a
czy się tem, że przeciąg czasu, w ciągu któ
rego wrażenie świetlne pozostaje na siatków
ce, (a od tego zależy wrażenie kręgów świetl
nych), jest tem większy, im mniejsze jest na
tężenie światła.

Rozbiorowi widmowemu p. Dubois podda
wał światło latarń przedtułowia, gdyż te 
świecą daleko jednostajniej od niejednostaj
nie świecącej, choć znacznie silniejszej latarni 
brzusznej. Otrzymane widmo było ciągłe, 
nie zawierało linij ciemnych, ani jasnych; 
można też było mniej więcej dokładnie 
określić jego granice. „Widmo to—są włas
ne słowa p. Dubois—jest bardzo piękne, gdy 
owad świeci silnie; ciągnie się dość daleko 
po stronie czerwonej i dochodzi aż do pierw
szych promieni niebieskich. Jako granice 
widma w przybliżeniu przyjąć można z jed
nej strony linią B, z drugiej F  widma sło
necznego; po stronie czerwonej ciągnie się 
ono nieco dalej niż B, po stronie zaś nie
bieskiej ostatnie promienie jego są tak słabe, 
że niepodobna oznaczyć dokładnie granicy”.

Światło Pyrophorus noctilucus jest koloru 
żółto-zielonego. Nie jest ono podobne do 
żadnego z naszych świateł sztucznych, po
siada jakiś zupełnie odrębny kolor i blask,

| dla wzroku nader przyjemne; to też ci, co je 
poraź pierwszy widzieli, piszą, że odznacza
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się ono „piękną, jasnością”. Na określenie 
takie zasługuje ono w zupełności, gdyż zale
ty jego w porównaniu ze światłem sztucz- 
nem, jakiego do oświetlenia używamy, są na
der znaczne. Jestto przedewszystkiem świa
tło zimne; badania p. Dubois wykazują, źe 
narządy świecące owada tego wydają wpraw
dzie wraz z świetlnemi i promienie ciepła, 
lecz ilości jego są tak nieznaczne, źe na 
zmysły nasze nie działają zupełnie i wykry
te być mogą jedynie zapomocą najczulszych 
bolornetrów lub stosów termoelektrycznych, 
jakie zna fizyka obecna. Ciepło obu latarń 
przedtułowia jest w stanie odchylić strzałkę 
galwanometru zaledwie o 0,95°, co w porów
naniu z ilością ciepła, jakie wydaje palnik 
gazowy o takiej samej sile światła, jest ilo
ścią nieskończenie małą, więc w samej rze
czy jestto światło zupełnie zimne. Równie 
nieznaczne są ilości promieni chemicznych, 
jakie światło to zawiera. P. Dubois udało 
się wprawdzie otrzymywać zapomocą niego 
fotografie, lecz aby otrzymać jakie takie 
zdjęcie, na najczulszej kliszy, która przy 
świetle słonecznem nie wymaga nawet se
kundy czasu, tu potrzeba było conajmniej 
pięciu minut. Ilości więc promieni chemicz
nych, zawartych w tem świetle, są nader ma
łe. Fakty te dowodzą nam, że prawie cała 
działalność molekularna narządów światło- 
rodnych Pyrophorus noctilucus użyta bywa 
na produkcyą światła. Stąd też produkcja 
światła tego odbywa się możliwie najoszczęd
niej, a samo światło, jako zimne i koloru 
źółto-zielonkawego, odpowiedniejszem jest 
dla wzroku niż światło, jakie my teraz 
sztucznie wytwarzamy To też p. Dubois, 
odbiegając od dociekań czysto teoretycznych 
nad naturą światła, przez istoty żyjące wy
twarzanego, takie wyciąga z badań swych 
wnioski praktyczne co do oświetlenia przy
szłości. „Aż do tego czasu—mówi on—sta
rano się jedynie wydoskonalić znane już spo
soby wytwarzania światła, aby otrzymać 
możliwie największą jego ilość, gdy tymcza
sem właściwie należy poszukiwać i znaleźć 
sposób wydobywania światła zupełnie innej 
natury—światła, któreby było zimne i moż
liwie najmniej fotochemiczne; wszystkie wy
siłki wynalazców skierowane być winny nie 
ku wydoskonaleniu środków znanych, lecz 
ku wynalezieniu sposobu, zapomocą którego

możnaby naśladować to, co czyni Pyropbo- 
rus”. Takiem winno być światło przyszło
ści; sposoby otrzymywania go wynaleźć do
piero musimy, owady zaś wytwarzają je już 
zapewne od wielu tysięcy lat.

K. Błeszyński.

Barwniki naturalne i chemiczne.

i .

Wobec olbrzymich postępów chemii, pro
dukty sztuczne wypierają stopniowo natural
ne, a to w większości przypadków przynosi 
uszczerbek rolnictwu. Sztuczny produkt la- 
boratoryum chemicznego lub fabryki zastę
puje pewnego dnia przetwór zwierzęcy lub 
roślinny, a nowy wynalazek zadaje cios 
śmiertelny krajowi, w którym przetwór natu
ralny produkowano.

Weźmy np. przemysł sodowy. W końcu 
zeszłego wieku dobywano sodę z roślin, ros
nących nad brzegiem morza, jezior i błot 
słonych. Te rośliny, jak Salicornia, Cheno- 
podium i t. d. eksploatowano nad brzegami 
morza Śródziemnego, we Francyi, Włoszech, 
a głównie w Hiszpanii. Palono je i otrzy
mywano z nich popiół nader bogaty w sodę. 
W  Bretanii i nad kanałem La Manche 
w tymże celu zbierano wodorosty morskie.

Hiszpania dostarczała najwięcej sody. 
Francya usiłowała wydobyć się z tej zależ
ności od Hiszpanii, a przerwanie stosunków 
z tym krajem w r. 1792 przynaglało do po
śpiechu w badaniach chemicznych. Chemik 
Leblanc był wynalazcą najlepszej metody 
dobywania sody z soli morskiej; system ten 
przez 90 lat był używany i zabił kwitnący 
przemysł wybrzeży Hiszpanii.

