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Wyniki badań nad promieniami Becquerela.

Działanie fotograficzne promieni ultrafio
letowych pierwotnie poczytywano za cechę 
im tylko właściwą, specyficzną. Podobnież 
pierwsi badacze promieni Rontgena nie przy
puszczali zapewne, że pobudzanie do świece
nia platynocyanku barytu lub działanie na 
klisze bromo-srebrne jest własnością wielu 
jeszcze innych promieni analogicznych. A jed
nak już w roku 1896 znany fizyk francuski, 
H. Becąnerel, wykrył, że metal uran i jego 
związki wysyłają niewidzialne promienie, 
które wytwarzają obrazy fotograficzne na 
kliszach, zamkniętych w czarnym, nieprze
zroczystym dla światła papierze. Sądzono 
początkowo, że podobnie jak ciała fosforyzu
jące po uprzedniem krótkiem oświetleniu 
przez pewien czas świecą, tak też i sole ura
nowe fosforyzują po poddaniu ich działaniu 
światła, chociaż w tym ostatnim razie wysy
łanie promieni trwa znacznie dłużej, bo nie
kiedy całe miesiące. Z tego nawet powodu 
nazwano zjawisko to początkowo hyperfosfo- 
rescencyą. Dalsze dokładniejsze badania 
dowiodły jednak, że uprzednie oświetlanie 
soli uranowych nie ma żadnego wpływu na 
ich własność wywoływania obrazów fotogra

ficznych i że zarówno uran metaliczny, jak 
i jego związki wysyłają promienie i wtedy, 
gdy są umieszczone w zupełnej ciemności. 
Trzeba było więc przyjąć, że mamy tu do 

} czynienia z promieniami specyalnego rodza- 
| ju, dla których wbrew temu, co ma miejsce 

przy fosforescencyi, światło nie jest bynaj
mniej przyczyną powstawania.

Jeszcze na pewien czas przed badaniami 
Becąuerela Oh. Hemy ogłosił swe spostrze
żenia, że działanie fotograficzne promieni 
Rontgena znacznie się wzmacnia, gdy od
wrotną stronę kliszy pokryjemy siarkiem 
cynku, a również w tymże czasie E  Niewę
głowski ogłosił, że się to samo stosuje i do 
siarku wapnia. Wszystkie te ciała fosfory
zują widzialnie, lecz, gdy już świecić prze
staną, wysyłają jeszcze długo nowe promie
nie, które się co do swych własności zbliżają 
do promieni Rontgena. Oprócz już bowiem 
wspomnianej powyżej własności wywoływa
nia obrazów fotograficznych, przechodzą one 
przez rozmaite nieprzezroczyste dla światła 
ciała, jak np. przez metale, przechodząc zaś 
przez gazy, czynią je przewodnikami elek
tryczności.

Odkrycia te otworzyły studyom fizycznym 
nowe obfite i owocne pole badań, a już sam 
Becąuerel w długim szeregu prac badał 
szczegółowo własności tycb nowych, przez
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świat naukowy od jego imienia nazwanych 
promieni. O badaniach tych Wszechświat 
już w wielu miejscach niejednokrotnie poda
wał wiadomość, a w szczególności o związa- 
nem z tym przedmiotem odkryciu polonu 
i radu umieścił oryginalną rozprawę p. M a
ryi Skłodowskiej Curie *). Z  tem wszystkiem 
pragnęlibyśmy raz jeszcze gwoli łączności 
podać od początku treściwy zarys tych po
szukiwań, jak również osięgniętych tu wyni
ków, sądząc, że podobne krótkie zsumowa
nie ogółu tych badań nie będzie dla czytel
ników bezużytecznem.

Natężenie promieni Becąuerela, które 
zwłaszcza w pierwszym okresie badań wsku
tek bardzo małych wartości tylko z wielką 
trudnością dawało się ściśle wyznaczać, moż
na badać dwojako. Pierwsza metoda polega 
na ocenianiu ich działań fotograficznych na 
zabezpieczoną przed promieniami słonecz- 
nemi kliszę; sposób ten jest bardzo żmudny 
i wreszcie nie daje dostatecznie ścisłych re
zultatów. Daleko prędszą i dogodniejszą 
jest druga metoda elektryczna, polegają
ca na odkrytym przez Becquerela fakcie, 
że powietrze pod wpływem promieni urano
wych staje się dobrym przewodnikiem elek
tryczności. Metoda ta  już w badaniach nad 
promieniami Rontgena wyświadczyła poważ
ne usługi. Przyrząd, używany do tych ba
dań, składa się zwykle z kondensatora o dwu 
krążkach, z których jeden może być łą 
czony z ziemią, a drugi z biegunem ba- 
teryi. W tych warunkach powietrze za
warte między obu krążkami przeszkadza 
przejściu energii elektrycznej z jednego krąż
ka na drugi, tak źe pierwszy z nich, połą
czony z elektrometrem, nie wskazuje żad
nego ładunku. Gdy jednak rozsypiemy na 
drugim krążku jakietądź ciało promienio
twórcze, dajmy na na to sproszkowaną sól 
urwnową, to wtedy przerwawszy połączenie 
pierwszego krążka z ziemią odrazu zauwa
żymy odchylenie połączonego z nim elektro-

*) Wszechświat, 1899, n -r  39. „Polon i rad. 
Odkrycie ich zapomocą promieni Becquerela” . 
Odczyt, wygłoszony w Sorbonie 27 m aja 1899 r. 
przez M aryą Skłodowską -  Curie. Por. także 
„Światło” , zesz. 2, 1898 : „Poszukiwania nowe
go m ttalu  i  pechblendsie” lejże autorki.

metru. Odchylenie to zależne jest od na
tężenia prądu przechodzącego przez konden
sator i może nawet służyć do ilościowego 
wyznaczania. Pani M. Skłodowska-Curie 
równoważyła przytem ładunek krążka pierw
szego zapomocą kwarcu piezoelektrycznego, 
tak, aby elektrometr pozostawał na zerze, 

„.a sposób ten znacznie ułatwia trudne zadanie 
wyznaczania natężenia prądu.

Przyczyna powstawania tego prądu nie jest 
jeszcze dokładnie i ostatecznie wyjaśnio
ną; angielski badacz Rutherford tłumaczy to 
w sposób następujący. Promienie, przeni- 

J kając warstwę powietrza między krążkami 
j  kondensatora, wywołują też rozdział cząste

czek gazowych na dodatnie i odjemne jony, 
które przebiegają w polu elektrycznem w od
wrotnych kierunkach i odbiegłszy od krąż
ków kondensatora oddają im swe ładunki. 
Wynikiem takiego poglądu jest to, że po- 

j wstający w ten sposób prąd elektryczny tem 
| silniejszy być musi, czem więcej tworzy się jo- 

nów, t. j. czem intensywniejsze jest promie
niowanie; podrugie zaś, w razie stałego już 
natężenia, zależy on jeszcze od różnicy po- 
tencyałów między płytkami kondensatora. 
Rutherford badał doświadczalnie zależność 
między powstającem pod działaniem ciał 
promieniotwórczych przewodnictwem elek
trycznem i różnicą potencyałów kondensato
ra i zależność tę przedstawił graficznie w po
staci krzywej, która pozostaje w zgodzie 
z wyprowadzonym teoretycznie poglądem. 
A mianowicie początkowo wraz z wzrostem 
różnicy potencyałów między krążkami kon
densatora wzrasta jednocześnie i odchylenie 
elektrometru, lecz tylko do pewnej granicy, 
W pewnem miejscu krzywa powyższa gwał
townie zagina się i wskazuje przebieg równo
legły do osi potencyałów. Pakt ten właśnie 
pozostaje w najzupełniejszej zgodzie z po- 
wyjjszem. Albowiem, jeżeli przy pewnej róż
nicy natężeń między krążkami prędkość 
cząstek gazowych staje się tak wielka, że 
wszystkie, tworzące się na sekundę jony 
w tymże czasie dobiegają w polu elektrycz
nem do płytek kondensatora, to wtedy oczy
wiście prąd pozostawać musi stały, a więc 
i odchylenie elektromelru wzrastać nie mo
że. Otrzymany zaś w ten sposób maksy
malny prąd jest więc proporcjonalny do licz
by jonów, tworzących się w jednostce czasu,.
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które znów ze swej strony przyjmujemy jako 
miarę natężenia badanych promieniowań.

Jeszcze z badań Becąuerela okazało się, 
że nietylko sole uranowe, ale i czysty uran 
metaliczny jest promieniotwórczy i że wogó
le, co dotyczy związków, to są one tembar- 
dziej czynne, im więcej zawierają w sobie 
uranu. Zrodziło się więc dalej naturalne 
pytanie, czy też ta  promieniotwórcza włas
ność uranu jest tylko jemu właściwą, czy 
też i inne jeszcze pierwiastki podobnież za
chowywać się mogą. Pytanie to przede- 
wszystkiem podjął d-r G. Schmidt, który 
w pracy swej, przedstawionej Towarzystwu 
fizycznemu w Berlinie, odpowiada na to 
w sposób następujący :

„Wykazany przez Becąuerela fakt, źe 
uran, i jego związki wysyłają promienie 
o własnościach analogicznych do promieni 
Rontgena, prowadzi do przypuszczenia, że 
podobne przymioty nieobce są również i in
nym pierwiastkom. Z pomiędzy wielu pier- J  

wiastków i związków chemicznych, które 
poddawałem badaniom doświadczalnym, tyl- [ 
ko jeden jeszcze, a mianowicie tor, zachowu
je się podobnie, jak uran”.

Te wykryte przez siebie promienie Schmidt 
poddał następnie szczegółowemu badaniu. 
Co dotyczy działań fotograficznych tych pro
mieni, to badacz niemiecki podaje, że jeżeli 
związek toru położymy na kliszy, zawiniętej 
w czarny, nieprzezroczysty papier, to po jed
nym lub dwu dniach klisza ta zupełnie j  

zczernieje. Dalej np. krzyż metalowy, umiesz
czony pod związkiem toru, dokładnie się od- | 
bija, co wskazuje, że promienie toru pochła- [ 
niane są przez metale, gdy inne ciała, jak 
papier, żelatyna, szkło, turmalin w odpowied
nio cienkich warstwach przepuszczają. P ro
mienie te posiadają również własność dzia
łania elektrycznego, gdyż robią z otaczają
cego powietrza slaby przewodnik elektrycz
ności, wskutek czego rozpraszają ładunki | 
ciał naelektryzowanych i to zarówno ładunki 
dodatnie, iak i odjemne. Co wreszcie doty
czy działań chemicznych, to promienie toro
we zdają się być mało czynne w tym wzglę
dzie i w szczególności nie są w stanie ozoni- 
zować powietrza.

