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RYSZARD ABEGG.

0 łącznośc i pomiędzy chemią mineralną a organiczną 

z punktu widzenia fizyczno-chemicznego. ‘)

Zjawiskiem, nieodłącznie towarzyszącem 
rozwojowi wszelkich umiejętności ludzkich, 
jest ich specyalizacya, postępująca równo
miernie ze wzrostem materyału faktycznego; 
zdolność bowiem obejmowania jest ograni
czona nawet dla umysłów najwybitniejszych.

Gdy przed laty Berzelius mógł objąó treść 
naukową fizyki, chemii i mineralogii, zapa
nować nad niemi i zgłębiać je produkcyjnie, 
to od tego czasu zakres każdej z tych nauk 
rozszerzył się tylokrotnie, źe obecnie w każ
dej z nich widzimy conajmniej dwie, prawie 
samodzielne nauki.

Z drugiej strony przedstawienie rzeczy 
jaknajprostsze i najzrozumialsze stanowi po
trzebę umysłu ludzkiego i jest przeto celem 
ostatecznym wiedzy, celem, pozostającym 
w pozornej sprzeczności z wyżej wzmianko
waną specyalizacyą.

Istotnie, z biegiem rozwoju nauk odbywa 
się sprawa wręcz przeciwna specyalizacyi,

J) Mowa wstępna, wypowiedziana w uniwer
sytecie wrocławskim d. 9 maja 1899 r.

dążąca do objęcia nauk przyrodniczych 
w jednę naukę, w jednę całość ogólną.

Do połączenia materyału faktycznego 
i szczegółowego, do objęcia go i uogólnienia 
służą teorye, których pożytek praktyczny 
polega na rozszerzeniu zakresu myślenia 
umysłów, oddanych specyalizacyi.

Żaden jednak rozwój nie kroczy prostą 
drogą, lecz zdążając do celu zbacza to 
w tym, to w owym kierunku; podobnie także 
kroczy rozwój nauki: waha się ona w swym 
pochodzie, przeważając raz w stronę badań 
doświadczalnych i faktycznych, to znów teo- 
ryj i uogólnień, aby napowrót, po zdobyciu 
nowych danych, odpowiednich do sprawdze
nia hypotez, wrócić na drogę pierwotną.

Dzieje chemii, szczególnie zaś w ostatnich 
czasach, dają znakomity przykład takiego 
rozwoju.

Przez długie wieki alchemicy usiłowali wy
kryć pojedyńcze zjawiska chemiczne, na po
czątku zaś naszego stulecia wytworzyły się 
pierwsze teorye o szerszym zakresie i w krót
kim stosunkowo czasie, na zasadzie tych teo- 
ryj oraz faktów dawnych i nowozdobytycb 
powstała nauka, na ścisłych podstawach 
oparta.

Jedna szczególnie z tych teoryj święciła 
tryumfy bezprzykładne prawie, i niezawod
nie odnosić będzie jeszcze wciąż zwycięstwa.
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Jestto teorya wartościowości, obmyślona 
przez Franklanda i wynikające z niej zapa
trywania teoretyczne na budowę chemiczną 
cząsteczki z atomów.

Każdy atom posiada według tej teoryi 
swą wartościowość, to jest swoistą zdolność 
łączenia się ze ściśle oznaczoną liczbą innych 
atomów. Liczba ta  zależy od wartościowo
ści wszystkich atomów, wchodzących w zwią
zek, tak że atom jednowartościowy może po
łączyć się z jednym tylko jakimkolwiek ato
mem jednowartościowym, atom dwuwarto- 
ściowy łączy się z dwuma atomami jedno- 
wartościowemi lub z jednym dwuwartościo- 
wym i t. p. Tak np. jednowartościowy atom 
potasu łączy się z jednowartościowym ato
mem chloru, dwuwartościowy atom cynku 
z dwuma jednowartościowemi atomami chlo
ru, lub jednym dwuwartościowym atomem 
tlenu.

Wartościowość różnych pierwiastków jest 
wyprowadzona z badań nad wielką liczbą 
związków chemicznych, i z niej wypływa 
skład atomowy ciał. Tak np. skład atomo
wy cząsteczki tlenniku glinu może być wy
prowadzony z trój wartościowości Al i dwu- 
wartościowości O w postaci wzoru A120 3 , 
gdyż tylko tym sposobem cała wartościo
wość glinu przez tlen może być nasycona.

Teorya wartościowości wprowadziła pierw
sza jasną systematykę wśród pierwiastków 
chemicznych; chociaż znaleziono następnie 
znaczną liczbę związków, których układ 
cząsteczkowy wyłamywał się całkiem z pod 
zasad tej teoryi lub z trudnością dawał się na 
ich mocy wytłumaczyć, niemniej teorya ta 
utrzymała się nadal z tego przeważnie po
wodu, źe pozostawała w zupełnej zgodności 
z układem naturalnym ciężarów atomowych 
pierwiastków, który stał się nową podporą 
teoryi.

Pod wpływem jednak faktów, teorya stałej 
wartościowości musiała zacieśnić swe granice 
i uledz pewnym zmianom, polegającym na 
przyznaniu niektórym pierwiastkom zdolno
ści tworzenia związków, udowadniających, 
źe wartościowość ich może być dwojaką; ta- 
kiemi pierwiastkami s ą : miedź, rtęć, żela
zo i t. p.

Istnieje wszakże pewna grupa związków, 
dawniej szczupła, dziś niezmiernie wielka, 
która najściślej podlega zasadzie teoryi war

tościowości s ta łe j: sąto związki węgla, któ
rego czterowartościowość pozostaje niezmien
na w tysiącznych dotychczas znanych ciałach 
organicznych—bez wyjątku. Teoryą stałej 
wartościowości węgla można uznać słusznie 
za podstawę teoretyczną chemii organicznej, 
albowiem łańcuchowe uporządkowanie war
tościowości atomów węgla, panujące razem 
z jego czterowartościowością nad całą che
mią organiczną, jest w istocie prostym wyni
kiem tejże wartościowości.

Zasadzie wartościowości możemy przyznać 
pierwszorzędny udział w rozwoju i.sam o- 
dzielnem ustanowieniu chemii organicznej. 
W  dziedzinie związków węgla była ona prze
wodniczką ^nieomylną, nigdy niezawodzącą 
w usystematyzowaniu związków znanych lub 
w wynalezieniu nowych,—na jej mocy objaś
nić sobie należy szybki wzlot, jaki nastąpił 
w rozwoju chemii organicznej, który ją  zró
wnał ze starszą siostrą, chemią mineralną, 
a nawet uniósł ją  ponad nią. Chemia mine
ralna bowiem, z powodu braku ogólnej, wią
żącej i szerokiej idei, powoli i skąpo rozsze
rzała następnie swój zakres.

Wyodrębnienie się i wyróżnicowanie tych 
dwu nowych gałęzi chemii opiera się na g łę
biej jeszcze sięgających podstawach. Po
równajmy bowiem ciała organiczne z mine- 
ralnęmi, a przekonamy się, że związki orga
niczne składają się z niewielu pierwiastków 
odrębnych (głównie z C. H. O. N.), ugru
powanych z nieskończoną rozmaitością, mi
neralne zaś, obok wielkiej rozmaitości mate- 
ryału budowlanego, pierwiastków, odznacza
ją  się względnie bardzo ograniczoną ilością 
sposobów łączenia się tych części składo
wych, co możemy scharakteryzować bez
względnym prawie brakiem związków izo
merycznych.

Jeżeli poszukiwać będziemy przyczyn tego 
zjawiska, to znajdziemy, że istnieje znaczna 
różnica pomiędzy reakcyami organicznemi 
a mineralnemi. Ostatnie odbywają się bez 
wyjątku niezmiernie szybko,- wprost momen
talnie, pierwsze zaś przebiegają powoli i le
niwie.