II.

Drugim faktem podobnym jest wynalazek 
barwników anilinowych, pochodzących ze 
smoły węgla kamiennego. Zrobił on istną 
rewolucyą w przemyśle farbierskim. Po dłu
gich poszukiwaniach fiolet anilinowy został 
wynaleziony w r. 1856 przez chemika angiel
skiego Perkina, a wkrótce potem bracia Re
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nard wynaleźli we Francyi czerwień anilino
wą czyli fuksynę.

Dotychczas jaskrawe barwniki czerwone 
otrzymywano'|[z Lkoszenili. Tak nazywają 
i sam barwnik i owad, który go dostarcza.

Koszenila czyli czerwiec jest owadem, ży
jącym na liściach wielu roślin. Wiele ga
tunków tego rodzaju jest szkodliwych dla ro
ślin, na których żyją, jak dla drzew oliw
nych, figowych, pomarańczowych, niektóre 
zaś gatunki zawierają w swych tkankach 
piękny barwnik czerwony. Z  gatunków euro
pejskich, dających barwnik, czerwiec pol
ski żyje na korzeniach rośliny Tormentilla, 
a czerwiec żyjący na dębie znajduje się we 
Francyi i na wschodzie. Ale gatunki te nie 
mogłyby wystarczyć, gdyby nie znano w Me
ksyku koszenili, żyjącej na kaktusie, zwanym 
nopal. Hodowla tych owadów stanowiła 
przemysł kwitnący w Meksyku, a potem 
w Honduras i Guatemali.

Zakładano plantacye kaktusu nopal i na 
jego liściach składano samice koszenili, po
chodzące z poprzedniego zbioru. Rozmna
żają się one niesłychanie; w miesiąc lub dwa 
owady te są zupełnie rozwinięte, wtedy je 
zbierają i suszą. Otrzymują rocznie dwa 
lub trzy takie zbiory.

Był to przemysł, dający dobre dochody, 
zanim go nie zabiła konkurencya barwników 
anilinowych. Rozwijał się on i na wyspach 
Kanaryjskich, w Hiszpanii i w Algierze. 
Mimo, źe barwniki anilinowe zadały mu cios 
śmiertelny i koszenila o połowę staniała, zo
stała ona w użyciu jako barwnik dla tkanin 
zbytkownych.

m.
Upadek marzanny był bardziej niepomyśl

ny. Roślina ta (Rubia tinctorum) ma ko
rzeń gałęzisty o korze czerwonej, zawierają
cej barwnik, zwany alizaryną. Około r. 1870 
roślina ta pokrywała łany całe we Francyi 
południowej, dziś niema śladu tej uprawy. 
W r. 1872 roczna produkcya marzanny w de
partamencie Vaucluse i okolicy wynosiła 
25 000 tonn, w r. 1878 było już tylko 14000 
tonn, w rok potem 7000, a w roku 1881 
500 tonn. W  roku następnym uprawa ma
rzanny znikła zupełnie.

Zruinowałoją nowe odkrycie chemiczne : 
w r. 1868 dwu chemików niemieckich, Grae-

j  be i L ieberm ann , zaczęło robić alizarynę 
sztuczną; producenci m arzanny  próbowali 
walczyć, zniżając jej cenę stopniowo z 80 na 
15 fr. za 100 kg. P rzem ysł ten  został za- 

I bity .
Żywił on niegdyś różne prowincye F r a n 

cyi, dziś Niemcy zmonopolizowały wyrób ali- 
zaryny sztucznej, której we F ran cy i nie 
p rodukuje  się ani jed en  kilogram .

IV .

P odobna walka toczy się między indygo 
naturalnem  a  sztucznem.

U praw a indygo je s t głównym przem ysłem  
Ind y j angielskich, a  niebezpieczeństwo grozi 
ze strony chemii niemieckiej. B adeńska fa 
bryka aniliny i sody dokonała syntezy indy- 
ga. F ab ry k a  ta  za trudn ia  4 000 robotników 
i 80 uczonych chemików, a  produkuje też 
sztuczną alizarynę. Sztuczne indygo uk aza
ło się zaledwie w r. 1897, nie możemy więc 
jeszcze przesądzać o sku tkach  walki, wiemy 
tylko, że wielkie wzruszenie zapanowało 
w Indyach  n a  wieść o tem  odkryciu i zaraz 
upraw a indyga zm niejszyła się o trzecią  
część. Położenie jednak  nie je s t zbyt g roź
ne, bo upraw ę tę  można jeszcze bardzo udo
skonalić i p rzeto  długo jeszcze się opierać 
w walce.

W  X V I I  i X V I I I  w. istn ia ły  w różnych 
k ra jach  zakazy używania indyga. M iały one 
na celu ochronę rośliny Isa tis  tinc to ria , d a 
jące j barw nik  niebieski. J e s t to  roślina ziel
na, z rodziny krzyżowych; liście je j, m acero 
wane w wodzie i ferm entow ane d a ją  barw 
nik, k tó ry  je s t jed n ak  daleko niższy niż in
dygo. H olendrzy  zaczęli indygo do E uropy  
przywozić i po bezowocnej walce tam tego 
barw nika indygo odniosło zwycięstwo.

R oślina, d a jąca  indygo, Ind igo fera  tin c to 
ria , je s t m ałym  krzakiem  z rodziny s trąk o 
wych, rosnącym  w Indyach , na  Jaw ie, w Chi
nach, Japon ii, B razylii, M eksyku i Egipcie.

| A le  głównemi cen tram i wywozu są  Indye a n 
gielskie, dające 5 milionów kilogram ów , I n 
dye holenderskie, dające milion, wreszcie 
A m eryka środkowa, k tó ra  daje  tylko 200 
tysięcy kilogram ów.

B arw nik  dobywa się z liści rośliny; zawie
ra ją  one m ateryą  bezbarw ną, indykan , k tó ra  
przez ferm entacyą zmienia się w indygo bia
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łe, a ono przez utlenianie w powietrzu zmie
nia się w indygo farbierskie.