„Próbowałem—mówi w końcu swej pra
cy d-r Schmidt—czy też jeszcze inne pier
wiastki nie zachowują się analogicznie z ura- i

nem i torem. Okazało się jednak, że żaden 
z metali, jak np. bizmut, rtęć, ołów, sre
bro i t. d., ani też ze związków organicz
nych nie wysyła promieni, któreby czyniły 
powietrze przewodnikiem. Wogóle zdaje się, 
że własność ta  związana jest tylko z metala
mi o wysokim ciężai-ze atomowym : uranem 
(240) i torem (232)”.

Badania te, zupełnie niezależnie od d-ra 
G. Schmidta, podejmowała również niejedno
krotnie wzmiankowana rodaczka nasza przy 
współudziale męża swego p. Piotra Curie, 
a otrzymane tu  rezultaty, zgodne zupeł
nie z wynikami, podanemi przez Schmidta, 
w bardzc* piękny jednak sposób uogólniały 
poprzednie. Pani Skłodowska-Curie badała 
rozmaite minerały, zawierające tor i uran 
i znalazła, źe niektóre z nich, a zwłaszcza np. 
uran czarny czyli t.zw. pechblenda, wykazują 
natężenie promieniowań trzy razy większe 
od natężenia uranu metalicznego. Ponie
waż zaś przekonała się ona ze swych po
przednich poszukiwań, że rezultaty, otrzy
mywane z jednem i tem samem ciałem czyn- 
nem są nawet pomimo zmiany warunków ota
czającego je środowiska jednakowe, wysnuła 
zatem logiczny wniosek, że 1) każde ciało 
promieniotwórcze musi zawierać przynaj
mniej jeden, wyposażony w tę własność 
pierwiastek i, co najważniejsze, 2) że pro
mieniotwórczość tego pierwiastku jest nie
wątpliwie większa, niż ta, którą badane ciało 
okazuje.

Ze wszystkie minerały, zawierające tor 
i uran, wysyłają promienie, jest rzeczą zgoła 
naturalną, natomiast zaś zupełnie niespo
dziewanym i zastanawiającym jest fakt, że 
np. uran czarny jest trzy razy, a chalkolit 
dwa razy bardziej czynny, niż uran meta- 

| liczny. Konsekwentnym więc wnioskiem tych 
rozumowań jest ten, że minerały te, oprócz 
uranu zawierają jeszcze i ciała o wyższej 
promieniotwórczości, które jednak nie należą 
do żadnego ze znanych pierwiastków che
micznych. Poszukiwaniem tego nowego cia- 

[ ła w uranie czarnym zajęła się więc p. Skło- 
dowska-Curie i zapomocą zwykle stosowa
nych metod próbowała wydzielić nieznany 
pierwiastek ze związków. Traktując mine
rał kwasami i ustawicznie badając promie
niotwórczość produktów działania, otrzymy
wała ona ciała coraz bardziej czynne, a wresz-



596 WSZECHŚWIAT xNr 38

eie, w celu zupełniejszego odłączenia bada
nego ciała od bizmutu, uciekła się do subli- 
macyi. Poddając otrzymane ciało sublima- 
cyi w próżni w temperaturze 500 stopni, do
chodzi si§ do produktów coraz więcej i wię
cej czynnych, tak że jeżeli przyjmiemy za 
jedność promieniotwórczość uranu metalicz
nego, to, jak powiada p. Skłodowska-Curie 
w swej rozprawie, otrzymujemy tu ostatecz
nie azotan zasadowy bizmutu i nowego pier
wiastku, dla którego wartość liczbowa tej 
własności dosięga 8 000.

Nowemu temu pierwiastkowi, którego ist
nienie zostało w ten sposób dowiedzione, od
krywczym nadała, jak wiadomo, na cześć 
swego ojczystego kraju nazwę polonu (polo- 
nium).

Polon jest metalem, zbliżonym analitycz
nie do bizmutu, od którego różni się tylko 
nieco niższą tem peraturą sublimacyi, a to 
jest powodem, dla którego dotychczas nie 
umiano odróżniać tych dwu samoistnych me
tali. Demaręay poddał polon badaniom 
spektroskopowym, lecz nie zdołał odkryć 
żadnej charakterystycznej dla niego prążki 
w widmie.

Wkrótce po odkryciu polonu p. Marya 
Skłodowska-Curie z G. Bemontem ogłosiła 
nową rozprawę, w której dowodzi istnienia 
w pechblendzie jeszcze jednego silnie pro
mieniotwórczego pierwiastku. Podobnie, jak 
polon wykazuje wogóle własności wspólne 
z bizmutem, tak też ten nowoodkryty pier
wiastek, nazwany radem (radium), z trudno
ścią tylko daje się chemicznie odróżnić od 
barytu. A jednak, pomimo, że analitycznie 
zachowuje się on prawie tak samo, jak b a 
ryt, to jednakże dla wielu powodów musi być 
poczytywany za samoistny pierwiastek. Po 
pierwsze już dlatego, że baryt w żadnym ze 
swych związków nie wykazuje promienio- 
Iwóiczoś i; dalej zaś z tej racyi, że choć nie 
udało się zupełnie odd/.iejić radu od barytu, 
to jednakże otrzymuje S'ę produkty o znacz
nie przewyższającej zawartości procentowej 
nowego pierwiastku i wreszcie można wska
zać między niemi różnicę, gdyż chlorek radu 
jest nieco mniej rozpuszczalny w alkoholu, 
niż chlorek barytu. Najlepsze preparaty, 
jakie otrzymywała pani Skłodowska Curie, 
są, jak to świeżo ogłosiła w swej rozprawie, 
50 000 razy bardziej czynne, niż uran meta

liczny i pobudzają ekran fluorescencyjny do 
tak zdumiewająco jasnego świecenia, że ono 
z łatwością dla wielu osób jednocześnie wi- 
docznem się staje.

Demaręay poddał rad również b idaniom 
spektroskopowym i udało mu się w rzeczy 
samej wykryć nieznaną dotąd, a właściwą 
dla niego prążkę, dla której długość fali wy
nosi 381,5 (milionowych części milimetra).

Jeszcze w swym odczycie, wygłoszonym 
w dniu 21 maja 1899 roku w S>rbonie, pani 
Skłodowska-Curie wzmiankowała, że wyo
sobniła prócz tego nowe bardzo czynne ma- 
terye, które nio zdają się być ani polonem, 
ani radem. I  rzeczywiście Debierne świeżo 
ogłosił rozprawę, w której wykazuje istnie
nie w pechblendzie jeszcze trzeciego promie
niotwórczego pierwiastku, należącego do gru
py żelaza; nowy ten metal, zbliżony anali
tycznie do tytanu, nazwany został aktynem 
(actinium).

Co dotyczy własności promieni Bacąuere- 
la, do których obecnie i powyższe nowood- 
kryte promienie zaliczamy, to są one, ogólnie 
biorąc, analogiczne zupełnie do własności 
promieni Rontgena.

Stosuje się to zwłaszcza do ich własności 
wzbudzania w wielu substancyach fosforen- 
scencyi lub fłuorescencyi, a również do zdol
ności przenikania ciał nieprzezroczystych. 
Za podobieństwem tem przemawia również 
i to, że promieniowania te są podobnie jak 
i promienie Rontgena niejednorodne. Zwłasz
cza dla tych ostatnich różnorodność promie
ni jest dobrze znaną, co dowodzi chociażby 
odróżnianie niekiedy w technice t. zw. „twar
dych” lub „miękkich” rurek Crookesa, słu
żących do otrzymywania promieni Rontgena. 
Promienie, wychodzące z rurek pierwszego 
rodzaju, mają bardzo dużą zdolność przeni
kania i z tego powodu dają nawet na ekranie 
niejasne obrazy np. szkieletu, gdyż tu i kości 
są poczęści dla nich przezroczyste. Również 
i zbyt „miękkie” rurki są nieodpowiednie, 
gdyż w takim razie już i ośrodki mięsne sil
nie absorbują promienie i nie odgraniczają 
się ostro na tle ogólnem.

Podobneż zachowanie się charakteryzuje 
i promienie Becąuerela; w tym przypadku 
„twarde” rurki odpowiadają promieniom ra 
du, a „miękkie” promieniom polonu. Gdy 
bowiem promieniowanie pierwszego rodzaju
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przenika z łatwością płytkę ołowiu o grubo
ści 1 cm i daje jeszcze jasny obraz na ekra
nie z platynocyanku barytu, to promienie, 
pochodzące z polonu, zatrzymuje już desecz
ka z drzewa o grubości kilku milimetrów. 
Zauważono również, że nawet promieniowa
nia, pochodzące z jednego i tegoż samego 
preparatu, nie zawsze są jednorodne; różno
rodność promieni uranowych stwierdził po
raź pierwszy Rutherford w swych badaniach 
absorpcyjnych, a następnie St. Meyer i E. 
Schweidler, a wreszcie w sposób ilościowy 
p. Skłodowska-Curie.

(Dole. nast.)
w. a.

Współczesne ruchy skorup/ ziemskiej 

w okolicach Wielkich Jezior (St.Zjed ).

Od lat wielu, od czasów Lyella, panuje 
przekonanie, źe wszelkie zmiany na po
wierzchni ziemi odbywały się zwolna i stop
niowo, pod wpływem takich samych czynni
ków, jakie działają obecnie. Słabe tedy 
ruchy skorupy ziemskiej, które obserwować 
możemy, w niczem nie różnią się od tych, 
jakie się odbywały podczas ubiegłych okre
sów geologicznych, a sumując się w ciągu 
wieków wielu, wywołały najbardziej wybitne 
zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi. |

Dotychczas zauważono współczesne ruchy 
skorupy ziemskiej w Skandynawii, Gren- | 
landyi, na półwyspie Labradorskim, tam 
wogóle, gdzie poziom morza służył za stały 
punkt do porównywania. Nie ulegało wąt
pliwości, źe wnętrza lądów podobnym pod
legać mogą ruchom; trudno tylko ruchy te | 
dostrzedz, a trudniej jeszcze wymierzyć. 
W  ostatnich czasach amerykański geolog j  
G. K. Gilbert wpadł na myśl porównywania i 
rozmaitych punktów nad brzegiem wielkich 
jezior z ich poziomem; badania te dały na
der ciekawe wyniki, które podajemy poniżej 
w krótkości.