Jeżeli w jakiejś reakcyi system chemiczny 
znajduje na swej drodze nowy stan równo
wagi, to oczywiście wolny przebieg zjawiska 
umożliwia zatrzymanie się reakcyi i utworze
nie szeregu produktów przejściowych (jak-
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gdyby stacyj na drodze), które wobec szyb
kiego biegu uszły by uwadze badacza, zdol
nego w tych warunkach do uchwycenia tylko 
ostatecznego produktu przemian chemicz
nych.

Jako przykład przypominamy działanie 
zasady sodowej na dwa związki bezwzględnie 
analogiczne, jak chlorek metylu i chlornik 
miedzi; gdy pierwsza reakcya, tworzenie się 
mianowicie alkoholu, bieży z szybkością do
zwalającą się liczyć na godziny i dni, to osa
dzenie się zasady miedzianej jest tak szyb
kie, że nie może być mowy w obecnym stanie 
nauki o zmierzeniu szybkości tej reakcyi.

Pytamy w dalszym ciągu o przyczynę : 
dlaczego reakcye wśród ciał mineralnych od
bywają się z tak szaloną szybkością?

Nowa chemia fizyczna poucza nas, źe ist
nieje stopniowa, a w każdym razie bardzo 
znaczna różnica między związkami mineral- 
nemi a organicznemi, — większość bowiem 
pierwszych okazuje szczególniejszy sposób 
rozkładu, na jony, czyli jednostki elektrycz
ne, które z przyczyny swych własności podą
żają za prądem elektrycznym. Owa dyso- 
cyacya elektrolityczna, lub powstawanie jo
nów, stanowi cechę charakterystyczną związ
ków mineralnych.

Teorya dysocyacyi szweda Arrheniusa, 
która w niespełna dziesięć lat zawładnęła 
chemią i fizyką i wywołała ogromny ruch 
idei oraz płodne w skutki rozszerzenie ich 
zakresu, mimo wielu przeciwników po
szczycić się może tak świetnemi wynikami, 
tyle objaśniła różnorodnych zjawisk, że mo
żemy śmiało zaliczyć ją  w poczet tych teoryj, 
które przyczyniły się najbardziej do uogól
nienia i szerokiego objęcia faktów.

Okazuje się zatem, źe we wszystkich re- 
akcyach chemicznych, przebiegających z szyb
kością nie dającą się wymierzyć, wchodzą w grę 
jony w dającej się wymierzyć ilości; wno
simy więc słusznie, że reakcye te są związane 
z obecnością jonów. Ponieważ zaś stężenie 
czynnych części składowych i szybkość zmian 
chemicznych są, według prawa działania 
mas, wielkościami względem siebie propor- 
cyonalnemi więc nasuwa się proste przypusz
czenie, źe także reakcye przebiegające wol
niej odbywają się ze współudziałem jonów, 
lecz w stężeniu daleko słabszem.

Dowód mamy w tem, że zdolność reagowa-

I nia ciał organicznych jest stosunkowo bardzo 
; znaczna wówczas, gdy zawierają pierwiastki 

lub ugrupowania obdarzone znaczną skłon
nością do wytwarzania jonów, a zatem takie 
które nazwać można typowemi grupami 
i pierwiastkami nieorganicznemi i w których 

• przypuszczać możemy obecność wielkiej ilości 
jonów.

Wiadomo np., że kwasy organiczne i za
sady, alkohole, estry, związki halogenowe, 
tlenowe, siarczane i azotowe odznaozają się 
wśród innych ciał organicznych łatwością 
podlegania przemianom chemicznym, i istot
nie odpowiadające ciała nieorganiczne należą 
do najsilniej wytwarzających jony.

Chociaż dalsze zgłębienie tej kwestyi wy
dać może niezmiernie bogate zdobycze nau
kowe, to jednak zadowoli nas tutaj, jeżeli po
wyższe zapatrywania spożytkujemy do nasze
go celu, mianowicie wykazania łączności po
między chemią mineralną a organiczną.

Możemy powiedzieć, że reakcye wśród 
ciał organicznych przebiegają bardzo wolno 
z powodu braku jonów, tak, że dany układ 
chemiczny podczas przemian może dać po
czątek bardzo wielu związkom przejściowym, 
pośrednim. Można zatem tym sposobem od
dzielać liczne związki izomeryczne, skoro 
tylko wartościowość ich jest zaspokojona.

Ciała zaś mineralne wobec swego zwykłego 
zasobu jonów reagują tak szybko, że powsta
jące związki izomeryczne przechodzą w jednej 
chwili ze stanu nietrwałego w trwały i ucho
dzą przed uwagą badacza. Stąd, mimo bo
gatego materyału budowlanego, jakim roz
porządzają związki mineralne, wynika mała 
rozmaitość tych związków i brak ciał izome
rycznych.

Chociaż dawna teorya elektrochemiczna, 
wypowiedziana przez Berzeliusa, nie była 
w stanie podążyć z postępami chemii orga
nicznej, to jednak niektóre jej wyrażenia i po
jęcia pozostały w nauce; takiem jest pojęcie 
ugrupowań „pozytywnych” i „negatywnych”. 
Celem i obowiązkiem nauki ścisłej jest po
jęcia takie objąć miarą i liczbą, i ochronić je 
od błędów zapomocą ścisłego sformułowania 
matematycznego, czyli wyprowadzenia praw 
przyrodzonych.

Skuteczną i płodną w skutki drogą zdaje 
się tu być, zarówno dla chemii mineralnej 
jak organicznej, zbadanie łączności istnieją
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cej pomiędzy materyą a elektrycznością, 
a zdobycie wiadomości w tym kierunku zbliży 
niezawodnie obie gałęzi chemii, wywołując 
tem znaczny postęp ku ich zespoleniu i uogól
nieniu.

Przełożyła Zofia Joteyko Rudnicka.

Sztuczne wytworzenie nowego organu 

u rośliny.

U wielu roślin lądowych (np. Fuchsia, 
Tropaeolum) znajdujemy obok zwykłych 
szparek oddechowych jeszcze t. zw. szparki 
wodne czyli hydatody, przeznaczone do wy
dzielania nadmiaru wody z liścia. Szparki 
te, które budową w zasadzie nie różnią się 
od szparek oddechowych z wyjątkiem chyba 
tego, źe pozostają wciąż otwartemi, mieszczą 
się zawsze na powierzchni liścia ponad za
kończeniami wiązek naczyniowych, doprowa
dzających wodę do otaczających je komórek 
czyli t. zw. epitemy. Otóż Haberlandt po
stanowił przekonać się, czy woda z komórek 
epitemy przesącza się zupełnie biernie do 
szparek wodnych, t. j. jedynie na zasadzie 
silnej przepuszczalności dla wody, czy też ko
mórki epitemy działają tu czynnie, t. j. jako 
elementy żyjące wtłaczają wodę do szparek 
wodnych. W tym celu u jednego z przed
stawicieli rodziny morwowatych (Conocepha- 
lus ovatus), posiadających na górnej po
wierzchni liścia dobrze rozwinięte hydatody, 
zatruł epitemę tych ostatnich przez posmaro
wanie liści 0,1% roztworem alkoholowym 
sublimatu. Ponieważ wydzielanie w hyda- 
todach po tej operacyi całkowicie ustało, 
woda za to wypełniła zupełnie wszystkie 
przestwory międzykomórkowe liścia, przeto 
czynne wyciskanie wody z epitemy do liścia 
zostało tem samem stwierdzone. Gdyby bo
wiem chodziło tu jedynie o większą lub 
mniejszą przepuszczalność dla wody proto- 
plazmy żyjącej, własność ta po zabiciu komó
rek sublimatem raczejby się zwiększyła. 
Po kilku dniach wszakże na liściach zatru
tych pokazały się drobne brodaweczki, wiel
kości łebka od śpilki. Brodaweczki te wy
dzielały w godzinach rannych wodę, a więc

spełniały funkcyą zniszczonych hydatod. Ba
danie mikroskopowe wykazało, że każda taka 
brodawka jest zbudowana z długich worko
watych komórek, przylegających u dołu 
szczelnie jedna do drugiej, u góry zaś roz
chodzących się pędzelkowato. Rozwijały się 
one z miękiszu wiązek naczyniowych, nie
kiedy zaś z komórek palisadowych liścia oraz 
przez rozdarcie naskórka wydostawały się 
na wierzch. Po tygodniu brodaweczki te 
zamarły, prawdopodobnie wskutek zbyt deli
katnej budowy, nieznoszącej silnego wysy
chania. W zamian ich potworzyły się na 
liściach pęcherzowate wzdęcia, wypełnione 
wodą, wskutek czego liście przybrały chorob
liwy wygląd, lecz pozostały przy życiu.