Roślinę koszą lub zrzynają, skoro zakwit
nie, a można to powtarzać dwa lub trzy ra
zy w ciągu roku. Indygo wiec może żyć 10 
lat, sieją go wszakże co rok, bo młode rośli
ny dają najlepszy materyał.

Skradają liście w wielkie zbiorniki muro
wane, zalewają je wodą i tak macerują 
przez kilka godzin lub przez dzień cały. 
Gnieść ich nie trzeba. Fermentacya obja
wia się przez dobywanie się gazów i zbiera
nie się piany na wodzie. Ciecz, wydostająca 
się z liści, jest żółtawa i zawiera już indy- 
kan, który przez fermentacyą zmienia się 
w indygo białe. Wtedy zlewa się je do in 
nego zbiornika, w którym silnie mieszane 
zapomocą mieszadeł utlenia się i przechodzi 
w indygo niebieskie, które, będąc nieroz
puszczalne w wodzie, osiada. Osiadanie 
ułatwiają przez dodanie mleka wapiennego. 
Osad ten suszony stanowi indygo handlowe.

Indygo nie rozpuszcza się ani w wodzie, 
ani w alkoholu, ani w eterze, a tylko w kwa
sie siarczanym i wtedy stanowi barwnik dla 
tkanin.

Synteza indyga jest faktem zbyt świeżym, 
aby można było jego następstwa ocenić.

Zadanie to rozwiązane zostało w różne 
sposoby, a główną zasługę mają chemicy 
Baeyer i Heumann. Wzięto na ten wynala
zek 38 patentów, głównie w towarzystwie Ba- 
deńskiem, o którem mówiliśmy.

y .

Niemcy produkują 4/5 barwników, używa
nych w całym świecie. Posiadają one około 
20 fabryk; 10 fabryk znajduje się we Fran
cyi, Anglii i Szwajcaryi.

Większość produkcyi niemieckiej idzie na 
wywóz. W r. 1891 wywieziono z Niemiec 
8 600 tonn aniliny i innych barwników, war
tości 55 milionów franków i prawie taką sa
mą ilość alizaryny. Szwajcarya wywozi 
barwników za 9 milionów. Produkcya anili
ny we Francyi wystarcza na jej p trzeby, 
natomiast alizarynę przywożą.

(„Revue des deux mondes”).

Streściła M. Twardowska.
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Zasada destylacyi cząstkowej w  doświadczeniu  
wykładowem.

Demonstracya zesady destylacyi cząstkowej 
podczas wykłada przedstawia tę ujemną stronę, 
że nie jest jednocześnie dostępna szerszemu kołu 
słuchaczów, podziałka bowiem niewielkiego te r
mometru je s t właściwie widoczna tylko zbliska, 
a użycie przyrządu projekcyjnego nastręcza 
wiele kłopotu i nie zawsze je st dostępne. W celu 
usunięcia tych niedogodności d-r P. N. Rajkow 
z Sofii >) wykonał szereg prostych doświadczeń, 
w których cechą wyróżniającą części składowe mie
szaniny wrącej je s t barwa płonącej pary, jeżeli 
mieszaninę taką przygotujemy ze związków, po
siadających wyraźne a różne zabarwianie p ło
mienia. Związków takich mamy wśród ciał orga
nicznych znaczną ilość, większość ich daje jednak 
płomień świecący żółty, niekiedy silnie kopcący, 
którego natężenie barwy je st zależne, ja k  wia
domo, od składu chemicznego, wielkości cząs
teczki, a nawet budowy, i tylko płomień niektó
rych związków prostszych je s t nieświecący— 
błękitnawy. Do tych ostatnich należą n p .: alde
hyd i kwas mrówkowy, jego metylowy ester, 
alkohol metylowy i kwas octowy— w porządku 
wzrastającej intensywności niebieskiego zabar
wienia,— ciała powszechnie dostępne i znajdujące 
się w każdej pracowni chemicznej.

Jeżeli którykolwiek z tych związków ogrzeje
my do wrzenia w zwykłej probówce (około 15 cm 
dł. i 2 cm sz.), a  parę zapalimy u ujścia, spo
strzeżemy charakterystyczną barwę płomienia, 
którego długość stosownem ogrzewaniem probów
ki łatwo regulować się daje. Najlepiej utrzym y
wać płomień długi na 7—-10 cm. W tych wa
runkach tylko zupełnie czyste preparaty dają 
płomień niezawierający barwy żółtej, w obec
ności zaś zanieczyszczeń o płomieniu żółtym 
(świecącym), albo też w razie użycia mieszanin 
z innemi związkami, barw a płomienia ulega zmia
nie, przytem mogą zajść następujące trzy przy
p a d k i: 1) albo punkt wrzenia części składowej 
o barwnym płomieniu je s t niższy od ciała pło
nącego bezbarwnie, 2) albo leży znacznie wyżej 
3) albo wreszcie tem peratury wrzenia obu czę
ści składowych nie różnią się znacznie pomiędzy 
sobą. W pierwszym przypadku płomień po
czątkowo czysto żółty zmienia powoli od dołu 
barwę na fioletowo-niebieską i przechodzi następ
nie w płomień czysto błękitny; taki rezultat 
otrzymamy np. w razie użycia kwasu mrówkowe
go i benzolu. Jeżeli zaś do doświadczenia uży
jem y mieszaniny aldehydu benzoesowego z kwa
sem mrówkowym, lub alkoholu benzylowego 
z estrem metylowym kwasu mrówkowego—przy

l) Chemiker Zeit. n-r 61, 1900 r.
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padek drugi —otrzymamy, odwrotnie, najpierw 
zupełnie błękitny płomień, odpowiadający parze 
kwasu mrówkowego, k (óry po pewnym czasie 
otrzym uje od góry zabarwienie żółte, posuwa
jące się powoli ku dołowi— para mieszaniny,—  
aż wreszcie cały płomień staje się mocno żółty 
i silnie kopcący, co świadczy o ulatnianiu się 
części składowej z wyższym punktem  wrzenia. 
W przypadku zaś trzecim  podczas całkowitego 
wyparowania mieszaniny barwa płomienia nie 
ulega zmianie i pozostaje od dołu błękitną 
a u góry żółtą, tak  zachowuje się np. mieszanina 
kwasu mrówkowego z metylowym lub izobutylo- 
wym estrem tegoż.