Najdawniejsze obserwacye, dotyczące ru
chów wybrzeży Wielkich Jezior poczynił w r. 
1852—1853 Stuntz. Stwierdził on, że młyn

zbudowany na Saint-Mary’s River obecnie 
nie ma wody, że tedy w tem miejscu poziom 
wód się obniżył. Przeciwnie, na zachodnim 
brzegu jezioro Wyższe posuwa się w doliny 
rzek Ontonagon i Saint Louis River, tamu
jąc ich bieg i wytwarzając u ich ujścia bag- 
niska. Posuwanie się wód jeziora miało być 
tak szybkiem, że dostrzegli je indyanie; 
twierdzą oni, źe pierwsze porohy rzeki Pi- 
geon River (na granicy St. Zjed. i Kanady), 
znajduje się obecnie pod wodami jeziora. 
Stuntz widział w tych zjawiskach dowody 
obniżania się zachodniego, a podnoszenia się 
wschodniego wybrzeża jeziora Wyższego.

Zmiany, jakie zaszły w ukształtowaniu 
powierzchni regionu wielkich jezior po okre
sie trzeciorzędowym, dowodzą również istnie
nia podobnego ruchu. Nawet od czasu po
jawienia się człowieka drogi odpływu wód 
z Wielkich Jezior znacznie się zmieniły. Pod 
koniec okresu lodowcowego utworzył się sze
reg dużych jezior na południowym krańcu 
olbrzymiego lodowca laurentyńskiego, który 
pokrywał całą Kanadę. Nadmiar wód z tych 
jezior odpływał ku południowi, ponad niskim 
rozdziałem wód zlewisk Mississipi z jednej, 
a rzeki św. Wawrzyńca z drugiej strony. 
Później różne zmiany w lodowcu wywoływa
ły już to łączenie się kilku jezior w jedno, 
już naodwrót inne jeziora dawały początek 
kilku drobnym basenom.

Wreszcie po stopieniu się lodowców po
wstał odpływ, zasadniczo różny od poprzed
niego i od istniejącego obecnie. Nadmiar 
wód jeziora Huron nie odpływał do Erie, 
lecz wylewał się na północ, w dolinę rzeki 
Ottawy, przez jezioro Nipissing i rzeczkę 
Mattawę. Musiały zajść jakieś ruchy po
wierzchni ziemi, aby wody porzuciły tę dro
gę odpływu i wylewały się do rzeki św. W a
wrzyńca przez jeziora Erie i Ontario.

Dawne linie brzegowe nieistniejących już 
jezior dają nam cenne wskazówki, dotyczące 
ukształtowania powierzchni badanego regio
nu. Na bardzo wielkich przestrzeniach roz
poznać możemy terasy z piasku i żwiru; 
wszystkie są nachylone ku południo-połud- 
nio-zachodowi. Gdy w jednem miejscu spo
tykamy jeden nad drugim kilka śladów linii 
brzegowej, to najwyższy i najstarszy jest 
najsilniej pochylony, inne zaś są coraz bar
dziej poziome. Stąd wniosek, że zmiany te
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odbywały się stopniowo podczas całego okre
su, poprzedzającego współczesny. Nachyle
nie linii brzegowej ku południo-zachodowi 
na wybrzeżach jeziora Ontario wynosi 3 do 
3 '/2 stopy. Ukształtowanie ujścia rzek po
twierdza ruch danej okolicy. Zalew tych 
ujśó, zauważony przez Stuntza na jeziorze 
Wyższem, jest równie wyraźny na jeziorach 
Erie i Ontario. Wszystkie rzeki południo
wego ich brzegu, osobliwie zachodniej jego 
części, nie wpadają wprost do jeziora, lecz 
do zatok, zatopionych obecnie części doliny 
rzecznej.

Świeże obserwacye Moseleya nad jeziorem 
Erie potwierdzają naszę hypotezę. Na pół
noc od Sandusky leży cały rój wysp, oddzie
lonych od lądu tak płytkiemi cieśninami, że 
podniesienie się dna o jakie 10 m wystarczy
łoby, aby je połączyć z lądem. Otóż wyspy 
te pokrywa roślinność, której pochodzenie 
związane jest z historyą geologiczną całego 
obszaru. Po ustąpieniu lodów była chwila, 
gdy wszystkie te wyspy leżały pod poziomem 
lodowcowego jeziora. Gdyby poziom jeziora 
obniżał się stopniowo do obecnego stanu, 
a wyspy od początku były oddzielone od lą
du, tylko te na nich znaleźlibyśmy rośliny, 
których ziarna, w ten lub inny sposób, mogą 
być przeniosione przez cieśninę na 2—3 mile 
ang. szeroko. Flora wysp jednak jest zu
pełnie identyczna z florą sąsiednich wy
brzeży.

Ze stanu linij brzegowych, ich nachylenia 
i innych zjawisk wnosimy, że po częściowem 
wyschnięciu jeziora lodowcowego jezioro 
Erie zajmowało tylko wschodnią część swego 
teraźniejszego basenu; zachodnia zaś część, 
zajęta obecnie przez wyspy, była podówczas 
lądem stałym. W skutek ruchu skorupy 
ziemskiej wody posunęły się ku zachodowi, 
zalewając doliny, z pagórków zaś potworzyły 
się wyspy; dlatego też flora tych wysp jest 
identyczna z florą pobliskiego wybrzeża. 
Inne jeszcze zjawiska na tych wyspach ob
serwowane do tych samych doprowadzają 
nas wniosków. Na wyspach South Bass 
i Putin Bay istnieją pieczary, otwarte na po
ziomie wód i przez nie poczęści zajęte. 
W pieczarach tych Moseley znalazł stalakty
ty, zwieszające się z ich stropu do poziomu 
wody, a pod wodą na metr wysokie stalag
mity; mogły one powstać tylko w powietrzu,

więc woda za la ła  pieczary po utw orzeniu się 
stalagm itów . W yspy powyższe znajdu ją  się 
n a  południow o-zachodnim  krańcu  jeziora 
E rie , jeszcze jeden  dowód na korzyść obni
żania się lądu  w tym  kierunku.

W reszcie zjawisko to zgadza się ja k  na j
lepiej z innemi dobrze znanem i faktam i. 
W iem y, źe na południu stanu Connecticut 
wybrzeże A tlan tyku  opuszcza się, a  w New- 
Je rsey  obniżenie to w edług Cooka wynosi 
około dwu stóp na sto la t. Bell znowu do
wiódł, że okolice zatoki H udsońskiej pod
noszą się w stosunku pięciu do siedmiu stóp 
na sto la t. N ic dziwnego przeto, że regiou 
W ielkich Jezior, leżący mniej więcej pośrodku 
między powyższemi punktam i, bierze udział 
w ich ruchu.

Można przeto uważać ruch regionu Wiel
kich Jezior za dowiedziony; możemy nawet 
obliczyć jego szybkość na zasadzie odmiany 
odpływu wód z jezior i zależnego odeń stanu 
Niagary. Wiadomo, że w tym wodospadzie 
woda spada z grubej na 30 m  warstwy twar
dego wapienia, leżącego na miękkim łupku, 
łatwo wymywanym przez wodę; po wymy
ciu łupku obrywa się zawieszony wapień, 
a jego odłamy jak tarany, niszczą coraz 
prędzej łupek. Stąd cofanie się Niagary, 
dość szybkie, bo wynoszące 4—5 stóp rocz
nie. Obecnie przez Niagarę wylewa się nad
miar wód z jezior Wyższego, Michigan, Hu- 
ron i Erie, lecz wówczas, gdy trzy pierwsze 

! należały do zlewisk Ottawy, zasilały ją  tylko 
wody Erie, wydajność wodospadu była osiem 
razy mniejsza niż obecnie, i o tyleż słabsza 
jego działalność burząca. Słabsza Niagara 
węższe wyżłobić sobie musiała koryto; moż
na je odszukać obecnie: jestto tak zwane 
„Whirlpool itapids” o 11600 stóp (3 500 m) 
poniżej obecnego wodospadu. Jeżeli wodo
spad cofa się w roku okrągło 4 '/2 stopy, to 
na przesunięcie się od Whirlpool Rapids do 
obecnego położenia potrzebował on 2 600 lat. 
Doliczając inne jeszcze wpływy, Taylor liczy 
pięć tysięcy lat, a więc względnie niedawno 
zmienił się kierunek odpływu wielkich jezior. 
Wreszcie, w chwili gdy jezioro Huron za
częło spływać ku południowi, stare i nowe 
jego ujście, North Bay i Port Huron na jed
nym były poziomie. Obecnie pierwszy punkt 
leży o 140 stóp wyżej od drugiego, co daje 
6 cali na milę podniesienia w ciągu 5 000 lat.
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Ruch ten trwa jeszcze i obecnie, jak 
twierdzi Spencer, znawca Niagary i Wielkich j  
Jezior; twierdzi on, że za 5 000 lub 6 000 lat 
skutkiem tego ruchu wody Wielkich Jezior 
spłyną ku Illinois i Mississipi, zanim nawet 
Niagara cofnie się do Buffalo.