Doświadczenia Haberlandta mają nader 
wielkie znaczenie teoretyczne. Zazwyczaj je 
steśmy skłonni miemać, że każdy organ po
siada długą historyą rozwoju, i tylko drogą 
bardzo powolnego przystosowania przybiera 
ostateczną postać doskonałą. W większości 
przypadków przypuszczenie takie niewąt
pliwie ma za sobą słuszność.

Tylko co opisane ^doświadczenia wskazują 
jednak, że w pewnych, specyalnych przypad
kach nagłe wytworzenie się organu, odrazu 
doskonale pełniącego swe czynności, również 
zdarzyć się może. W danym np. razie hy
datody zastępcze, za jakie musimy uważać 
wydzielające wodę brodawki, powstały od
razu, niepoprzedzone przez cały szereg przej
ściowych ogniw i bez współdziałania doboru 
przyrodzonego, a jedynie jako skutek celo
wego oddziaływania rośliny przeciw zakłó
ceniu równowagi w jej czynnościach, krótko- 
trwałcść zaś nowych tych organów objaśnić 
łatwo tem, że nie zlążyły się one dostatecznie 
przystosować do warunków zewnętrznych.

Co dotyczy wzdęć pęcherzowatych, które 
w doświadczeniach Haberlandta występo
wały bezpośrednio po zamarciu hydatod za
stępczych, to podobne wzdęcia i nabrzmiało
ści obserwował Sorauer u rozmaitych roślin, 
jeżeli je w okresie spoczynku zmusimy przez 
obfite podlewanie i wysoką temperaturę do 
silnego wyziewania, a jednocześnie utrudnimy 
te czynności przez pomieszczenie ich w atmo
sferze bardzo wilgotnej. W ytwarzają się wtedy 
na liściach pęcherzy ko wate wzdęcia, a roślina 
zwiększa w ten sposób powierzchnię wyzie
wającą. I  tu więc napotykamy to samo ce
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lowe oddziaływanie rośliny przeciw szkodli
wym czynikom, choć w mniej doskonałej 
postaci, aniżeli w przypadku wytworzenia no
wych wydzielających wodę organów.

J. Trzebiński.

'Zadan ie  dzisiejszej geodezyi

w edłag

W. Carlheima-Gyllenskiólda,
członka szw edzko-rossyjslriej w ypraw y na  Szpicberg.

Sprawa kształtu ziemi byłaby już dawno 
załatwiona, gdyby pomiary można uwolnić 
od nieuniknionych błędów, wspólnych wszyst
kim pracom ziemskim i gdyby ziemia była 
bryłą doskonale umiarową. Niestety tak 
nie jest, dlatego też umiejętność dzisiejsza 
wzięła sobie za główne zadanie : powiększyć 
dokładność pomiarów i zbadać na całej zie
mi niewielkie nawet zboczenia od kształtu 
regularnie spłaszczonego, elipsoidycznego.

Gdyby ziemia była okrągła jak kula, da
łoby się z łatwością oznaczyć jej wielkość, 
odmierzając długość jednej części jej po
wierzchni i długość łuku, jaki tworzą pro
mienie aż do punktów końcowych w środku 
ziemi. Łuk bowiem będąc ułamkiem całego 
obwodu, daje nam równie wielkie ułamki 
całego obwodu ziemi względem wymierzonej 
długości, bo łuki pozostają w takim stosun
ku do siebie jak kąty.

Ale ziemia jest na biegunach spłaszczona 
i ma postać elipsoidy. Dlatego też krzy
wizna powierzchni ziemskiej wynosi na bie
gunach* bez porównania mniej niż na równi
ku, gdzie jest największa. Astronomowie 
wymierzają zwykle właśnie to skrzywienie, 
lub też szukają, o ile powierzchnia ziemi 
o pewnej długości jest spłaszczona. Do ba
dań tych potrzeba dwu rzeczy: popierw- 
sze odmierzenia odległości między dwuma 
miejscami na powierzchni ziemi w pewnej 
oznaczonej długości, a powtóre obliczenia 
wielkości kąta między temi dwuma kątami 
na wolnej powierzchni wody. Kierunek 
wolnej powierzchni wody oznaczamy zapo
mocą pionu lub śródwagi, a kierunek jej 
w przestrzeni mierzy się przy pomocy gwiazd.

Biegun nieba leży na przedłużeniu osi ziem
skiej, mniejwięcej w tym punkcie, w którym 
świeci gwiazda polarna, a gwiazdę tę łatwo 
dostrzedz wszędzie na półkuli północnej. 
W ten sposób otrzymujemy stały kierunek, 
według którego da się znowu oznaczyć kie
runek powierzchni morza. Kąt, utworzony 
przez obadwa kierunki, daje nam właśnie 
wysokość bieguna nad horyzontem czyli wy
sokość biegunową.

Zadanie astronomów polega na jaknajdo- 
kładniejszem odmierzeniu tej wysokości bie
gunowej. Kesztę pracy stanowi wymierze
nie odległości na powierzchni ziemi między 
dwuma punktami. Pomiaru dokonywamy 
przy pomocy trójkąta. Wybrawszy krótką 
linią podstawową, odmierzoną z jaknajwięk- 
szą skrupulatnością, wystawiamy na obu 
końcach linii sieć trójkątów, z których każdy 
następny ma jeden bok wspólny z poprze
dzającym. Ostatni z trójkątów musi grani
czyć z punktem, od którego pragniemy obli
czyć odległość. Znając długość podstawy 
i kąty w trójkątach możemy łatwo wymie
rzyć odległość między dwuma najdalej poło- 
żonemi punktami.

Wykonanie podobnych pomiarów w dwu 
różnych stopniach szerokości geograficznej 
ziemi jużby wystarczyło do obliczenia wiel
kości ziemi i jej spłaszczenia, naturalnie 
gdyby wszystkie pomiary były zupełnie wol
ne od błędów a ziemia stanowiła elipsoidę 
prawidłową.

** *

Odkrycie spłaszczenia ziemi na biegunach 
przedstawia najważniejszą i najciekawszą 
epokę w historyi geodezyi. Prawda ta  zy
skała uznanie dopiero po stuletnim sporze 
między akademią umiejętności w Paryżu 
a zwolennikami Newtona. Zaszczyt roz
strzygnięcia tej sprawy przypada Francyi, 
która w tym celu wysłała dwie ekspedycye, 
jednę do Peru, drugą do rzeki Tornea-Elf. 
Obiedwie wyprawy naukowe stwierdziły 
z całkowitą pewnością, że południk ziemi na 
równiku jest silniej wygięty niż na biegu
nach, zgodnie z teoryą Newtona.

Pierwsza z tych ekspedycyj wyjechała 
z Francyi w r. 1835 i przybyła w następnym 
roku do Peru. Pomiary jednego łuku po
łudnikowego o długości niespełna 3° ukoń
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czono pod przewodnictwem Bouguera i de 
la Condamina w r. 1743. Kiedy wyprawa 
już odbiła do Peru, postanowiono odmierzyć 
również łuk położony najbliżej bieguna. 
Z  polecenia tego wywiązało się czterech 
członków akademii paryskiej : Maupertuis, 
Olairaut, Camus i Le Monnier. Ksiądz 
Outhier, członek-korespondent akademii, 
i Celsius, profesor astronomii z Upsali, to
warzyszyli ekspedycyi.