Oczywiście, że trwanie i zmiana barwy płomie
nia zależy od stosunkowych ilości m ateryj uży
tych. Gdy weźmiemy np. 5 cm3 estru  etylowego 
kwasu benzoesowego i o cm3 kwasu mrówko
wego— niebieska barwa płomienia pozostaje bez 
zmiany mniej więcej aż do chwili odparowania 
1 cm3 mieszaniny, a zabarwienie żółte u góry 
występują dopiero podczas odparowania trzecie
go cm3 mieszaniny.

Podobne doświadczenia dają się także wy
konać z mieszaniną trzech ciał różnych, np. 
z mieszaniną 4 cm3 kwasu mrówkowego, 1 cm3 
alkoholu benzylowego i 0 ,2  cm3 benzolu. Zmiana 
barwy następuje w porządku: żółty, żółty i nie
bieski, czysto niebieski, niebieski i żółty, żółty.

S t  T.

Spostrzeżenia naukowe.

Kometa 1900. II.

W yjątkowo pogodne i przezroczyste powietrze 
dnia 19, 21 i 22 z. m. bez blasku księżyca, na 
czarnem tle nieba, pozwoliło obserwować kometę 
w całej je j okazałości : W arkocz występował
znacznie poza pole widzenia, zajm ując 2° łuku 
ogólnego okulara refr. Steinheila, szacowany 
zatem na 3°, prosty, wąski przy głowie, rozsze
rzający się w m iarę odległości. W głowie błysz
czy jąd ro  jako  gwiazda do 9,5 wielkości o św ie
tle matowein, nieco wydłużone i otoczone wy
skokami w postaci prom ieni długich w kierunku 
warkocza, krótkich ku przodowi jąd ra .

Przy blasku księżyca, w ostatniej kwadrze, 
warkocz wydaje się o połowę krótszym .

Dnia 26, przy dobrym stanie powietrza, widać 
znaczne umniejszenie blasku warkocza, rozciąg
niętego więcej niż na 2° łuku, lecz tak  nikłego, 
że staje się niewidocznym za lekkiem oświetle
niem samych nitek m ikrom etru M ertza, pr»y po
mocy którego są robione obserwacye w d. 19 
b. m. Jądro  komety o blasku gwiazdy 11 wiel
kości.

Blask zatem komety zmniejszył się znacznie :

maximum miało miejsce w końcu poprzedniego 
miesiąca, przy krótkim warkoczu i znacznem j ą 
drze. Powiększenie warkocza nastąpiło jakgdyby 
kosztem m ateryi jąd ra , zmniejszającego stale 
wielkość od 8 do 11. Czasu największego wy
dłużenia warkocza oznaczyć nie można dla bla
sku księżyca w pierwszej połowie z. m.

Efemeryda wskazuje miejsce komety dla 12 
godz. czasu śr. berlińskiego :

d. 19 . VIII AR =  4h28m, 3 =  80°38'
21 „ =  5h13m, 83 °9'
23 „ =  6h31m, 8 5 ° r

Obserwatoryum im. Jędrzejewicza, 
d. 28 . VIII . 1900.

H. MerecTci.

KRONIKA NAUKOWA.

— Wymiary planet. Prof. Barnard, znany 
astronom, który dokonał mnós*wa pomiarów mi- 
krometrycznych nad wymiarami planet, zestawił 
je  w następującej tablicy :

Średnica 
w

sekundach

M e rk u ry ........................... 6,126
W e n u s " .................................. 17,397
M ars ( r ó w n . ) ................................9,673

„ (b ie g u n .) ................................9,581
C e re s ..................................................1,076
P a lla s .........................................0,675
W e s t a ...........................................0,540
J u n o .................................0,273
Jowisz ( r ó w n .) .........................  38,522

„ (biegun.) . . . .  36,112
I księżyc Jowisza. . . . 1,048

II „ 0,874
III „ „ . . . . 1,521
IV „   1.430
Saturn ( ró w n .) ............................ 17,796

„ (biegun.) . . . .  16,246
„ średnica zew

ścienią zewnętrzn.
„ średnica wewnętrzna

pierścienia zewn. . 35,034
„ przedział Cassiniego . 34,517
„ średnica zewn. p ie r

ścienia wewnętrzn. 34,009
„ średnica wewnętrzna

pierścienia wewn. .
„ średnica wewn. ciem

nego pierścienia . 20,528
Średnica Tytana . . . .  0,633
U ran -.................................. 4,040

pier-

Średnica 
w  milach 
angielsk.

2 765 
7 826 
4 352 
4 312 

485 
304 
213 
118 

90 190 
84 570 

2 452
2 045 
a 558
3 345 

76 470 
69 780

40,186 172 610

150 480 
148 260

145 990

25,626 110 070

88 190 
2 720 

34 900 
32 900N e p t u n ........................................... 2,443

Średnice M erkurego, W enery, M arsa i plane- 
toid zostały zredukowane na średnią odległość 
ziemi od słońca; średnice innych p lanet— na od-
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powieduie średnie odległości tych planet od 
słońca.

Mila angielska =  1,6093 km =  0 ,2169 mili 
geograficznej.