W ostatnich czasach Gilbert postarał się 
potwierdzić powyższe przypuszczenia zapo
mocą bezpośrednich pomiarów; używał on 
.następującej metody. Gdy obieramy po
wierzchnię morza za punkt stały, względem 
którego mierzymy ruchy lądu, zapomocą 
licznych obserwacyj uniknąć możemy błędów, 
spowodowanych przez przypływ, przez wiatr 
i ciśnienie atmosfery, przez zmienną ilość wo
dy, przynoszonej przez rzeki. Zupełnie co 
innego, gdy mamy do czynienia z jeziorami. 
Możemy ustrzedz się błędów, wywoływanych 
przez pierwsze czynniki, lecz nigdy ominąć 
nie możemy zmian poziomu, zależnych od> 
wydajności rzek. Zmiany te dochodzić mo
gą do stopy na rok, są więc większe od przy
puszczalnego ruchu lądu. Gilbert wybiera | 
tedy dwie stacye, leżące na przeciwległych j  

brzegach jeziora, możliwie najściślej w kie
runku domniemanego ruchu, i mierzy ich 
względną wysokość nad poziomem wód w je
ziorze. Jeżeli przy powtórnym pomiarze 
w kilka lat później różnica między temi wy
sokościami pozostanie ta  sama, choćby same 
wysokości podległy zmianie, to oczywiście po
ziom tylko jeziora podniósł się lub opuścił; 
jeżeli zaś różnica ta się zmieni, to stacye są 
obdarzone ruchem własnym, którego wiel
kość i kierunek łatwo obliczyć możemy.

Gilbert poddał surowej krytyce pomiary, 
-dostarczone przez U. S. Lake Survey i U. S. 
Engineer Records. Lecz z całego mnóstwa 
cyfr, cztery tylko pary stacyj dały wyniki do
statecznie pewne i wolne od błędów. Trzeba 
było przedewszystkiem, aby kierunek linii, 
łączącej każde dwie stacye, był południowo- 
zachodni, zgodny z głównym kierunkiem 
ruchu; dalej odległość między niemi winna 
być możliwie największa, obserwacye zaś trwać 
przez możliwie najdłuższy okres. Surowy 
krytycyzm Gilberta wyjaśnia nam dlaczego 
on tak mało cyfr podaje i ręczy zarazem 
za ich ścisłość naukową. Następujących 
punktów dotyczą badania Gilberta:

O ntario : Charlotte i Sacketty Harbor, 
obserwacye z lat 1876 i 1896.

Erie: Cleyeland i Port H olborn— 1858 
i 1895.

Michigan: Escanoba i Milwaukee—1876 
i 1896.

Michigan-Huron: Milwaukee i Port Austin 
1876 i 1896.

Wyniki poszukiwań dla wszystkich powyż- 
j  szych punktów są jednakowe: wszędzie pół

nocno-wschodnia stacya jest podniesiona 
! w porównaniu z drugą; ruch ten jest prawie 
1 jednakowy na wszystkich stacyach, wynosząc 
| 0,37 do 0,46 stóp na sto mil i sto lat, a prze- 
I ciętnie 0,42. Rachunek powyższy opiera się 
! na dwu przypuszczeniach: że cały obszar 

bez skręcenia obraca się dokoła swej 
j  osi, i że ruch współczesny odbywa się 
! w tym samym kierunku, co i pierwej, gdy 

wywołał zmianę odpływu wód Wielkich 
Jezior; pewnem to nie jest, lecz nic lepszego 
przypuścićby nie można. Wreszcie i cyfry 
Gilberta nie są jeszcze wolne od możliwych 
błędów.

Dla nauki, a nawet dla praktyki (dla
czego, dowiemy się później) nader byłoby 
doniosłem ścisłe określenie liczebne ruchów 
powyższych; Gilbert podaje plan, według 
którego winny się odbywać poszukiwania. 
Poleca on przyjęcie jako stacyj Mackinaw, 
Chicago, Port Huron i Parry Sound; miej
scowości te tworzą dwa trójkąty o bokach 
od 225 do 320 mil ang. W  ciągu badań 
należałoby się postarać o wykluczenie wszyst
kich przyczyn możliwych błędów, jako to : 
przypływ wód deszczowych, miejscowe prą
dy, przypływy słoneczne i księżycowe, wia
try, ciśnienie atmosfery; należałoby używać 
przyrządów automatycznych, kontrolowanych 
przez bezpośrednie doświadczenie.

Nie zapuszczając się w szczegóły propozy- 
cyi Gilberta, przyjmujemy tymczasem jako 
ścisłą cyfrę 0,42; w takim razie kierunek od
pływu Wielkich Jezior zmienił się temu lat 
10000. Taylor na zasadzie studyów nad 
Niagarą podaje pięć do dziesięciu tysięcy 
lat; obiedwie liczby zgadzają się dostatecznie, 
aby potwierdzić ich ścisłość, przynajmniej 
względną. A  teraz, gdyśmy przeszłość po
znali, zwróćmy się do przyszłości. Wskutek 
stwierdzonego już przez nas ruchu, woda 
wogóle przybiera na południowym i zachod
nim brzegu, opada zaś na północy i wscho
dzie. W jeziorze Ontario woda przybiera
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na wszystkich brzegach z szybkością, pod H a
miltonem wynoszącą 6 cali na 100 lat. Tak 
samo woda zalewa wszystkie wybrzeża je
ziora Erie, najszybciej koło Toledo i San- 
dusky (8— 9 cali na wiek); w Huron woda 
opada najszybciej na północy: o 6 cali 
w Mackinaw, a o 10 nawet przy ujściu 
Frenels River. Na jeziorze Michigan woda 
przybiera w południowej jego części, o 5—6 
cali w Milwaukee, a o 9 do 10 w Chicago.

Stąd kolosalna ekonomiczna doniosłość po
wyższego ruchu, gdyż za parę setek lat 
Wielkie Jeziora wylewać będą nadmiar wód 
ku południowi, przez stare koryto rzeki, 
która odprowadzała niegdyś wody lodowco
wego jeziora.

Najwyższy punkt tego wyschniętego ło
żyska leży o 8 stóp ponad poziomem obecnym 
jeziora Michigan; możemy obliczyć kiedy 
zaleją go napowrót fale. Z  początku tylko 
bardzo wysokie wody chwilowo będą się tą 
drogą przelewały; Gilbert twierdzi, źe za 
1 000 lat to już może nastąpić; za 1 500 nowa 
rzeka płynąć już będzie bez przerwy, za 2 000 
będzie ona odprowadzała tyleż wody co 
i Niagara, za 2 500 wody Erie będą odpływa
ły, przez Niagarę tylko podczas wysokiego 
stanu; a za 3 500 wcale nie będzie Niagary. 
Wody z Erie będą odpływały do Huronu, 
prąd w Debrost Channel i Saint-Clair Ri- 
ver w odwrotnym pobieźy kierunku, miasta 
na południowym brzegu będą zalane i Chica
go zniknie pod wodami, dążącemi do Missi- 
ssipi.

X

J A S K IN IE ).

(Dokończenie).

W Tatrach wapiennych znajduje się wiele 
jaskiń; oglądaliśmy je  w Kościeliskach : Myl
ną, Raptawicką i inne; są również w Kopie 
Magóry, ale najpiękniejsze są na Spiżu.

W pobliżu znanego z winnic Tokaju znaj
duje się słynna jaskinia Agtelek. Widzimy 
w niej stalaktyty i stalagmity, tudzież ze zra
stania ich powstające kolumny.

W r. 1897 udaliśmy się przez Polski grze
bień na Spiż, do Smokowców, Zwiedziliśmy

potem t. zw. jaskinie Bielskie w Kobylim 
wirchu. Chcąc zwiedzić całe, trzeba przejść 
pod ziemią */a mili. Część jaskini nazywa 
się Parnas, z wielkim stalagmitem, przezwa
nym przez węgrów hełmem Arpada.

Opodal, na Spiżu, są jeszcze inne jaski
nie,—dla nas interesującą będzie Lodowa; 
ale wrócimy do niej później.

„Aven Armand” w Lozćre—to jakby osu
szona jaskinia w Ingleborough. Loch 75 m  
głęboki rozszerza się tu w sklepistą obszerną 
jamę, skąd spada drugi loch głębiej. Z dna 
sali, niby las palmowy, wznosi się parę se
tek wysokich (30 m) stalagmitów.

Mówiąc o jaskiniach na Spiżu, zapowie
dzieliśmy kwestyą jaskiń lodowych.

Fig. 4. Jaakinia Agtelek.

Najczęściej temperatura we wnętrzu ja s
kiń podlega w ciągu roku słabym zaledwie 
wahaniom,—jest mniej więcej sta ła ,—w na
szych szerokościach wynosi średnio 7° R. 
W jaskini Olsztyńskiej termometr wskazy
wał 6,5° R. Istnieją atoli jaskinie, w któ
rych zamiast stalaktytów i stalagmitów wa
piennych widzimy sople lodowe; skupienia 
lodu w pewnych jaskiniach trwają wie
czyście.

Jaskinia lodowa w Beilsteinie w Styryi 
Górnej posiada stalagmit lodowy. Takież 
spotykamy we Francyi, Szwajcaryi, na Spi
żu, a nawet na Krymie.

Co do warunków powstawania i trwania 
tych naturalnych lodowni, obmyślono wiele 
teoryj. Zazwyczaj przestrzeń jaskini, za
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Kto, oglądając mozaiki pompejańskie lub 
gobeliny paryskie, podziwiał cierpliwość, sko
jarzoną z artyzmem, temu tem słuszniej 
przystoi uchylić czoła przed zmudniejszą 
a nierównie pożyteczniejszą pracą uczonych, 
którzy ze szczątków świata zwierzęcego i roś
linnego, w nieładzie przechowanych w roz
licznych pokładach ziemi, usiłują odtworzyć 
nam dawno minione doby rozwoju przyrody 
ożywionej, aż wreszcie w sztucznie zmozaiko- 
wane przez nich wypukłe i barwne obrazy 
epok najpóźniejszych wciskają się materyal- 
ne szczątki Benjamina przyrody—człowie
ka—i pierwsze ślady jego kultury. Dla ta 
kich właśnie uczonych nie są baśnią ukryte 
w jaskiniach skarby.

Na dnie jaskini, w piaszczystej glinie albo 
pod mniej lub więcej grubą naciekową war
stwą wapienia, rozrzucone bezładnie lub spo
jone w okruchowce, leżą nieoszacowane za
bytki człowieka przedhistorycznego wespół 
ze szczątkami często zaginionych już zwie
rząt.