Pomiar lapońskiego łuku południkowego 
należy pod względem historycznym do naj
ważniejszych ze wszystkich podobnych opera- 
cyj. Kwestyą spłaszczenia czy wydłużenia 
kształtu ziemi doczekała się skutkiem tego 
stanowczego rozwiązania. Powodzenie wy
prawy należy w znacznej części przypisać 
zręczności i energii Maupertuisa. Sława 
jego rozeszła się szeroko i daleko, a jego 
przyjaciel Yoltaire gratulował mu, że on 
„apl&ti les póles et les Cassini”. Miedzioryt 
z owych czasów przedstawia Maupertuisa 
w stroju lapończyka; wyciągnąwszy jednę 
rękę, ściska w drugiej kulę ziemską. Pod 
obrazem Volter umieścił wiersz :

Ce globe mai contiu qu’il a scu mesurer
Devient un Monument, ou sa gloire se fonde.
Son aort est de fixer la figurę du monde,
De lui plaire e t de l’eclairer.

Po tej sławnej wyprawie zaczęto się zaj
mować pomiarami geodezyjnemi z coraz bar
dziej rosnącem zainteresowaniem. W ciągu 
X V III  stulecia dokonali pomiarów: Lacaille 
u Przylądka dobrej nadziei, Beccaria w Pie
moncie, Liesganig na Węgrzech, Mason 
i Dixon w Ameryce północnej. Wszystkie 
pomiary przyczyniły się tylko do potwierdze
nia sferoidalnego kształtu ziemi i do dokład
nego podania wymiarów naszej planety; 
bypoteza sferycznej postaci kuli ziemskiej 
wzniosła się do znaczenia teoryi stwierdzonej 
naukowo.

Jednakowoż wszystkie pomiary ziemi wy
kazują braki, polegające na nieuniknionych 
omyłkach w spostrzeganiu i na błędach, wy
nikających z miejscowych nieregularności po
wierzchni ziemi. Łatwo więc pojąć, źe z po
miarów nie można otrzymać dokładnie wy
miarów ziemi, lecz tylko pewien stopień 
prawdopodobieństwa. Dlatego też z postę
pem techniki w sporządzaniu przyrządów

i ze wzrostem liczby pomiarów południko
wych wyłoniła się nowa kwestyą. Jest nią 
obliczenie przypuszczalnej wartości wymia
rów elipsoidy, opartej na całości wyżej wspo
mnianych pomiarów.

Pierwszy Laplace oparł swe obliczenia na 
większej ilości pomiarów. W tym celu ob
myślił metodę do rozdziału zboczeń, którą 
należy uważać za poprzedniczkę metody naj
mniejszych kwadratów, wynalezionej prze? 
Legendra i Graussa. W drugiej części dzieła 
„Mecaniąue celeste", wydanego w r. 1799, 
używa swej metody do już4wymierzonych po
łudników ziemskich. Wybrał z nich siedem 
następujących łuków: łuk w Peru, wymierzo
ny przez Bouguera, łuk Przylądka dobrej na
dziei, wymierzony przez Lacailla, łuk w Pen
sylwanii pomiaru Masona i Dixona, łuk wło
ski obliczony przez Boskowicza i Le Maira, 
francuski mierzony niedawno przedtem przez 
Delambra i Mśchaina, austryacki pomiaru 
Liesganiga i lapoński, wyszukany przez Clai- 
rauta, Maupertuisa, Le Monniera i .innych. 
Jako długość jednego stopnia południkowego 
na równiku Laplace otrzymał 110 613,65 m, 
na biegunie 111791,99 m i spłaszczenie 
równe i/a il .

Kiedy przekonano się o niemożliwości ozna
czenia spłaszczenia ziemi z kilku pomiarów, 
wiek X IX  już w pierwszej swej połowie dał 
nam wielką ilość podobnych operacyj, przed
sięwziętych na różnych miejscach ziemi. 
Bessel po krytycznem rozstrząśnięciu re
zultatów otrzymanych z pomiarów dotąd wy
konanych doszedł do spłaszczonej elipsoi
dy obrotowej, której wymiary też dokład
niej określił, odkrywszy w r. 1841 błąd w jed- 
nem z dokonanych obliczeń.

Wynik otrzymany przez Bessla był nastę
pujący: promień na równiku 6377 398,04 m, 
promienna biegunie 6 356 078,96 m spłasz
czenie V2»9,i53- Różne obliczenia następne 
wobec ustawicznie rosnącego materyału 
uczyniły znowu prawdopodobnem przypusz
czenie, że powiększenie tej wartości bardziej 
odpowiadałoby postaci ziemi. Poglądy na roz
miary tego powiększenia są różne; niektórzy 
przyjmują liczbę V289 jako najodpowiedniej
szą. Jestto ta sama liczba, która wyraża stosu
nek między siłą odśrodkową a siłą ciężkości 
na równiku, gdyż najbardziej odpowiada licz
nym pomiarom siły ciężkości. Z nowszych
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obliczeń przytaczamy tylko obliczenia Clarka 
jako najbardziej staranne. Opierają się one 
na lukach angielsko-francuskich, rossyjskich, 
indyjskich, wymierzonych na Przylądku 
i w Peru. Dla promienia na równiku Ciarkę 
znalazł 6 378 249 m, dla promienia na biegu
nie 6 356 515 m  i spłaszczenie 1/293iw

Dokonawszy według własnej metody ob
liczeń wymiarów ziemi, które prawie w zupeł
ności odpowiadały wynikowi, otrzymanemu 
z pomiarów, Laplace doszedł do tego ważne
go rezultatu, że powierzchnia ziemi nie jest 
doskonałą elipsoidą obrotową, gdyż róż
nice przewyższają znacznie prawdopodobne 
błędy poczynione w spostrzeżeniach. Przy
czyny tych zboczeń należałoby szukać w rze
czywistych nieregularnościach ’) powierzchni 
ziemskiej. Tak więc doszliśmy do najważ
niejszego problematu stanowiącego cel po
miarów nowoczesnych, t. j. do wyszukiwania 
tych nieregularności czy zboczeń od prostej 
formułki, jaką otrzymujemy dla sferoidy.

Do zupełnego osiągnięcia tego celu nale
żałoby całą ziemię pokryć jedną wielką siecią 
pomiarów stopniowych, łączących się zarów
no w szerokości jak i w długości. Jest 
rzeczą naturalnie niemożliwą sieć tę rozciąg
nąć przez morze; musimy się zadowolić po
miarami stopni na lądzie stałym. Najdo
kładniejszą siatką tego rodzaju jest sieć eu
ropejska, która powstała z inicyatywy jene
rała  JBaeyera. Wspaniałych badań możemy 
spodziewać się i od Stanów Zjednoczonych 
w Ameryce północnej. Tam przedsięwzięto 
od kilku lat rozległy pomiar południków 
między San Francisco a zatoką Chesapeake, 
częścią z tej strony gór allegańskich, częścią 
równolegle do nich lub na wschód.

Wielkie znaczenie posiadają pomiary an
glików w Indyach i plan Grilla olbrzymiego 
pomiaru od Przylądka dobrej nadziei przez 
całą Afrykę aż do Egiptu i połączenia go 
przez Palestynę z greckim lub rossyjsko-skan- 
dynawskim łukiem, skutkiem czego otrzy
małoby się łuk 109°. W  porównaniu z temi 
wielkiemi planami musimy przyznać, źe mały 
łuk o 4°20', który projektowała ekspedycya

’) Według uczonego Houzeau (Repertoire des 
constantes de 1’astronomie) Buffon (Histoire na- 
turelle) był pierwszym, który wątpił, by ziemia 
była regularną elipsoidą obrotową.

szwedzko-rossyjska na Szpicbergu *) nie wiele 
przyczyniłby się do poznania kształtu ziemi.

Przekonano się zresztą dzisiaj, że sam po
miar stopni nie wystarcza, aby oznaczyć 
z matematyczną ścisłością postać powierzch
ni ziemi, tem więcej, że da się go uskutecznić 
tylko na lądzie stałym, a ten pokrywa jedynie 
3/n  powierzchni ziemi. Na szczęście można 
oznaczać siłę ciężkości wahadłem na licznych 
wyspach oceanicznych, a dokonane już tego 
rodzaju pomiary wystarczają, by wzmocnić 
prawdopodobieństwo przypuszczenia elipsoi
dy obrotowej spłaszczonej.