G. T.

—  0 przewodnictwie elektrycznem soli w sta
nie pary. Badania nad przewodnictwem elek
trycznem soli w stanie ciekłym (rozpuszczonych 
lub stopionycb) doprowadziły, jak  wiadomo, do 
przyjętego dziś niemal ogólnie przekonania, że 
sole te ulegają w stanie ciekłym rozpadow i na 
swe części składowe, zwane ionami, których ruch 
liwość umożliwia ruch elektryczności w cieczy. 
Pytanie : czy zjawiska przewodnictwa w ciałach 
stałych i w gazach wykazują ten sam charakter 
i tym samym ulegają prawom,— innemi słowy: 
kwestyą rozkładu elektrycznego ciał stałych 
i gazów nie została jeszcze do dziś dnia w zada- 
walniający sposób wyjaśniona. Podczas kiedy 
przewodnictwo elektryczne gazów obojętnych: 
powietrza, azotu, wodoru i t. p. okazuje się 
tylko w stanie bardzo znacznego rozcieńcze
nia (w rurkach Geisslera, Crooksa, Rontgena), 
i przedstawia zjawisko niezmiernie złożone,— to 
na‘omiast badania nad zachowaniem się soli za
mienionych w stan pary doprowadziły do wyni
ków znacznie prostszych. Spostrzeżenie, że sól, 
wprowadzona do płomienia, udziela mu zdolno
ści do przewodzenia elektryczności, zawdzięczamy 
Hi'torfowi. J. J . Thomson również jak  i Arrlie- 
nius, którzy zjawisko to poddali dokładnemu b a
daniu, doszli do przekonania, że przewodnictwo 
soli w stanie pary wykazuje wiele podobieństwa 
do przewodnictwa roztworów i zależne je s t rów
nież ja k  ostatnie od rozkładu elektrolitycznego 
soli. Arrhenius wysnuł z badań swoich dwa 
wnioski następujące: 1) wszystkie sole jednej 
i tej samej zasady okazują przy jednakowem 
stężeniu jednakowe przewodnictwo, 2) prze
wodnictwo je s t proporcjonalne do pierwiastku ze 
stężenia.

Na tych dwu faktach Arrhenius opiera 
przypuszczenia, że wszystkie sole ulegają pod 
wpływem wody powstałej w płomieniu ro zk ła
dowi na wolny kwas i wolną zasadę podług sche
m atu :

MX +  H20  =  MHO +  H X .

Najnowsze badania, dokonane przez trzech 
uczonych angielskich: Smithellsa, Dawsona i W il
sona, nie są w zgodzie zupełnej z twierdzeniami 
Arrheniusa. Z badań tych wynika, że pierwszy 
wniosek A rrheniusa stosuje się wyłącznie do 
bardzo znacznego rozcieńczenia. Przy więk- 
szem stężeniu sole kwasów tlenowych okazują 
większe przewodnictwo niż sole chlorowców. 
Niemniej interesującym je s t fakt, że kwasy: 
solny i siarczany, jako też sole ulegające roz
kładowi w płomieniu, jak  np. chlorek amonu, nie 
przewodzą lepiej od pary wodnej. Dalej, teorya 
A rrheniusa przewidywać nakazuje, że zarówno

zmniejszenie ilości pary wodnej w płomieniu, 
jako też zwiększenie ilości kwasu wolnego winny 
na zasadzie ogólnych praw równowagi chemicz
nej zmniejszyć przewodnictwo płomienia. Ba
dania wyżej wymienionych autorów przeczą 
jednakże w zupełności temu przypuszczeniu.

Skoro woda, jak to wynika ze wzf>ru reakcyi, 
podanego przez Arrheniusa, je s t niezbędnym do 
rozkładu czynnikiem, przewodnictwo płomienia 
winno ustać, skoro usuniemy zeń obecność wody. 
Uczynić to możemy, używając do doświadczenia 
płomienia cyanu, wytwarzającego, jako produkty 
spalenia dwutlenek węgla i azot: w płomieniu tym 
jednakże sole przewodzą lepiej jeszcze niż w pło
mieniu gazu świetlnego.

D rugi postulat teoryi A rrheniusa—to zmniej
szenie stężenia ionów wskutek wprowadzenia do 
plomieuia wolnego kwasu. Postulat ten zna j
duje napozór potwierdzenie w obserwowanym 
przez Smithellsa fakcie, że wprowadzenie do 
płomienia chloroformu (wydzielającego kwas sol
ny) unicestwia charakterystyczne zabarwienie 
płomienia soli litynu. Badania wykazały jednakże, 
że przewodnictwo elektryczne pozostaje przy- 
tera bez zmiany. Stąd wniosek, że charakter}- 
styczne zabarwienie płomienia wskutek obecnoćci 
soli nie stanowi cechy ionów.

Jakie iony mamy więc w płomieniu? Na to 
pytanie autorowie odpowiadają w sposób następu
ją c y : sole chlorowców rozkładają się na ion me
talu  i ion chlorowca, jak  w roztworze wodnym. 
Sole kwasów tlenowych natom iast rozkładają się, 
jak  to przypuścił Arrhenius, na wodan lub t le 
nek metalu i wolny kwas. Zabarwienie płomie
nia wskutek obecności soli przypisać należy elek
trycznie obojętnym cząs‘eczkom metalu.

(Zeitclirift fur physikal. Chem. t. X X XII, 
str. 303— 320). q

—  Zmiana w przewodnictwie gazów jako 
wpływ stałego prądu elektrycznego. Można
uważać za rzecz dowiedzioną, że przy przepły
wie elektryczności przez gazy szybkość ionów 
odjemnych je s t w zasadzie większa, a w żadnym 
przypadku nie mniejsza od szybkości, posiadanej 
przez iony dodatnie. S tąd wypływa wniosek, 
że prąd elektryczny przechodząc przez gazy 
zmienia przy elektrodach ilość cząsteczek, zdol
nych do przewodnictwa, a mianowicie zm niejsza 
tę  ilość przy katodzie i powiększa przy  anodzie. 
Tym sposobem gaz, przez który przepływa prąd 
elektryczny, powinien w bliskości anody posiadać 
przewodnictwo większe niż przy katodzie. Wnio- 
s tk  ten opiera p. J. Stark, zajmujący się zba
daniem tego zjawiska, zarówno na swych bada
niach poprzednich, jak  i na wyniku doświad
czeń najnowszych. Do doświadczeń użyto rurki, 
w której wytworzono próżnię i osadzono dwa 
kabłąkowate węgle jako elektrody. W  płasz
czyźnie jednego węgla, w odległości 2— 3 mm 
od i ego zakońozenia wprowadzono do ru rk i dwie
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p oprzeczne elektrody symetrycznie względem 
węgla, a pionowo względem osi ru rk i. Końce 
obu elektrod oddalone są od siebie tylko o dwa 
milimetry. Ażeby ułatw ić wyładowanie przy  
elektrodach i utrzym ać stały  przepływ prądu 
przez gaz, doprowadza się oba węgle do jednako
wego stopnia rozżarzenia przy pomocy prądu do 
pływającego z bateryi. Jeżeli przy pomocy 
małej siły elekromotorycznej osięgniemy p rze
pływ prądu między obu poprzecznemi elek tro
dami, to prąd  ten je s t stale silniejszy, gdy wę
giel sąsiedni tworzy anodę, niż gdy przez szybką 
zmianę prądu, przepływającego w kierunku osi, 
stanie się katodą. Badania teoretyczne dopro
wadziły autora do zbudowania krzywej przed
stawiającej ogólny przypadek zmiany oporu 
właściwego w gazach, przez które przepływa 
p rąd  elektryczny i posiadającej dwa wgięcia 
w bliskości katody i anody. Przytem p rze 
widuje się przypadek, że p rąd  elektryczny je s t 
stały i że gaz, przez który pr7eplywa, posiada 
zdolność przewodnictwa równomiei-nie rozłożoną. 
O ile zbudowana krzywa odpowiada rzeczywi- 
s'ym stosunkom, badacz zamierza dopiero spraw
dzić.