W  czasie obecnym jaskiń używają za 
schronę buszmeni; pod ich osłoną pozostają 
niekiedy pasterze podczas deszczu np. w do
linie Dniestru; podczas prześladowań reli-

łości. Tego pochodzenia trzęsienia ziemi by
wały w okolicach Lwowa, w Inflantach; 
w krainie Karstu zdarzało się nieraz, że za
padały się w głąb całe domy wraz z ich 
mieszkańcami. Analogicznem zjawiskiem są 
trzęsienia ziemi w okręgach górniczych, po
wstające z zapadania się kopalń. W Hucie 
Królewskiej, na Śląsku, miejscowe trzęsienie 
ziemi trwało raz całą godzinę; towarzyszyły 
mu odgłosy podziemne, czyli t. zw. detonacye, 
a różne przedmioty podskakiwały jak piłki.

Jakkolwiek sutą karm daje najżądniejszej 
wyobraźni pomroczne wnętrze jaskini; właści
wa mu cisza, przerywana tylko szmerem 
kropel, spadających ze stropu, lub dochodzą
cym z oddali jednostajnym szumem podziem
nego wodospadu; osobliwsze postaci nacie
ków wapiennych; związane z jaskiniami po
dania o greckich Bachusach, Panach, H ade
sach, Styksach, wyroczniach, rzymskich Sy- 
billach i nimfach, naszych smokach wawel
skich:—wszakże jedynie tylko kosmopolitycz
ne podania o ukrytym w jaskiniach skarbie 
mają naprawdę realne podstawy.

Fig. 6. Stalagm it lodowy.

gijnych szukano w nich nieraz bezpiecznej 
kryjówki. W końcu wieku X V  hiszpanie 
zastali na wyspach Kanaryjskich guanczów, 
lud, który nie znał jeszcze wcale metalów, 
a zamieszkiwał w jaskiniach. I  o Łokietku

wierająca lod, lezy głębiej niz otwor, prowa 
dzący z niej nazewnątrz. Prawdopodobnie 
zimne powietrze napełnia jaskinię podczas 
zimy, a i podczas lata, jako od ciepłego cięż
sze, ostyga tam i pozostaje.

Fig. 5. Las palmowy.

Jedno jeszcze zjawisko bywa w związku 
z przestrzeniami podziemnemi, a mianowicie 
z zapadania się ich zachodzą niekiedy miej
scowe trzęsienia ziemi o nieznacznej rozciąg-
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;są podania, że ukrywał się przez czas pe
wien w jaskiniach Ojcowa. Groty były ulu
bioną samotnią pustelników średniowiecz
nych. W  starożytności klasycznej wiele lu
dów miało siedziby w jaskiniach, jak to opo
wiada Ksenofont o Persyi, Yergilius o Scy- 
tyi, Strabon o północnych krainach Kauka
zu i o Sardynii.

Od tych rzekomo dawnych epok cofnijmy 
się daleko wstecz do owych zamierzchłych 
czasów, kiedy w dumnej teraz ze swej cywi- 
lizacyi Europie żyły ludy o daleko niższej 
kulturze, niż współcześni mieszkańcy Ziemi 
Ognistej lub Australii; kiedy nawet obrysy 
lądów i oceanów różniły się nieco od obec
nych,—inne bywały klimaty, flory i fauny; 
do dawnych, bardzo dawnych czasów, o któ
rych tylko geologowie, przyzwyczajeni do 
niepojętych dla nas okresów czasu, mówią 
jako o wczorajszej dobie rozwoju ziemi—do 
t. zw. diluvium.

Osobliwością owego „diluvium” były t. zw. 
epoki lodowcowe, podczas których znaczne 
obszary lądów, mających teraz klimat umiar
kowany, okrywał mroźny całun lodowcowy, 
jak to teraz ma miejsce w Grenlandyi. 
W przerwach między mroźnemi epokami lo- 
dowcowemi następowały wtedy czasy z kli
matem łagodniejszym, epoki międzylodow- 
cowe.

Mamy niewątpliwe ślady pierwotnej kul
tury człowieka z ostatniej epoki międzylo- 
dowcowej; ale zwłaszcza w ostatniej epoce 
lodowcowej człowiek obierał sobie na siedzi
bę jaskinie wszędzie, gdzie tylko je znaj
dował.

Człowiek owoczesny z kwarcu, wapienia, 
piaskowca, a zwłaszcza z ulubionego nad in
ne kamienie krzemienia łupał sobie niezbęd
ne narzędzia: noże, szydła, topory, ostrza 
do strzał i dzid, skrobaczki do sprawiania 
skór, niekiedy, ^zwłaszcza w końcu „dilu- 
yium” używano i narzędzi rogowych oraz ko
ścianych. Kości i rogi nadawały się osobli
wie do rytowania na nich rysunków: Owi 
bezimienni artyści pozostawili historyi sztuki 
swoje pierwotne utwory, mające najczęściej 
za treśó zwierzęta i epizody z ich życia. 
Człowiek dyluwialny nie znał ani rolnictwa, 
ani pasterstwa, ani garncarstwa; polował na 
coraz rzadsze już mamuty włochate zapomo
cą dołów lub procy, w jaskiniach staczał wal

ki ze straszliwym niedźwiedziem jaskinio
wym; pod potężnemi p3ciskami człowieka 
konał tur (Bos primigenius) i żubr (Bison 
europaeus). Glówae znaczenie w życiu łow
ca z epoki lodowcowej mial renifer, rzadziej 
spotykamy w obozowiskach człowieka jaski
niowego szczątki łosia (Ceryus alces) i jele
nia (C. megaceros).

Jakie , są cielesne zabytki człowieka dy- 
luwialnego? Nauka rozporządza bardzo 
skromnym materyalem, odkrytym przeważ
nie w Europie. Nie wchodząc w szczegóły, 
mogące interesować specyalistów, zauważy
my, że owocześni europejczycy już wtedy nie 
należeli do jednej rasy, że byli ludźmi słusz
nego wzrostu, ale zarazem, że ich powierz
chowność pewnie w niczem nie raziłaby nas 
i obecnie.

Po ostatniej epoce lodowcowej przejście 
do okresu obecnego odbyło się stopniowo, 
niepostrzeżenie;—Europa uzyskała klimat 
umiarkowany, najodpowiedniejszy dla postę
pów kultury. Zaginęły już były mamut 
i niedźwiedź jaskiniowy, renifer wywędro- 
wał na północ; kozica, świstak, kozieł skalny 
wstąpiły na wysokie obszary górskie. Czło
wiek chętnie zamieszkuje na wybrzeżach 
morskich; na pomoście wspartym na balach 
wbitych w dno jezior, buduje chaty nawod
ne; mieszka w chatach i na suchym lądzie;— 
ale w okolicach, obfitujących w jaskinie, nie 
porzuca jeszcze tych mrocznych siedzib. 
Jaskiniowcy z owych czasów pozostali nadal 
przeważnie łowcami, mieli już wszakże za
domowione zwierzęta, glinę urabiali na garn
ki, jeszcze wszakże bez użycia kółka garn
carskiego. Zwłaszcza w obrabianiu kamieni 
dokonali względnie do ludzi dyluwialnych 
znacznego postępu : nie są to już niekształt
nie łupane bryły kamieni, lecz zręcznie 
i zgrabnie gładzone, często oprawiane na
rzędzia. W owym czasie używano często 
jaskiń na grobowce, wskutek czego materyał 
szkieletów ludzkich z owej epoki jest nie
równie bogatszy, niż z epoki poprzedniej.

Tak było niegdyś. Ale dla przyrodoznaw
stwa jeszcze jedna kwestyą w sprawie jaskiń 
jest niezmiernie interesująca. Czy te prze
strzenie podziemne mają charakterystyczne 
dla siebie ustroje roślinne i zwierzęce? Żeby 
odpowiedzieć na to pytanie w świetle współ
czesnej nauki, należy przypomnieć sobie prze-



N r 38 WSZECHSWIAT 603

dewszystkiem fizyczne warunki wnętrza ja
skiń. Mówiliśmy już, że w głębokich jaski
niach trwa stanowcza ciemność; światło palą
cego się łuczywa lub kilku nawet świec nie 
jest w stanie rozproszyć zalegającej tam 
ciemności,—z trudnością przy niem rozpo-

Fig. 7. Dzwonnica w grocie Dargilan.

znajemy twarze towarzyszów podziemnej wy
prawy.

Powietrze bywa w jaskiniach zazwyczaj 
wilgotne, prawie piwniczne, chociaż dosyć 
czyste. Powiedzieliśmy już uprzednio, że 
we wnętrzu jaskiń utrzymuje się ze słabemi 
wahaniami średnio temperatura 7° B, w cią
gu całego roku.

Zastanówmy się, w jaki sposób wobec ta 
kich fizycznych warunków środowiska trwać 
może w jaskiniach życie ustrojów organizo
wanych?

Rośliny wogóle, z wyjątkiem grzybów, 
są normalnie zielone, a zabarwienie to jest 
uwarunkowane obecnością w komórkach roś
linnych t. zw. chlorofilu, czyli drobniuchnych 
gałeczek zieleni. Chlorofil sprawia, że rośli
ny zielone z dwutlenku węgla, zawartego 
w ich środowisku, przyswajać sobie mogą 
węgiel. Ale ta  praca rozszczepiania dwu
tlenku węgla i przyswajania zeń węgla moż
liwą jest tylko wobec światła. W jaskiniach 
tego niezbędnego warunku życia roślin zie
lonych, światła, brak. Mogą tam przeto 
znajdować się rośliny, które są pozbawione 
chlorofilu, innemi słowy—jedynie tylko grzy
by. Zresztą i grzyby, jak tego dowodzą nie

liczne wprawdzie badania botaniczne jaskiń, 
wyrastają tam potwornie, niekształtnie. Po
dobno zdarza się niekiedy widywać w jaski
niach wodorosty, które, żyjąc w ciemnicy, 
tracą chlorofil, przez co stają się bardzo po- 
dobnemi do grzybów niższych. W jaskiniach 
Olsztyna widzieliśmy porastający na kale 
nietoperzowym grzyb pleśniowy—Mucor mu- 
cedo. k

O ile flora jaskini, przynajmniej sądząc 
z nielicznych badań dotychczasowych, jest 
bardzo uboga, o tyle fauna, przeciwnie, jako 
mniej niż roślinność zależna od światła, od
znacza się często w jaskiniach mnogością 
osobników i gatunków. Brak roślin zielo
nych pociąga za sobą naturalnie brak w ja 
skiniach ssaków roślinożerczych, a pośrednio 
i drapieżnych. W Ameryce spotykano tylko 
szczury z rodzaju Neotoma. Czasowymi 
gośćmi w jaskiniach bywają często nietope
rze; od ich obfitości jedna jaskinia Ojcowska 
otrzymała nazwę Nietoperzowej. Mając 
siedlisko w jaskiniach, nietoperze w ciągu 
wielu wieków składają niekiedy znaczne po
kłady bogatego w azot guana; jestto brunat
ny proszek, skupiający się najczęściej w ma
łe lub spore gruzełki; w handlu wszakże 
jest dość rzadki. Odkryto także w jaski
niach amerykańskich węża, ryby, a w pod
ziemnych wodach jaskiń Krainy, Karyntyi 
i Dalmacyi i skrzeka ziemno-wodnego, po-

Fig. 9. Owady jaskiniowe.

dobnego do trytona, Proteusza. Tego zwie
rzęcia, opatrzonego skrzelami zewnętrznemi, 
zresztą w przyrodzie, poza jaskiniami, nie 
spotykamy nigdzie. Jestto zatem ustrój wy
łącznie jaskiniowy.