Zboczenia należy przypisać nieregularno- 
ściom w rozdziale masy ciała ziemskiego; 
o nieregularnem rozmieszczeniu cząsteczek 
wewnątrz ziemi zapominano dotychczas zu
pełnie. Zboczenia mogą zatem być miejsco
wej natury, mogą być wynikiem lokalnych 
stosunków terenowych, nierównych gęstoścj 
warstw górskich lub z powodu istnienia pod
ziemnych miejsc próżnych. Zboczenia mogą 
też mieć kontynentalne rozmieszczenie zależ
ne od wzniesienia kontynentu ponad średni 
poziom morza i od nierówności w głębokości 
morskiej. Cały interes dzisiejszych pomia
rów polega więc w znacznej części na stu- 
dyowaniu zboczenia ziemi od kształtu sfe
rycznego i ogniskuje się w zboczeniach miej
scowych i oznaczeniach wielkości siły cięż
kości. Powyższe kwestye dotyczą również 
geologii i tektoniki ziemi.

Streścił Wiktor Doleżan.

OBYCZAJE PT A K Ó W  W SPO ŁBIE SIA D N IC ZY C H .

W zeszycie kwietniowym „K,evue Scienti- 
fique” znajdujemy ciekawe szczegóły, zebrane 
przez Henryka Coupina, o obyczajach pta
ków, uprawiających współbiesiadnictwo czyli 
komen8ualizm. Komensualizmem, jak wia
domo, nazywa się taki stosunek dwu towarzy
szących sobie organizmów, jeżeli jeden osob
nik, będąc nawet bezpożytecznym drugiemu,

*) Szwedzko-rosyj ska wyprawa przygoto
wawcza do pomiarów, odbyła się w lecie r. 1898.
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nie przynosi mu istotnej szkody, np. karmiąc 
się resztkami z jego stołu.

Otóż autor rozróżnia dwa rodzaje komen- 
sualizmu ptaków : z innemi zwierzętami
i z człowiekiem. Do pierwszej grupy zali
cza gładycza, bąkojada, ibisa, tkacza i po- 
świerkę, a do drugiej ścierwnika, kruka 
i pszczołojada.

Ogładyczu (Hyas aegyptiacus), którego ara
bowie nazywają „ostrzegającym krokodyla”, 
a autor wykałaczką (curedents), już Pliniusz 
pisał, że ma on zwyczaj czyścić zęby kroko- 
dyla, gdy ten wygrzewa się na piasku i roz- 
twiera paszczę, a także ostrzegać krokodyla 
o zbliżającem się niebezpieczeństwie. „Nic 
nie ujdzie, mówi Pliniusz, uwagi tego ptaka:
0 wszystkiem daje znać krokodylowi prze
ciągłym, ostrym krzykiem”.

Brehm potwierdza to w zupełności, przy- 
czem dodaje, że gładycz, pomimo swych za
sług względem krokodyla, nie cieszy się zu
pełnie względami tego zwierzęcia i całość 
swą zawdzięcza tylko zwinności, cbyżości
1 dziwnej inteligencyi. Gładycz wie, kiedy 
może bezpiecznie stanąć przed paszczą króla 
Nilu i spożywać ucztę, jaką znajdzie na 
dziąsłach i zębach jego, lub na powierzchni 
ciała, do której przyczepiają się pijawki 
i glisty. Gładycz ma postać wyniosłą i pióra, 
mieniące się w barwy czarną i białą. Spo
tyka się w Afryce, szczególniej w dolinie 
rzeki Nilu.

Bąkojady (Buphaga africana) odznaczają 
się innemi właściwościami. Żyją zazwyczaj 
grupami, po sześć do siedmiu sztuk w jed- 
nem stadzie. Przebywając w blizkości wiel
kich stad bydła rogatego, słoni, nosorożców 
i t. p., bąkojady mają zwyczaj bezceremo
nialnego spacerowania po . . .  grzbiecie, no
gach i całym tułowiu czworonożnych zwie
rząt, które tak są do tego przyzwyczajone, źe 
nie sprawia im to żadnej różnicy i nawet nie 
zwracają na to uwagi. Lecz bąkojady od
bywają takie wędrówki szczególniej po ciele 
zwierząt skaleczonych, gdzie muchy składają 
swoje jajka. Wydłubując larwy musze do
starczają sobie w ten sposób pożywienia, speł
niając zarazem czynność chirurgów.—Zwie
rzętom dzikim dają ostrzeżenia w ten sposób, 
że, siedząc na ich grzbiecie i przeczuwając 
niebezpieczeństwo, ulatują; zwierzęta rozu
mieją to i starają się w porę ukryć.

Względem takich zwierząt, jak bawoły, 
słonie a nawet psy i ptaki, podobnie zachowu- 
ją  się ibisy. Żyją też one w pewnej zaży
łości z człowiekiem, tak, że chodzą po jego 
podwórku zupełnie jak zwierzęta domowe.

Tkacz (Textor), znany z olbrzymich roz
miarów gniazd, jakie buduje, żyje też na 
grzebiecie bawołów, w towarzystwie szpaka 
(Sturnus) i kleszczojada (Orotophaga). Żywi 
się kleszczami, pewnym gatunkiem owadów, 
wpijających się w skórę zwierząt.

Poświerka(Emberiza), zamieszkującaAme- 
rykę południową, żyje w przyjaźni z bydłem 
rogatein. Lecz ptak ten z innego jeszcze wzglę
du jest znany. Otóż składa on jajka w gnia
zda iDnych ptaków, szczególniej w gniazdo, 
żółtoszyjki (Sylvia marylandica); niekiedy 
poprostu wyrzuca z gniazda prawowitego 
właściciela i sam zakłada sobie tam rodzinę. 
Daleko samowolniej postępuje sobie rybołów- 
ka (Sterna), która, widząc zdobycz u innego 
ptaka, uderza go swym dziobem i tym spo
sobem zmusza do oddania łupu.

Najbardziej charakterystycznym ptakiem 
z drugiej grupy jest ścierwnik (Neophron 
perenopterus). Piękny ten ptak nietylko że 
nie jest szkodliwy dla ludzi, lecz przeciwnie 
bardzo pożyteczny: oto przechadzając się 
bez ceremonii po podwóx-zu fermy, zbiera 
wszelkie nieczystości. Eermerzy niejedno
krotnie sami go karmią. Lecz niezawsze to 
bywa i ścierwnik niekiedy w przeciągu kilku 
tygodni i sam karmi się kałem ludzkim i na
wet daje go swym dzieciom. Przebywa w In- 
dyach, Egipcie niższym i w Hiszpanii, gdzie 
szczególniej zasługuje się, spożywając poroz
rzucane odchody.

Scierwnikowi towarzyszą zwykle ptaki z ro
dziny kruków (Anomalocorax).

W grupach, złożonych z kilkudziesięciu, 
a nawet niekiedy kilkuset sztuk, kruki spę
dzają noc gdzieś w pobliżu miasta, lecz w od
ległości nie mniejszej, niź 3 kilometrów. 
Jednocześnie ze wschodem słońca budzą się, 
zaczynają radzić i dopiero po kilku godzinach 
udają się na poszukiwanie pożywienia. Ży
wią się okruszynami ze stołu mieszkańców 
miasta. W przerwach pomiędzy porami je 
dzenia u ludzi wyszukują owadów, glist, ro 
baczków i t. p. W  okolicach Kalkuty i in 
nych miast ptaki te mają obfite pożywienie 
z trupów ludzkich, rzucanych do święte
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rzeki. Z  tego powodu są, nawet poczytywa
ne przez mieszkańców za święte i służą, jak  
dawniej rzymianom i grekom , do auspicyów : 
z kierunku ich lotu, mniej lub więcej ostrego 
krzyku i drzew, na których siadają , miesz
kańcy wróżą d la  siebie o pomyślnym, lub nie
pomyślnym obrocie sprawy.