(D rude’s fr. W iedemann’s Annalen.),

W. w.

—  Stosunki magnetyczne trzonu górskiego
Rigi-Kulm były w ostatnich latach przedmiotem 
gruntownych badań, zarówno ważnych dla geo
grafii fizycznej, ja k  i cennych naukowo. O trzy
mane wyniki zawdzięczamy wspólnej pracy dwu 
holenderskich uczonych, d ra  van Rijckevorsel 
i van Bemmelena, znanych ze swych badań nad 
magnetyzmem ziemskim. Obaj badacze przybyli 
do Szwajcaryi już  w lecie r. 1895, ażeby na wie
lu  stacyach środkowej części k ra ju  przeprow a
dzić spostrzeżenia nad magnetyzmem ziemskim. 
Spostrzeżenia te prowadzone były również i w la 
tach 1896 i 1897. Głownem zadaniem było do 
starczenie możliwie rozstrzygające; odpowiedzi 
na pytanie, jak i wpływ wywierają wyniosłości 
nad powierzchnią m orza na trzy  znane elementy 
magnetyczne : zboczenie, nachylenie i natężenie 
poziomej składowej siły magnetycznej. Wyniki 
badań swoich obaj uczeni ogłosili niedawno 
w sprawozdaniu wydanem przez holenderskie 
obserwatoryum meteorologiczno-matem atyczne. 
N iejednokrotnie wybitni uczeni s ta ra li się 
rozwiązać powyższe zagadnienie, ko rzysta
jąc  z doskonałych warunków, jak ie  dla po
dobnych badań przedstaw ia Szwajcarya. Już 
Aleksander Humboldt podróżując w Alpach 
starannie badał, czy silne wzniesienia gruntu  nie 
wywierają jakiego dostrzegalnego wpływu na 
nachylenie magnetyczne i na natężenie siły ma
gnetycznej. Podług słów H um boldta (Kosmos 
tom IV) własne jego spostrzeżenia, czynione 
w górach (1799—1806), pozwalają mu przy

puszczać słabnięcie siły magnetyzmu ziemskiego 
wraz z rosnącą wysokością, chociaż wyniki nie
których spostrzeżeń (np. w Airolo, w schronisku 
na St. Gotardzie, w Goschenen i w Altdorfie) 
przeczyły temu domniemanemu słabnięciu.

Zmniejszanie się natężenia magnetyzmu ziem
skiego wraz ze zwiększającą się wysokością 
zauważył w Alpach również i Forbes i Bravais 
i Martins na Faulhornie i na Montbłancu. 
Natom iast Quetelet, znany z dokładności swych 
badań, w czasie podróży swej z Genewy na Col 
de Balme i na Wielkiego St. Bernarda otrzy
mał wyniki wbrew przeciwne, gdyż znalazł, że 
natężenie poziomej składowej zwiększa się w kie- 
rnnku od Genewy ku Col de Balme i klaszto
rowi na St. Bernardzie. H artl w Alpach austrya- 
ckich i Sella na Monte Rosa doszli do podob
nych rezultatów.

W szystkie te  próby jednak  nie mogły roz
wiązać zagadnienia zadawalniająco i stanowczo. 
Było to bowiem przeważnie tylko oddzielne spo
strzeżenia, podległe w dodatku silnym wpływom 
miejscowych zaburzeń magnetycznych. Zaburze
nia zaś podobne, podług najnowszych pomiarów 
magnetycznych są tak  liczne i często tak  wielkie, 
że wpływ ich może zupełnie przysłonić wielkość 
poszukiwaną.

Uczeni holenderscy przypuszczali z różnych 
powodów, że Rigi będzie najodpowiedniejszą 
górą do tego rodzaju badań magnetycznych 
i pierwsze spostrzeżenia, przeprowadzone w roku 
1895, miały służyć tylko za dowód czy rzeczy
wiście ten trzon górski je s t tak  niemagnetyczny, 
ja k  tego oczekiwano. W tym  celu przy pomocy 
najlepszych instrumentów dokonano nadzwyczaj 
dokładnych pomiarów na 19 stacyach, rozmiesz
czonych ściśle na obwodzie dwu kół opisanych 
niewielkiemi promieniami wokoło Rigi. Oprócz 
tego podobne pomiary przeprowadzono na 13 
innych stacyach, leżących w dość znacznych od 
siebie odległościach i pomieszczonych na kole 
również otaczającem Rigi, lecz o średnicy daleko 
większej niż dwa poprzednie. Pozatem u rzą 
dzono jeszcze stacyą na południu w Brienz i na 
północy w Zurychu. W tem ostatniem miejscu 
założono stacyą głównie z tego powodu, że 
ona w przyszłości mieć będzie wybitne zna
czenie przy wszelkich pomiarach magnetycznych 
w Szwajcaryi.