Częstemi bywają w podziemiach chrząsz
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cze, muchy z rodzaju  P h o ra , owady prosto- 
skrzydłe, skoczogony, wije. Spotykano ta k 
że pająki, ślim aki, a  z jam ochłonnych hydry.

P rzyg ląda jąc  się baczniej ustro jom  zwie
rzęcym, zam ieszkującym  w jask in iach , łatw o 
można zauważyć wspólne ich właściwości. 
W iększość z nich mianowicie pozbawiona 
je s t  barw nika w skórze i oczach, innemi 
słowy—są to  zw ierzęta b iałe  i ślepe. Z a 
zwyczaj zjaw iska te  przypisujem y brakowi 
św iatła  w jask in iach ,— panującej tam  ciem
ności. T ak  sądzi i p. A rm and  Y ire. B rak  
św iatła, zdaniem  badacza francuskiego, sp ro 
w adza tu  stopniowy zanik oczów z przyczyny 
nieuźyw ania w ciemności tych organów . N a
tom iast narządy  innych zmysłów, ja k  np. do
tyku lub powonienia, pod wpływem spotęgo
wanej ich czynności pod legają  nadm iernem u 
rozrostowi. W zględną większość kończyn

Fig. 8. Ryba jaskiniow a bez oczu.

stawonogów jaskiniow ych w porównaniu z ich 
krew niakam i, żyjącem i w zwykłych w arun
kach, Y ire  tłum aczy tem , że muszą one 
dźwigać zwiększony ciężar rozwiniętych nad
m iernie organów zmysłów i że zapew niają 
one ustrojom  jaskiniow ym  większą zwinność 
w odnajdow aniu i chw ytaniu zdobyczy.

W  katakum bach  P a ry ż a  urządzono n ie 
dawno pracow nię biologiczną, gdzie pod
daw ane są spostrzeganiu  i badaniom  ustro je 
w w arunkach właściwych jaskiniom . Otóż 
Y ire wyniki swoje wywnioskował z badań , do
konanych w tem  labolatoryum .

Pozostaw iając uczonym  oświadczanie się 
za lub przeciw tezom badacza francuskiego, 
chcielibyśmy się tu  tylko zastrzedz  wogóle 
przeciw zbyt schem atycznem u nadużywaniu 
teoryi doboru. W  danym  razie, w spraw ie

ustrojów  jaskiniow ych, należy zauważyć, źe 
obok większości ślepych spotykam y w ja sk i
niach i doskonale widzące, mniej coprawda 
liczne; zresztą  i pomiędzy ustrojam i, żyjące
mi w zwykłem środowisku, na powierzchni 
ziemi, byw ają formy norm alnie ślepe.

Godny także zaznaczenia je s t fakt, że 
u  niektórych chrząszczów jaskiniowych sa 
miczki są ślepe, podczas kiedy samcy widzą 
normalnie.

Z e zwiedzających jask in ie -  tu ry sta  z upo
dobaniem  i podziwem ogląda fantastyczne 
ich w nętrze,— przyrodnik zastanaw ia się nad 
ich powstawaniem, oraz bada ich zaw artość 
m artw ą, w ym arłą lub żywą; i jeden i drugi, 
w racając z podziemnych przestrzeni, cieszy 
się i radu je  ciepłu, św iatłu i barwom, jakiem i 
wszystkich zarówno darzy m acierzyste nasze 
słońce.

W. Jezierski.

IX Zjazd lekarzy i przyrodników polskich .

SPRAW OZDANIE Z OBRAD NAUKOWYCH 

W SEKCYACH.

II. Sekcya chemiczna.

(Dokończenie).

Sekretarz Sekcyi p. Estreicher, przedstawia 
odczyt p. F . Błońskiego :

F r . Błoński: „Kilka luźnych uwag w spra
wie mianownictwa polskiego chemicznego” Au
tor, który się zajmował przez lat kilka sprawą 
ujednostajnienia i uporządkowania mianownictwa 
roślin skrytokwiatowycb, wyrobił sobie krytycz
ny pogląd na słownictwo przyrodnicze wogóle 
i z tego powodu zabiera głos w sprawie termino
logii chemicznej. Uwagi jego streszczają się 
w następujących punktach :

I. Mianownictwo pierw iastków :
1) Nazwa „bary t”, używana w Warszawie, 

je s t nieodpowiednia, gdyż oznacza ona właściwie 
nie pierwiastek, ale tlenek BaO. „B ar” zaś 
je s t wyrażeni czysto polskim, jak  tego dowodzi 
nazwa miasteczka podolskiego Bar, mimo zupeł
nie innego źródłosłowu.

2) Nazwa „lityn” , również używana w W ar
szawie winna być skrócona na „ lit” , dla analogii 
z barem, choć je s t ona filologicznie poprawna 
(pozornie identyczna z nazwą m iasta Lityna).

3) „Germanium” najprościej byłoby spolsz
czyć na „szwab” , gdyby ten pierwiastek by
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w przyrodzie obficiej spotykany. Form a je d 
nak „germ an” je s t lepsza od „germ” .

4) „M agn" i „magnez” można obok siebie 
zostaaić, gdyż za obiema przemawia poprawne 
utworzenie.

5) „W apń” je s t unikatem, gdyż podobnie 
utworzone wyrazy są w języku polskim rodzaju 
żeńskiego; dlatego p. BI. proponuje przyjęcie 
warszawskiej nazwy „wapień”, z odmianą : „wap
nia, wapniowi” i t. d. dla odróżniania od gali
cyjskiego „wapienia” , znaczącego węglan wap
niowy jako skalę.

II. Mianownictwo w najprostszej formie przy
miotnikowej.

Nie należy używać końcówki „owy” dla 
wszystkich pierwiastków, jak  to czynią w Galicyi, 
lecz należy pisać: miedziany, ołowiany, żelazny, 
siarczany, srebrny, zloty, borny, azotny, chlorny, 
krzemny, wapienny i może fosforny.

III . Niewłaściwość końcówki „isty” w m ia- 
nownictwie chemicznem:

Śniadecki wprowadził w niektórych przypad
kach, a po nim p. Grabowski (we Wszechświecie 
1900, n -r 13) oświadczył się za końcówką 
„isty”, dla związków o najwyższej procentowej 
zawartości pierwiastka, dającego nazwę; koń
cówka ta  jednak je s t nieodpowiednia, bo nie 
oznacza bynajmniej wysokiej zawartości, lecz 
powierzchowne podobieństwo, np. złocisty, sre
brzysty. Dlatego dla takich związków należy 
zostać przy dawnych końcówkach : ny, any, owy.

IV. Niewłaściwe używanie końcówki przy
miotnikowej „aw y” w mianownictwie chemicz
nem :

Końcówka „awy” oznacza słabszy stopień po
jęcia, tkwiącego w źródłosłowie (szarawy, słod- 
kawy), błędnie więc używają je j, szczególnie 
w Galicyi, dla związków, bogatszych w pier
wiastek, np. SnCł2 zwie się chlorkiem cynawym, 
choć zawiera więcej cyny od t. zw. chlorku cy
nowego, SnCl4 .

V. Mianownictwo kwasów:
Z powyższych powodów (niestosowności koń

cówki „isty” wogóle, a końcówek „owy" lub 
„ny” i „awy” w stosunku do procentowej zawar
tości mianodajnego pierwiastku), należy odwrócić 
porządek nazw kwasów, analogicznie do poniż
szego przykładu :

HCIO— kwas nadclilorny— unterchlorige Saure. 
HC102— kwas chlorny— chlorige Saure.
HC103—kwas chlorawy — Chlorsaure.
HC104— kwas podchlorawy— Ueberchlorsaure.

Niezgodność między proponowanem przez au
to ra  słownictwem a słownictwami cudzoziemskie- 
mi, ja k  w powyższym przykładzie, je s t tylko 
chwilowa, gdyż prędzej czy później cudzoziemcy 
też uznają potrzebę wprowadzenia podobnej r e 
formy. Analogiczne nazwy trzeba kwasom da
wne nawet wtedy, gdy nie je s t znany cały taki 
szereg kwasów, lecz tylko niektóre z szeregu.

VI. Mianownictwo soli :
Polskie nazwy soli kończą się na „an” („chlo

ran ” nakształt „bocian” , „bałwan” ) i „on” 
(„chloron” nakształt „złocon”, „zwęglon” ) lub 
też „yn (in)” („chloryn” nakształt „Natolin” , 
„M arcelin”); końcówki „an” i „on” różnią się 
między sobą tem, że, biorąc analogią z imiesło
wów biernych (chwytan —chwycon, puszczan — 
puszczon), pierwsza oznacza stan kilkakrotnie 
zaczynany, a nie skończony, druga zań stan zu
pełnie ukończony; stąd wniosek, że chloron je s t 
boga(szy w chlor od chloranu i t. d. P. Błoński 
proponuje następujący schemat :
HCIO kw. nadchlorny; só l: KC10 —nadchloran 

potasu — Kaliumhypochlorit;
HC102 kw. chlorny; sól: KC102—chloron p o ta 

su — Kaliumchlorit;
HC103 kw. chlorawy; só l: KC103— chloran pota

su— Kaliumchlorat;
HC104 kw. podchlorawy; só l: KC104 —podchlo- 

ran  po tasu— Kaliumhyperchlorat, 
co w porównaniu z niemieckiemi nazwami byłoby 
czasem naodwrót, lecz daleko racyonaln ie jB ze 
(podobnie jak  przy kwasach). Ponieważ zaś 
końcówka „yn, in” je s t też racyonalna, przeto 
należałoby rozważyć, którą, czy „on” , czy też 
„yn” , pozostawić w słownictwie.