Lecz najzabaw niejsze je s t to , co au tor 
mówi o zwyczajach kruków na wyspie Ceylon. 
Podobno p tak i te  czatu ją  po prostu przy 
otw artych oknach, s ta ra jąc  się wyszukać od
powiedniej chwili, ażeby ściągnąć rzeczy, po
zostawione w pobliżu okna. Do tego do
chodzi ich chciwość pod tym względem, źe 
biorą nawet rzeczy, zgoła im niepotrzebne; 
ja k  np. robótki dam skie, lub wprost szkod
liwe, ja k  np. noże. P rzy tem  nadzwyczaj są 
chytre, tak , że, jeżeli jeden nie może po
radzić sobie, to przyw ołuje na pomoc drugie
go i dopiero we dwu operują.

N a  zakończenie au to r opowiada o pszczoło- 
jadzie (M erops ap iater). Zapom ocą przej
m ujących krzyków (cherr, cherr, cherr) 
pszczołojad s ta ra  się zwrócić na siebie uwagę 
człowieka. Ferm erzy, znając się na tych 
krzykach, chętnie idą w stronę, skąd się dają 
słyszeć. Dopiąwszy celu pszczołojad u la ta  
kaw ałek drogi, potem  siada  na gałęzi, a wi
dząc, że człowiek idzie pom ału, lub zatrzy 
muje się, znowu krzykiem  zachęca go do dal
szej wędrówki, aź nareszcie doprowadza go 
do gniazda pszczół. W  nagrodę dostaje od 
ferm erów p laste r miodu, zaw ierający w sobie 
złożone ja jk a .

St. T.

Nadesłane z Akademii Umiejętności.

Delegacya Zjazdów lekarzy i przyrodników 
polskich przedstawiła Wydziałowi matematyczno- 
przyrodniczemu Akademii Umiejętności uchwałę 
IX Zjazdu, powziętą na wniosek jego Sekcyi 
chemicznej, upraszającą Akademią o zajęcie się 
ujednostajnieniem polskiego słownictwa chemicz
nego. Delegacya Zjazdów zawiadomiła też A ka
demią, że ogół chemików, obecnych na Zjeździe, 
zobowiązał się do bezwarunkowego poddania się 
orzeczeniom Akademii.

Wydział matematyczno-przyrodniczy, na po
siedzeniu swem w d. 8 października, obradował 
wyczerpująco nad wzmiankowaną uchwałą Z jaz

du Zgadza się on najzupełniej z inicyatorami 
uchwały Zjazdu co do tego, że dzisiejsza dwoi
stość polskiej terminologii chemicznej je s t wyso
ce pożałowania godna i że w ogólnym interesie 
nauki polskiej należy koniecznie dążyć do jej 
usunięcia i do zaprowadzenia jednakowej term i
nologii we wszystkich dzielnicach Polski. W y 
dział pragnie wywiązać się z powierzonego mu 
zadania nie przez arbitralne narzucenie chemi
kom jednego z dwu istniejących słownictw, ale 
przez grunfowne a bezstronne rozważenie wszyst
kiego, co każde z dwu słownictw zawiera w so
bie najlepszego.

Pragnąc, aby wydane przezeń orzeczenie od
powiadało w możliwie najwyższej mierze zarów
no potrzebom nauki ja k  i czystości języka i mo
gło być przyjęte z zadowoleniem i bez oporu 
przez wszystkie polskie instytucye naukowe 
i wszystkich chemików polskich, W ydział chce 
powołać do pracy nad spełnieniem tego zadania 
wszystkie główne naukowe instytucye polskie 
i rozpatrzeć każde zdanie, jakieby mu zostało 
nadesłane przez któregokolwiek z chemików 
polskieh.

Wychodząc z tych zasad oraz uznając waż
ność powierzonego sobie zadania, Wydział m ate
matyczno-przyrodniczy uchwalił na posiedzeniu 
dnia 8 października co następuje :

1. Sprosić w grudniu r. b. ankietę, złożoną 
z delegatów najpoważniejszych instytucyj nauko
wych polskich. Zadaniem tej ankiety będzie, po 
przeprowadzeniu wyczerpującej dyskusyi, wypra
cować projekt, któryby posłużył Akademii do wy
dania żądanego przez Zjazd orzeczenia. Do 
wyboru po jednym delegacie do tej ankiety zo
stają zaproszone : 1) Delegacya Zjazdów, 2) Po
litechnika lwowska, 3) Rada Szkolna krajowa,
4) RedakcyaW szechświata, 5) Sekcya chemiczna 
w Warszawie, 6) Szkoła przemysłowa w K rako
wie, 7) Szkoły rolnicze krajowe, 8) Towarzy
stwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu, 9) Uniwersy
te t Jagielloński, 10) Uniwersytet Lwowski. 
W  ankiecie tej będą mogli wziąć udział wszyscy 
członkowie W ydziału matematyczno-przyrodni
czego tak  zwyczajni jak  korespondenci, a nadto 
będzie zaproszonych do niej dwu znawców języ
ka polskiego.

2. Wybrać ze swego grona Komisyą do przy
gotowania materyału obrad ankiety.

3. Pokryć koszty podróży delegatom, przy
bywającym na ankietę.

4. Wezwać wszystkich chemików polskich, 
interesujących się sprawą słownictwa, aby nad
syłali Wydziałowi swoje uwagi i zapatrywania 
w sprawie słownictwa chemicznego.

Donosząc o tych swoich uchwałach Szanownej 
Redakcyi Wszechświata, Wydział matematyczno- 
przyrodniczy Akademii Umiejętności uprasza ją  
o wyznaczenie od siebie jednego delegata na an
kietę i o łaskawe doniesienie, kto nim będzie.

W przeświadczeniu, że ważna sprawa ujedno
stajnienia słownictwa chemicznego da się pomyśl
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nie załatwić tylko drogą porozumienia się i wza
jemnych ustępstw, W ydział matematyczno p rzy
rodniczy pragnie, aby delegaci, wyznaczeni przez 
odpowiednie instytucye, nie byli przez swych 
mocodawców związani żadnem zobowiązaniem, 
ale mieli zostawioną sobie zupełną swobodę 
działania.

D-r J. Rostafiński,
S ekretarz  W ydziału M. P .

Kraków w październiku 1900 r.

IX Zjazd lekarzy i przyrodnitów polskich.

SPRAW OZDANIE Z OBRAD NAUKOWYCH 

W  SEKCYACH.

Sekcya IV zoologii i anatomii porównawczej 
łącznie z sekcyą XI anatomiczno-fizyologiczną.

Posiedzenie połączonych sekcyj IV i XI w po
niedziałek d. 23 lipca 1900 r. od godz. 9 do 12 

m. 15 w południe.

Obecnych osób 13.
Przewodniczą : prof. d-r Kadyi (Lwów) i prof. 

d r  Nusbaum (Lwów).
S ek re ta rze : D -r Garbowski (Kraków) i d-r 

Bochenek (Kraków).
1. Prof. d -r  J . Nusbaum : „O odradzaniu się 

(regeneracyi) sztucznie usuniętych części ciała 
u zarodków pstrąga (Salmo fario L .)n. P. Frais- 
se (1885) i D. Barfurfh (1891) wygłosili zdanie, 
że ryby oraz starsze zarodki rybie nie są zdolne 
do regeneracyi, że u nich miewa tylko miejsce 
„zabliźnianie się ra n ” po sztucznie wykonywa
nych skaleczeniach.

Badania moje, przeprowadzone wspólnie z p. 
Sidoriakiem, wykazały zupełnie co innego, a mia
nowicie przekonały, że starsze zarodki pstrągów 
odznaczają się nie mniejszą zdolnością regene
racyjną niż larwy płazów.

Operowaliśmy młode po wykluciu się z błon 
jajowych, opatrzone wielkim stosunkowo pęche
rzem żółtkowym; usuwaliśmy płetwę-ogonową, 
tylny koniec ciała lub znaczny oddział ciała wraz 
ze znaczną częścią je lita  oraz przewodu moczo- 
płciowego. W e wszystkich przypadkach odby
wała się regeneracya, jakkolw iek powoli.