Jak  wiadomo, aby określić magnetyzm w d a
nej miejscowości trzeba przy  pomocy odpowied
nich instrumentów oznaczyć z możliwie wielką 
dokładnością trzy t. zw. „elementy magnetycz
ne” , ustanawiające kierunek i siłę magnetyzmu 
ziemskiego, a mianowicie : zboczenie nachylenia 
i natężenie poziomej składowej siły magnetyzmu. 
Podczas pierwszej wyprawy na wszystkich 32 
stacyach poczyniono wyczerpujące spostrzeżenia 
nad temi trzem a charakterystycznemi wielkościa
mi czyli elementami magnetycznemi. Spostrze
żenia te wykazały, że właściwy trzon Rigi, albo, 
mówiąc dokładniej, Kulmu, jako całość może być
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rzeczywiście uważany jako zupełnie niemagne
tyczny.

Przy żadnem z zaburzeń, szczęśliwym przy
padkiem tylko niewielkich, zaznaczonych przez 
oddzielne stacye, nie udało się wykazać, nawet 
tylko przypuszczalnie, jego zależności od środka 
przyciągania, któreby się znajdowało we wnętrzu 
lub pod badanym trzonem górskim. Natomiast 
stacye, leżące na obu kręgach na poludnio-wschód 
od Rigi wykazały istnienie znacznych zaburzeń 
zwłaszcza na wschód od Pinis, prowadzącej m ię
dzy punktami G ersau—Yitunau ku Steinen—  J 
Secueen.

Dopiero po dokładnem oznaczeniu trzech ele
mentów magnetycznych zarówno na stacyach 
leżących tuż u podnóża wolnego od zaburzeń [ 
trzonu Rigi-Kulm, jak  i pomieszczonych na 
szczytach i zboczach owych gór, można było | 
z większą pewnością przystąpić do zbadania 
zależności, zachodzącej między wysokością nad 
poziomem morza, a zmianami w wielkościach 
wspomnianych trzech elementów. Wielka i zmud 
na praca dwu badaczów holenderskich dopro
wadziła do niewątpliwego wyniku, że jeżeli ist
nieje nawet, o ile je s t mowa o górach, wpływ 
wzniesienia nad poziomem morskiem na magne
tyzm ziemski, to wpływ ten je s t niezmiernie 
mały. Skutkiem tego, przy wszelkich lądowych 
pomiarach magnetycznych można będzie przy
najmniej uważać za pewnik, że wszelkie popraw
ki ze względu na możliwy wpływ wyniosłości są 
zbyteczne.

Dla praktyka znajomość zboczenia magne
tycznego, t. j .  wielkości kąta, zawartego między 
kierunkiem igły magnesowej, a południkiem 
astronomicznym je s t zawsze bardzo wygodnym 
środkiem do kierowania się w polu przy pomia
rach topograficznych. Wielkości elementów m a
gnetycznych, oznaczone przez van Rijckevorsela 
i van Bemmelena, są więc w czasie obecnym 
stanowcze jedynie dla Szwajcaryi środkowej. 
Wielkości te są sprowadzone do przeciętnych 
z obu seryi spostrzeżeń w latach 1895 i 1896. 
Roczne zmniejszenie się zboczenia zachodniego 
pod szerokością Zurychu wynosi obecnie 4 —5 
minut. Zachodnie zboczenie magnetyczne dla 
Szwajcaryi środkowej i okolicy Rigi będzie więc 
w roku bieżącym prawie równe 12 stopniom.

W. w.

—  Bryły Żelaza rodzimego. Olbrzymie bryły 
żelaza rodzimego, znalezione na wyspie Disko, 
uważane były pierwotnie za głazy pochodzenia 
meteorycznego, z tego zwłaszcza powodu że 
zawierają związek fosforu z niklem i żelazem. 
Gdy wszakże poznano następnie, że podobne że
lazo występuje w sąsiedztwie, gdzie utworzone 
zostało pod wpływem bazaltu, przyznano bryłom 
żelaznym wyspy Disko początek teluryczny, 
a o powstawawaniu takich osadów żelaza po
dawano różne domysły, które wszakże w ogól- i

ności okazały się nieuzasadnionemi. Dla ro z 
jaśnienia więc tej kwesfyi odwołuje się obecnie 
p. W inkler do związków tlenku węgla z niklem 
i żelazem, przed kilku laty  odkrytych. Zwią
zek tlenku węgla z niklem zyskał nawet pewne 
znaczenie praktyczne, je s t bowiem tak lotny 
i tak łatwo rozkłada się w wyższej tem peraturze, 
że nastręcza dogodny sposób wydobywania me
ta lu  tego z jego rud. Z żelazem tworzy dwu
tlenek węgla dwa związki, z których jeden jest 
ciekły i łatwo się ulatnia, drugi zaś stały, ale już 
za ogrzaniem do 80° przechodzi w związek cie
kły. Podobnie jak  związek niklowy, tak  też 
i związek tlenku węgla z żelazem rozkłada się 
łatwo, przyczem tlenek węgla uchodzi, a pozo
staje żełazo; można więc przyjąć, że pary tego 
związku, napotykając gorące jeszcze skały wy
buchowe, ulegały rozkładowi i wydzielały żelazo 
metaliczne.

Pozostaje jednakże kwestyą, w jak i sposób 
powstał związek tlenku węgla z żelazem, który 
utrzymywać się może jedynie w tem peraturze 
niskiej; p. W inkler sądzi, że związek ten mógł 
się wytworzyć pod wpływem wysokiego ciśnienia, 
ale domysł ten wymaga sprawdzenia doświad
czalnego. W każdym razie już sam ten szcze
gół, że tlenek węgla może być pośrednikiem przy 
wytwarzaniu się żelaza rodzimego z rud, zasłu
guje na uwagę geologów i astronomów, zawsze 
bowiem pozostawała wątpliwość, czy olbrzymie 
bryły żelaza rodzimego, znalezione w Syberyi, 
Meksyku i na wyspach Grenlandzkich, dostały 
się na ziemię rzeczywiście z przestrzeni wszech
świata.