Co dotyczy przymiotników utworzonych od 
metali w solach, to można ich, podobnie ja k  się 
to  w Galicyi dzieje, używać obok 2 -go przypad
ku : np. chloran potasu i chloran potasowy; w in
nych solach, gdzie przymiotnik taki ulega sto p 
niowaniu, np. siarczan żelazowy i siarczan że la
zawy, należy, analogicznie do kwasów, odwró
cić porządek słownictwa galicyjskiego, zgodnie 
z większą lub mniejszą zawartością metalu w soli. 
Rozróżnianie takich soli zapomocą nazywania ich 
solą tlenku lub tlenniku metalu, je s t p rzestarza
łe (z czasów teoryi dualistycznej) i należy je  s ta 
nowczo zarzucić.

„Siarkan” może istnieć obok „siarczanu” , po
dobnie jak  istnieją niezmiękczone „octany, chlo
rany, fosforany” ; natomiast „broman" musi u s tą 
pić miejsca „bromianowi” wskutek analogii do 
powszechnie przyję*ego „chrom ianu” .

Wreszcie zamiast warszawskiego „fosforyaku” 
możnaby doskonale użyć „fosforaku’’, analogicz
nie do „dworak, czworak” .11 '

W dalszym ciągu d»skusyi prof. Godlewski 
uznaje wprawdzie, że w Galicyi nie czuje się 
potrzeby reformy używanego słownictwa, lecz 
wszyscy czujemy poirzebę ujednostajnienia go 
i zrównania terminologij warszawskiej i gali
cyjskiej. Dlatego więc je s t za odesłaniem tej 
sprawy do Akademii Umiejętności, a tam obie 
strony miałyby głos i mogłyby się porozumieć 

Prof. Pawlewski zgadza się po przemówieniu 
prof. Radziszewskiego i prof. Godlewskiego, aby 
sprawę przesłać Akademii, Jest jednak zdania, 
aby udział lingwistów w obradach nad słowni
ctwem jaknajwięcej ograniczyć; wie bowiem
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z doświadczenia, że udział filologów wpływa 
paraliżująco na zajmowanie się fachowców słow
nictwem, np. ja k  to miało miejsce przy regulo
waniu terminologii technicznej. Terminologia, 
proponowana obecnie, wprowadza w naukę ba- 
łamuctwo, bo mnoży liczbę końcówek całkiem 
niepotrzebnie, prowadząc do zamieszania. Tak j  

np. końcówka „isty” oznacza w technologii zu- I 
pełnie co innego, niż w projekcie warszawskim : 
mamy więc stal niklistą, wcale nie obfitującą ! 
w nikiel, owszem, zaw ierającą często tylko małe j  

jego ilości; tak  samo Btal cerzystą, chrom istą 
i t. d., gdyż „isty” używa się w słownictwie 
technologii aliażów. Zam iast więc końcówki do
tąd  używanej, p rojekt wprowadza drugą, a ta  
je s t dwuznaczna. Stąd musi powstać zamiesza
nie. Podobnie i nadanie końcówce „an ” stałej, 
miękczącej własności, prowadzi do azocianów, 
occianów, fosforzanów i t. d., które się nie mo
gą nigdy, z powodu swego brzmienia, przyjąć. 
Dlatego więc mówca wnosi, aby to miękczenie, 
jak  i końcówkę „isty”, odrzucić.

P . Tomski podnosi, że język  nasz nie je s t 
martwy, lecz że to organizm żywy, zdolny pod 
legać zmianom, stosownie do potrzeb. Skoro 
więc powstają nowe potrzeby, to  nie można się 
ograniczyć do form stałych, skostniałych, lecz 
można śmiało tworzyć nowe.

Prof. Niementowski podnosi, że słusznie p. 
Znatowicz nazw ał język własnością całego naro
du. Język więc chemiczny też nie należy wy
łącznie do nas; od la t trzydziestu  w nim kształci 
się nasza młodzież, nie możemy więc z lekkiem 
sercem za jednym  zamachem usuwać go, a w pro
wadzać inny, gdy sprowadzilibyśmy ty lko w ten j  

sposób zamieszanie, tem niebezpieczniejsze, że 
sposób uczenia musi być w szkołach średnich ( 
z natury  swojej raczej dogmatyczny niż rozu- | 
mowany, więc trudno zm ieniać to, co ju ż  raz J  
zostało w użycie wprowadzone, tem bardziej, że 
nie przyniosłoby to  żadnych korzyści dla naucza- j  

nia. Z resztą język musi się stosować do nauki, j  

a nie naodw rót, co zresztą zupełnie naturalne : 
przed pięćdziesięciu bowiem jeszcze laty  n ik t nie 
wiedział o różnicy między po jęciam i: żelazowy j 
a żelazawy, n ikt więc i wyrazów takich nie mógł 
używać. Gdy powstały nowe pojęcia, należało j  

stworzyć i nowe wyrazy. Dawniej istniejących 
nie można w tym celu używać, gdyż prowadzi to 
do nieścisłości i nielogiczności :  tak  np. wyraz :  j

„żelazisty" ma ju ż  oddawna odrębne znaczenie, | 
które, nawiasem mówiąc, nie oznacza obfitości } 
żelaza, lecz tylko podobieństwo lub pewną za- j  

wartość : zatem kolor żelazisty, woda źelazista. 
Żelazisty zaś to zupełnie co innego, niż żelaza
wy, nie można przeto chcieć zastąpić jednego j  

drugim. Jeżeli zaś język  je s t rzeczywiście włas- | 
nością ogółu nie zaś grupy pewnej, to  dlaczegóż J  

nas tu ta j nie poinformowano wcale o tem, że j  

w Warszawie chemicy pragną przeprowadzić re- | 
formę języka chemicznego ogólno-polskiego?
U nas je s t wielu pracowników na tem  polu, a nie

zaproszono ich na naradę i bez nas ułożono plan 
reformy; mówca np. dowiedział się o wnioskach 
Sekcyi chemicznej warszawskiej dopiero za przy- 

! byciem na Z jazd do Krakowa. Z tego powodu 
wnosi, aby wyznaczyć komisyą, któraby pod egi
dą Akademii zajęła się rozpatrzeniem  wniosków 
warszawskich.

P . przewodniczący proponuje zamknięcie dy
skusyi z uwzględnieniem zapisanych do głosu 
pp. Znatowicza i Grabowskiego.

P . Znatowicz, jako wnioskodawca, w krótkich 
słowach objaśnia jeszcze niektóre punkty, co do 
których mogła zachodzić wątpliwość, i odpiera 
podniesione zarzuty,

P. Grabowski objaśnia, że zwrócono się do 
wybitnych profesorów chemii z prośbą o odpo
wiedź na propozycye, zawarte w jego referacie, 
przedstawionym Sekcyi chemicznej warszawskiej 
(prof. Radziszewski zwraca uwagę, że uczyniono 
to  dopiero po otrzymaniu odpowiedzi od znawców 
językowych); uważano jednak pomoc filologów 
za potrzebną. Mówca zwraca uwagę na niebez
pieczeństwo, jeżeli język chemiczny będzie od
stępował od języka ogólnego, oraz na specyal- 
ne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia języka 
w dzielnicach pod panowaniem rossyjskiem i nie- 
mieckiem. Następnie uzasadnia szczegółowo po- 

! jedyńcze punkty swego projektu, co je s t obszer
nie wyłuszczone w broszurze, wydanej nakładem 
redakcyi Wszechświata, a rozdanej wszystkim 
członkom sekcyi chemicznej Zjazdu krakow 
skiego.

Między inneroi dodaje w odpowiedzi na prze
mówienia poprzednie:

W naszych stosunkach w Królestwie potrzeba 
reform y końcówki „awy“ na „isty“, je s t ogólnie 
odczuwana i wprost konieczna, jeżeli przym iotni
kowa nomenklatura Berzeliusa ma znaleźć tak  
obszerne zastosowanie jak  w Galicyi. U nas ni& 
profesor i uczeń, ale chemik-kierownik i robot
nik m ają się nią posługiwać. Różnicy, czy 
mówię o chlorku żelazawym, czy żelazowym, 
ucho prostego robotnika w fabryce nie pochwyci 
tak  łatwo, a wymowa zawsze go zawiedzie. 
Przyjm ując związki „owe” i „awe” mielibyśmy 
znów tę samę biedę, k tó rą  mamy dziś z azota
nem i azotonem, chloranem i chloronem i której 
jaknajprędzej pozbyć się pragniemy. Chemicy 
z Królestwa proszą więc o usunięcie końcówki 
„awy” , k tóra tylko przez omyłkę i ukradkiem  
do terminologii Szkoły Głównej w nazwach kw a
sów się dostała, i o zastąpienie jej pod każdym 
względem odpowiedniejszą „isty” .

Niemcy niejednokrotnie zmieniali i poprawiali 
swoję terminologią, reform y były radykalniejsze 
niż nasza, a przechodziły one bez zamieszania 
i bez wszelkiej ujmy dla powagi szkoły.

Przykłady : stal niklista, cerzysta, chrom istą 
z technologii aliażów raczej przemawiają za sia r
czanem niklistym i t. p. niż przeciw niemu, b» 
świadczą, że przymiotniki te, utworzone zupełnie 
poprawnie, ju ż  istnieją w języku i nikogo nie
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rażą. Czy mamy przymieszkę lub też część j a 
ką składową, to już określają rzeczowniki, służą
ce do utworzenia terminu. D ru t platynowy 
oznacza d ru t z platyny, chlorek platynowy wyra
ża części składowe tej soli i określa zarazem 
wartościowość metalu. Podobnie będzie z siar
czanem niklistym obok stali niklistej.

Uwagi prof. Radziszewskiego o ewolucyi 
i o różnej wartościowości zaznaczonej zapomocą 
końcówki „awy” nic ze swej słuszności nie stra
c i  gdy w przykładach końcówkę „awy” zastą
pimy końcówką „isty”; przecież wiążemy z temi 
samemi pojęciami równoznaczne „osum, eux,
ige, isty j” .