Nowy nabłonek powstaje ze starego nasuw ają
cego się na powierzchnię rany. Liczne komórki 
tego nabłonka uwalniają się, wędrują w głąb ciała, 
jako utwory mezenchymatyczne i spełniają wraz 
z leukocytami rolę fagocytów przy zaniku mięśni.

Struna grzbietowa regeneruje się kosztem 
obwodowej warstwy nabłonkowej (Chordaepithel). 
E lastica chordae in terna odradza się w bezpo
średnim związku z dawną, t. j .  pozostałą częścią,

| ale przy współudziale komórek wędrujących, 
i  które przenikają do niej w pobliżu miejsca prze- 
{ cięcia i tu  całkowicie zanikają, dostarczając błonie 
j  materyału do rozrostu. Regeneruje się też war- 
I stwa szkieletorodna oraz chrząstki kręgów. Myo- 

mery ulegają procesom degeneracyjnym i rege
neracyjnym; degeneracyi podlega około 10 myo- 
merów, sąsiadujących z powierzchnią rany. Zau
ważyliśmy cztery różne sposoby tej degeneracyi:
1) przez bezpośredni rozpad włókien, 2) przez 
pączkowanie i tworzenie się tą  drogą sarkolitów, 
3) przez pączkowanie i wytwarzanie się sarko
litów w związku z bujaniem tkanki łącznej 
międzymięśniowej; 4) przez zlewanie się komó
rek włókien mięśniowych w jednorodną masę 
przy jednoczesnem rozpadaniu się włókien na od
dzielne włókienka i energicznej fragmentacyi 
jąd er. Regeneracya mięśni odbywa się w spo
sób podobny do tego, jak i opisał Barfurth u la rw  
płazów (za pośrednictwem sarkoblastów). Co do 
regeneracyi przewodu pokarmowego, zasługuje 
na uwagę, że przecięte jelito  zamyka się ślepo 
i rośnie wprost ku tyłowi, gdzie pod zawiąz
kiem płetwy ogonowej zrasta się z nowotworzą- 
cem się wpukleniem ektodermy— proctodaeum.- 
Najpóźniej (dopiero w 9—10 tygodni po ope- 
racyi) rozpoczyna się regeneracya rdzenia pa
cierzowego.

W ożywionej dyskuayi wzięli udział pp. Boche
nek, Garbowski, Hoyer, Kadyi, Siedlecki i p re
legent.

Na interpelacyą d-ra Siedleckiego w kwestyi 
nabłonka prowizorycznego, zasklepiającego ranę, 
i stosunku komórek powstających amitotycznie 
do mitotycznych, prelegent podaje, że na brzegu 
przeciętych nabłonków figury karyokinetyczne 
wcale nie powstawały liczniej, aniżeli w obrębie 
nabłonka prowizorycznego, tak, że powstawanie 
nabłonka definitywnego z części tymczasowego 
nie ulega wątpliwości; co zaś dotyczę sposobu 
powstawania komórek w nowych tkankach, to 
w głębszych warstwach występują przeważnie 
mitozy, w zewnętrznych mnożą się komórki am i
totycznie, przyczem spostrzeżenia prelegenta nie 
sprzeciwiają się wcale zapatrywaniom Zieglera, 
wedle którego komórki, powstałe bez mitozy, nie 
zastępują funkcyonalnie komórek mitotycznych. 
Wymieniony interpelant zwraca też uwagę na 
fakt, że regenerowany ogon zarodka nie wy
tw arza się na zwykłem miejscu.

D -r Hoyer radzi używać w tym przypadku wy
razu „fraginentacye” zamiast „am itozy”. Na 
żądanie d -ra Bochenka prelegent wyjaśnia bliżej 
sposób przelewania się krwi z przeciętej aorty 
do żyły brzusznej; krew toruje sobie drogę wśród 
skrzepów, które czapkowało okrywają zraniony 
koniec żyłki i skoro tylko drobna je j ilość dosta
nie się do żyły, ta  ostatnia zaczyna tętnić na spo
sób tętnicy. Prof. Kadyi zwraca uwagę na po
dobne przypadki, znane od la t w anatomii p a to 
logicznej.

D -r Garbowski uważa tworzenie się nowego



N r 43 WSZECHSWIAT 683

proctodaeum na sposób embryonalny ssa z ja 
wisko, pod względem ogólnej morfogenezy, b a r
dzo doniosłe, sprzeciwia się ono bowiem twierdze
niu najnowszych autorów, jakoby zdolność odra
dzania się była w odwrotnym stosunku do stopnia 
specyficznego rozwoju, jaki się w danym typie 
zwierzęcym ujawnia, i przemawiała z tego po 
wodu za prawdziwością prawa biogen6tycznego. 
W przypadkach opisywanych spotykamy miano
wicie proces tak  elementarny ja k  założenie pro- 
etodaeum u wysoko rozwiniętego przedstawiciela 
skrajnej grupy ryb kostnoszkieletowych.

II. Prof. H. Hoyer jun. (Kraków) : „Przyczy
nek do morfologii serca ry b ”. Zdaniem prele
genta należy podzielić pień tętnicy, wychodzący 
z serca ryb, na dwa odcink i: Conus i Bulbus 
arteriosus. U pewnych ryb (Selachii, Chimae- 
rae, Ganoidei) znajduje się w Conus arteriosus 
kilka rzędów zastawek, natomiast u ryb kostno
szkieletowych je s t tylko jeden rząd. Temu je 
dynemu rzędowi odpowiadają wszystkie rzędy 
razem, znajdujące się w Conus ryb powyżej 
wymienionych. Pogląd swój prelegent uzasadnia 
badaniami embryologicznemi.

U zarodka Pristiurus melanostomus, długiego 
na 2 cm, występują trzy fałdy podłużne na ścia
nach naczynia wzdłuż jego osi, na przestrzeni 
między rozgałęzieniami skrzelowemi a komorą; 
u  zarodka łososia tej samej wielkości znajdują 
się tylko dwie fałdy na granicy aorty i komory. 
U obu tych zarodków mięśnie prążkowane leżą 
na obwodzie całej tej części naczynia, której 
wnętrze zajm ują fałdy. Naczynie to, mające na 
zewnątrz mięśnie prążkowane, a na ścianach 
fałdy, odpowiada późniejszemu Conus arteriosus; 
zastawki wytwarzają się w niem z fałdów wsku
tek objawów wtórnych.

Zastawki, występujące jako  fałdy podłużne, 
autor uważa za utwory pierwotne, filogenetycz
nie najstarsze, z których dopiero w dalszym roz
woju wytwarzają się właściwe krótkie, woreczko- 
wate zastawki, ułożone w jednym lub licznych 
szeregach. W  formie pierwotnej fałdziste za
stawki istnieją częściowo lecz przez całe życie 
u Protopterus. U ryb kostnoszkieletowych tak 
fałdy podłużne jakoteż i ilość zastawek ulegają 
znacznej redukcyi, a część stożka, u zarodka 
otoczona mięśniami, zostaje wcielona do ko
mory.

W miejsce zredukowanego Conus rozwija się 
u ryb kostnych Bulbus arteriosus. Conus należy 
do części komorowej serca, nawet u Teleostei, 
u których nległ on znacznej redukcyi; świadczy 
o tem obecność mięśni prążkowanych na jego 
ścianach. Natomiast Bulbus je s t tylko rozsze
rzeniem aorty, a z komorą wiąże go tylko cienki 
podkład tkanki łącznej i włókien sprężystych, 
biorących początek w wewnętrznej jege warstwie 
(Tunica intima bulbi).

Budowa Bulbus je s t u niektórych ryb, np. 
u  węgorza, dość prosta, u innych, np. u ryb kar- 
piowatych, bardziej zawiła. W  obu razach po

siada on na obwodzie warstwę mięśni gładkich 
okrężnych, które dążąc do środka zmieniają kie
runek i przechodzą w mięśnie ułożone ukośnie 
i podłużnie. Pojedyńcze włókna lub wiązki włó
kien mięsnych ©facza i łączy gęsty splot włókien 
sprężystych; mięśnie więc nie łączą się wprost 
lecz tylko zapomocą włókien sprężystych.