T. R.

—  Obojnactwo i dzieworództwo u szkar- 
łupni. Wiadomo, że pomiędzy szkarłupniami 
obojnactwo występuje stale u strzykw z grupy 
Synaptidae. Z pomiędzy rozgwiazd (Stelleridae) 
napotykano też przypadki hermafrodytyzmu nor
malnego, jako to  u Amphiura squamata i u Aste- 
rina gibhosa. Zdaje się prawdopodobnem, że 
rodzaje tego hermafrodytyzmu zależą od szero
kości geograficznej, pod którą przebywa dana 
forma. Tak np. raz tylko napotkano (Cuenot) 
w Roscoff egzemplarz obojnaczy Asterias glacia- 
lis, zdolny do samozapłoduienia. Jestto  prawdo
podobnie anomalia, zarówno jak  i obojnactwo 
u Sphaerechinus granularis. Ostatnio p. C. Vi- 
guier przedstawił wyniki swoich w tej mierze po 
szukiwań Aksdemii paryskiej. Znalazł on tylko 
jeden jedyny egzemplarz Sphaerechinus, dosko
nale obojnaczy i samozapładniający się. Godnym 
je s t jednak uwagi fakt, że z takiego samozapłod- 
nienia powstawało bardzo niewiele larw, a i te 
rozwijały się bardzo powoli. Co zaś dotyczy 
dzieworództwa u szkarłupni, to tenże autor stw ier
dza obecność jego nietylko u Asterina gibbosa, 
lecz też u Arbacia pustulo3a, Strongylocentrotus 
lividus i Sphaerechinus granularis, a to na za
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sadzie bezpośrednich obserwacyj, prowadzonych 
na stacyi zoologicznej w Algierze.

(C. R.) J a n  T.

ROZMAITOŚCI.

—  Drzewo stopione. Pod nazwą, tak  osob
liwą p. Gall, leśnik francuski w Lem ur, opisał 
produkt, ja k i otrzym ał z drzewa przez silne 
ogrzanie go pod znacznetn ciśnieniem. Drogą 
tą  powstrzymuje się uchodzenie gazów, które 
powstają przez suchą destylacyą, a drzewo przy
biera pozór, jakby  przez stan stopiony przecho
dziło. Do drzewa nie ma ju ż  zgoła podobień
stwa, przypom ina raczej węgiel, je s t czarne, 
tw arde i ciężkie, ma odłam drobnoziarnisty 
i daje się dobrze polerować. Śladu budowy o r
ganicznej niepodobna ju ż  napotkać. Posiada 
nadto własności, k tóre zyskać mogą zastosowanie 
w pewnych gałęziach przem ysłu, daje się bowiem 
w różne formy uciskać, je s t nieprzepuszczalne 
dla wody, opiera się kwasom i jest nieprzewod-

nikiem elektryczności. Czy takie „drzewo sto
pione” okaże się materyałem do jakich zastoso
wań odpowiednim, zależy to od kosztów jego 
otrzymywania, podobneż bowiem własności po
siada znaczna liczba różnych ciał, niemniej 
wszakże produkt ten wydaje się ciekawym ze 
względów naukowych.

T. B .

Książki nadesłane do redakcyi.

—  D-r A. Grosglik. Najnowsze poglądy na 
mechanizm budowy i czynności układu nerwowe
go. Szkic popularny o teoryi neuronów. W ar
szawa, 1900.

—  Rodzina kruków  (Corvinae) w mowie, 
pojęciach i praktykach ludu polskiego, opraco
wał Erazm  Majewski przy współudziale Szczę
snego Jastrzębowskiego i d -ra  Józefa Saneckiego. 
Odbi'ka z XIV t. „W isły” . W arszawa, 1900.

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 d. 22 do 28 sierpnia 1900 r.

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

•o
•S'm

Barom etr 
700 mm -f- Tem peratura w st. C.

u'to
bp

•’rt

Kierunek wiatru
Szybkość w metrach

Suma
opadu

U w a g i
Q 7 r. I p. | 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw.: Naju.

22  S. 47,0
1

4 7 ,8  . 48,3 20 ,S 25 ,8 21,8 27 ,0 . . . . 60 S 3,S E 7,S 5 0,0
2 3  C. 5 o,o So ,7  5 1 ,7 18,4 26,9 2 1 ,4 27 7 17 ,4 62 S 3,S 3,S E 3
24 P 5 2 ,5 5 >,5 49,9 20,4 28,1 2 4 ,1 28 5 17  4 60 S 3,S W 5 S 3 0 4
25 s. 48,1 47 5 48,0 2 2,6 29.8 21 ,8 3o ,6 1 1 ,0 5o s 7, s w 9,sw 5 0.0 0  415 p.—540p. dr.; w ie c z .\ ?
26 N. 48,7 4Q,9 5 0 ,5  

52,6 5 1,9
20,4 23,3 18,6 25 5 18,6 56 w 5, s w 3,s  w 5 — •  z nocy

27 P. 52 ,6 1 ł.'> 19,3 M ,8 2 1  t 1 1 , 7 64 N 3,N 5,N E 5 —
28 W. 52,2 5 2 ,4  5 3 , ł

1
10,8 *7 ,3 14 ,0 18,2 9 5 58 N E 9,E Ł 5,N E S

Średnie 50,4 20,4 5g o,4

T R E Ś ć .  O słuchu głuchoniemych, przez T. R. —  Fotografia na usługach astronomii. Odczyt p u 
bliczny d -ra  K. Kostersitza; streści! G. (dokończenie). —  O biofotogenezie, przez K. Błeszyńskiego 
(dokończenie). — Barwniki naturalne i chemiczne, przez M. Twardowską. —  Zasada destylacyi cząst
kowej w doświadczeniu wykładowem, przez St. T. — Spostrzeżenia naukowe. —  Kronika naukowa.—  

Bozm aitości. —  Książki nadesłane. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca W. W rób lewsk i .  R edaktor Br. Znatow icz.

4 o jB o jeH o  UeH sypoio. BapmaBa 18 a e r y c ia  1900 ro a » . D ruk W ąrsz. Tow. Akc. Artystyczno-W ydaw niczego.