W zględy więc teoretyczne i dydaktyczne nie 
sta ją bynajmniej na przeszkodzie uwzględnieniu 
proponowanej reformy terminologii polskiej, k tó 
ra  ze względów choćby tylko natury czysto prak
tycznej je s t konieczna.

Prof. Jentys, zabierając glos w kwestyi for
malnej, wnosi, aby komisyą, mającą obradować 
nad ujednostajnieniem terminologii, zostawić do 
wyboru Akademii, oraz wzywa do zgody ze 
względu na dobro ogółu.

Przewodniczący p. L eppert reasumuje rezu l
taty , do których doprowadziły obrady. Powo
łuje się na zdania, wypowiedziane przez pp. 
Godlewskiego i Grabowskiego, dowodzące, jak  
potrzebna je s t zgoda w tej mierze. Chodzi 
jednak o to, czy wprowadzić ogólnie rzecz ju ż  
istniejącą, czy też utworzyć nową; mówca sądzi, 
że nikt nie może wymagać, aby ttrm inologią ga
licyjską wprowadzono powszechnie zupełnie bez 
żadnych zmian. Co zaś dotyczy udziału ling
wistów w obradach, to wyrażono tutaj zdanie, 
że fachowi chemicy odczuwają lepiej potrzeby 
języka naszego; nawet powiedziano, że korzyst
nie jest, aby się język chemiczny różnił od ję-. 
zyka ogólnego. To jednak byłoby szkodliwe. 
Komisya musi być mieszana, muszą w niej 
oprócz chemików zasiadać i eksperci językowi. 
Powiadano, że w takich okolicznościach fachowcy 
podobno przestają się interesować terminologią, 
temu jednak  może zapobiedz wspólna praca. 
Sam zaś fakt, że obecny Zjazd tę sprawę poru
szył, zapewni mu na długie lata chlubę. Posta
nowiono sprawę oddać Akademii. W jak i to się 
ma stać sposób? Przewodniczący proponuje, 
aby wyznaczyć pewną liczbę osób, które- 
by były pełnomocnikami Zjazdu wobec Aka
demii.

Na pełnomocników takich proponuje prof. 
Niementowski wybrać po kilku reprezentantów  
wszystkich centrów umysłowych Polski, a po 
krótkiej dyskusyi na ten tem at zostają wyzna
czeni do tego panowie: Grabowski, L eppert
i Znatowicz z Warszawy, Niementowski, Pawlew- 
ski i Radziszewski ze Lwowa i Bandrowski, 
Godlewski i Schramm z Krakowa.

W reszcie przewodniczący, p. Leppert, kończy 
wnioskiem, aby decyzya Akademii miała moc

bezwzględnie obowiązującą dla wszystkich, co 
zostaje przez Sekcyą przyjęte.

Na tem zakończono posiedzenie o godz. 12*/a*

KRONIKA NAUKOWA.

—  Badania Schustra nad składem iskry 
elektrycznej. Przy obserwacyi widm iskier 
elektrycznych je s t rzeczą znaną, że linie spek
tralne zwykle tylko w środku między biegunami 
elektrod, a nie przy tych ostatnich bywają 
widzialne. Również często, zwłaszcza gdy użyty 
m ateryał je s t różnorodny, np. miedź i cynk, 
jasność linij spektralnych nie je s t sta lą na całym 
obszarze widma. Badania nad tym przedmio
tem przeprowadził ostatnio Schuster i z obser-
wacyj powyższych zjawisk wniósł, że świecąca
para metalowa iskry zostaje odrzucona z elek
trody ze znaczną prędkością, dla określenia 
której Schuster użył następującej metody fo
tograficznej. Wyobraźmy sobie, że otwór przy
rządu widmowego otrzymuje w całości światło

: od iskry, to wtedy oddzielne punkty otworu zo-
| stają oświecone w kolejnych następujących po

sobie momentach; linie widmowe zaś nie przed- 
j  stawiają nic innego, jak  obrazy otworu odpowied

niej barwy. Linie widmowe więc nie pojawiają 
się jednocześnie na całej swej długości, lecz 
tworzą się stopniowo. Jeżeli zatem umieścimy 
w kierunku widma, a więc prostopadle do otworu 
przyrządu, płytkę fotograficzną, k tóra następnie 
przesuwa się z odpowiednią prędkością, to w ta 
kim razie linie widmowe okażą się nachylonemi
1 przegiętemi.

Przy praktycznem wykonaniu tych badań pręd
kość obrotu wynosiła 80 m  na sekundę; z nachy
lenia linii i wiadomej prędkości na obwodzie 
p. Schuster obliczył, że para w razie elektrod 
cynkowych biegnie w odległości 1 mm od elek
trody z prędkością 2 000 m  na sekundę, w od
ległości zaś 4 mm  ju ż  tylko z 400 metrową pręd
kością. Dla elektrod z innego materyału pręd
kość była inną. Badania te prowadzone są 
w dalszym ciągu. g.

—  Przyrząd wahadłowy do demonstracyi 
zasady współbrzmienia. W celu wyjaśnienia 
zjawiska współbrzmienia w doświadczeniem lek- 
cyjnem p. Grimsehl podaje następujące bardzo 
proste doświadczenie. U sufitu sali lub na od
powiednio wysokim statywie w oddaleniu 20 cm 
od siebie umocowuje się dwa jednakie, dwa metry 
długie sznury, obciążone u  dołu ciężarami po
2 kg. W ahadła te na wysokości jednego metra 
łączy się zapomocą haczyków ru rką gu taper
kową 30 cm długą. Jeżeli teraz jedno z wahadeł 
w ten sposób związanych wprowadzimy w ruch
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w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny obu 
sznurów podczas spoko ju—spostrzeżem y, że 
przy małem wychyleniu ju ż  mniej więcej po 10 
wahnięciach pierwszego wahadła— drugie w pro
wadzone zostaje w ruch i oba następnie zacho
wywać będą tę sarnę am plitudę wychylenia. 
Gdy jednak wychylenie pierwszego uczynimy 
większem, ustanie współczesność ruchu obu waha
d e ł : mniej więcej po 20 wahnięciach ruch pierw 
szego zaniknie, a natom iast am plituda drugiego 
dosięgnie maximum, poczem zacznie spadać do 
zera a jednocześnie pierwsze wahadło powoli 
zostanie znowu wprowadzone w ruch, dosięgnie 
maximum wychylenia i t. d. Zjawisko pow tarzać 
się będzie kilkakrotnie. Pierwsze z tych do
świadczeń poucza, że wywołanie współbrzmienia 
możliwem je s t tylko w razie istnienia ośrodka, 
przenoszącego drgania (ru rka kauczukowa), d ru 
gie zaś tłumaczy, dlaczego w doświadczeniu z mo- 
nochordem przy  dwu dokładnie do tego samego 
tonu nastrojonych strunach kolejno jedna ze 
strun otrzym uje największą am plitudę, podczas 
gdy druga w ruchu swym ustaje.

(Zeit, f. ph. d. Cta. U nterricht X III. 161).
St. T.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Komitet, zarządzający Kasą pomocy dla 
osób pracujących na polu naukowem imienia 
J .  Mianowskiego, ogłasza w pismach codziennych, 
że z zapisu Jakóba Natansona, przyznane zo
staną w r. 1901 dwie nagrody pieniężne.

Jedna nagroda przyznana będzie za najlepszą 
pracę z dziedziny nauk ścisłych (matematyka, 
nauki przyrodnicze włącznie z biologicznemi), 
ogłoszoną drukiem w języku połskiem w latach : 
1897, 1898, 1899 i 1900; druga za takąż pracę 
w dziedzinie nauk społecznych, filozoficznych, 
prawnych lub tym  podobnych. Zgodnie z U sta
wą Kasy Pomocy i stosownie do zastrzeżeń, uczy
nionych przez zapisodawcę, powyższe nagrody 
udzielone być mogą jedynie poddanym rossyj- 
skim, mieszkańcom Królestwa Polskiego, w K ró
lestwie urodzonym. Komitet zarządzający Kasą 
własnem Btaraniem usiłował zebrać, dla poddania 
ocenie, prace, ogłoszone drukiem w wymienionym 
okresie; dla uniknięcia jednak możliwych p rze 
oczeń, prosi o składanie prac, o których mowa, 
w biurze Komitetu lub na ręce jednego z człon
ków Komitetu.

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. 12 do 18 września 1900 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej pTzy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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Szybkość w metrach

Sum a

opadu
0  w  a  g  i

°  7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1  p. 9 w. | N ajw Najn. 1

12  S. '5 4  9 56 l 55,5 1 1 , 2 l5,6 13 ,0 16,8 1 1 ,2 72 N A^.NS.SW '2 1,7 0  w  nocy
13 C. 52,1 51,4 53,6 1 1 , 0 16,2 13.5 17,4 lo ,5 76 SW 5,W 5,NW3 0,2 #  w cią»u dnia kilkakrotnie
14  P 50,7 57,0 5h,i 12,5 18,2 17,3 2 1 ,0 9,o 68 NW ł ,NW*,W*
15 S. | r.6,1 55,1 51,7 '7 ,8 lg.o 1 5,8 20,8 12,6 50 W 3,NVV5,W 6 —
16  M. j 57,5 58,0 58,5 10  2 18,6 1 5,8 19,8 9.5 69 N E 1 W 1 MW1 —
17 P J 6o 4 *0,4 59,9 8,8 17,4 1 3 5 18,5 8,1 5o N3,NE3,SE 4 —
t 8 W ; 58,2 5^,5 54,5 10,6 20,3 i 6, t 21,7 7,4 5o S5,SE5,S10

Ś -ednie 66,3 ‘ 4,9 f)2 1,9

T R E Ś ć .  Wyniki badań nad promieniami Becquerela, przez W. G. — W spółczesne ruchy skorupy 
ziemskiej w okolicach Wielkich Jezior (St. Zjedn.), przez X - —  Jaskinie, przez W. Jezierskiego (do
kończenie). —  Sprawozdanie z obrad naukowych Zjazdu IX  lekarzy i przyrodników w Krakowie. —• 

Kronika naukowa. — Wiadomości bieżące. —  Buletyn meteorologiczny.
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