Tak mięśnie jak  i włókna sprężyste tkwią 
w tkance łącznej, podobnej do galaretowatej; 
ułożenie to widać bardzo wyraźnie, zwłaszcza 
wśród fałdów na ścianach Bulbus. U węgorza 
fałdy te są jednolite i występują promienisto ku 
przodowi Bulbus; u ryb karpiowatych są one 
w wielu miejscach wtórnie wyżłobione i zawiera
j ą  szereg zatok. Przy wypełnieniu się i p raw 
dopodobnie biernym rozkurczu Bulbus krew za
trzym uje się w zatokach; powolny skurcz tej 
części aorty wypyoha ją  zwolna ku dalszym 
częściom tętnicy skrzelowej.

Po wygłoszeniu powyższego referatu prelegent 
okazywał odpowiednie preparaty, d-r Siedlecki 
zaś przypomniał, że prelegent znalazł i w tkan
kach corporum cavernosorum podobne połącze
nie włókien elastycznych z mięśniami, jak  je  
spotykamy w Bulbus aortae u ryb, właściwość 
pod względem funkcyonalnym nader odpo
wiednią.

III. Prof. d-r K ady i: „Zastosowanie aldehy
du mrówkowego w zakładzie anatomii opisowej 
Uniwersytetu lwowskiego i korzyści przez to 
osięgnięte” . D la powstrzymania rozkładu zwłok 
i ich części podczas preparacyi, prof. K. nie 
będąc zadowolony wynikami, osięgniętemi zapo
mocą nastrzykiwań gliceryną karbolową, zaleca
ną przez prof. Laskowskiego, której działanie 
miał sposobność poznać dokładnie jeszcze jako 
dem onstrator w Wiedniu pod kierownictwem 
Langera (w r. 1872— 1876), używał z powodze
niem wodanu chloralu, zalecanego przez prof. 
H. Hoyera (starszego), który nietylko powstrzy
muje zgniliznę lecz także działa odwaniająco 
(kał w przewodzie pokarmowym staje się zupeł
nie bezwonnym), a tkankom pozostawia ich na
turalną barwę i wiotkość.

Daleko energiczniejszem i przydatniejszem 
je st działanie aldehydu mrówkowego, które prof. 
K. poznał jeszcze w r. 1893 dzięki Wehrowi, 
który wtedy pierwsze doświadczenie z formolem 
wykonał w instytucie anatomicznym szkoły we- 
terynaryi.

Zakładając instytut anatomii opisowej Uniwer
sytetu lwowskiego w r. 1894, prof. K. wprowa
dził tu  zastosowanie aldehydu mrówkowego jak- 
najrozleglejsze i jaknajdoskonalsze.

Wszystkie zwłoki, służące do preparacyi, na- 
strzykuje się zapomocą przyrządu Hegara, wpro
wadzając przez tętnicę szyjną lub przez aortę 
2 — 3 litry  2,5°/0 roztworu aldohydu mrówko
wego czyli 6,5°/0 roztworu formolu. Aby zwło
ki łub ich części, które przez dłuższy czas służą 
do preparacyi, nie wysychały, wkłada się je  na
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noc do wody, zawierającej 0 , l° /0 do 0 ,2°/o alde
hydu mrówkowego.

Korzyści tym sposobem osięgnięte są następu
jące : 1) W zakładzie niema gnicia ani przykre
go odoru, a powietrze w prosektoryum  je s t 
czystsze, niż w wielu lokalach publicznych. 2) 
Zakład je s t aseptyczny — od sześciu la t nie było 
przypadku zakażenia przyrannego. 3) Wyników 
preparacyi nie niszczy zgnilizna, co medyków za
chęca do pracy. 4) Przedm ioty preparowane 
w prosektoryum  można trzym ać przez czas n ie
ograniczony i najzupełniej zużytkować dla nau
ki. 5) W skutek nastrzykania aldehydem mrów
kowym trzew ia zachowują swój ksz tałt i swoje 
właściwe położenie, tudzież swoje utkanie; mózg 
wyjęty po tygodniach je s t do celów anatomicz
nych przydatniejszy niż całkiem świeży. 6) Zwło
ki można przechowywać przez długi czas jako 
zapas. 7) P reparaty  injekcyjce naczyń krw io
nośnych daleko łatwiej ustawić i zasuszyć, 
przyczem one nie gniją, a po suszeniu takie p re
paraty  są zupełnie bezwonne. 8) P reparaty ze 
zwłok nastrzykanych aldehydem mrówkowym, tak 
amo jak  preparaty  zestalone w silniejszych roz- 
woracb aldehydu mrówkowego, można przez 

nieograniczony czas bez zmiany przechowywać 
w cieczach wodnistych. 9) Tkanki zwłok n a
strzykanych aldehydem mrówkowym są przy
datne do badania histologicznego. 10) Mikro
skopowe różnice ikauek są bardzo dobrze uwy
datnione zwłaszcza w porównaniu z preparatam i 
przechowywanemi w alkoholu rozcieńczonym.

Nie należy pomijać pewnych niedogodności, 
połączonych z używaniem aldehydu mrówkowego.
1) Działanie jego na ręce, spojówki i narząd od
dechowy, którego wszakże można uniknąć, jeżeli 
podczas preparacyi przedm ioty trzym a się w czy
stej wodzie lub słabych ^0,1 °/0 do 0 ,2 % ) roz
tworach aldehydu mrówkowego. 2) Zwłoki na 
strzykane formaldehydem nie nadają się do 
maceracyi kości; można je  wszakże przez długie 
płókanie w wodzie zmienianej doprowadzić do 
tego, że mogą gnić i dadzą się macerować.
3) Jelit, kiszek i t. p. stwardniałych przez dzia
łanie aldehydu mrówkowego nie można nale
życie nadmuchać. Żyły i naczynia limfatyczne 
na takich zwłokach przy  nas‘rzykiwaniu nie roz
szerzają się, a  więc trudno  i niezupełnie się na
pełniają. 4) Mięśnie, krew , tkanki i t. p. przez 
wpływ aldehydu mrówkowego przybierają barwę 
ciem no-brunatną, a wreszcie szarą. Mięśnie 
wszakże zwłok, do którycb w strzyknięto tylko 
2— 3 litry  2,5°/o roztworu aldehydu mrówkowe
go, zatrzym ują swoję barwę czerwoną, a nawet 
odzyskują ją , jeżeli przed injekcyą były ju ż  zie- 
lonawe wskutek poczynającego się gnicia.

Ze zbioru anatomicznego lwowskiego alkohol 
je s t zupełnie usunięty. P reparaty  przechowują 
się poprostu w wodzie destylowanej w naczy
niach zamkniętych. Gnicie nigdy nie nastąpiło. 
Co najwyżej na powierzchni wody tw orzy się 
warstewka mikroorganizmów, które sprawiają

woń, podobną do zjełczałego masła. W tedy wo
dę wylewa się, na dno naczynia wlewa się małą 
ilość formolu (40°/o aldehydu mrówkowego) 
i naczynie szczelnie zatkane pozostawia przez 
jeden lub kilka dni; para formaldehydu zabija 
mikroorganizmy; poczem odlawszy formol n a 
pełnia się naczynie czystą wodą destylowaną. 
P reparaty takie trzym ają się doskonale, chyba, 
że przez ich wyjmowanie, chwytanie nieczystemi 
rękami, pozostawianie na zapylonych tacach i t. p. 
ponownie dostaną się do nich drobnoustroje. 
Wtedy oczywiście należy je  ponownie sterylizo
wać w parze aldehydu mrówkowego.

Ten sposób przechowywania preparatów  ana
tomicznych można uważać jako aseptyczny 
w przeciwstawieniu do innych cieczy konserwa
cyjnych, które działają antyseptycznie.

Woda destylowana, jako ciecz do przechowy
wania preparatów  w zbiorach anatomicznych, je s t- 
oczywiście najprostszym i najtańszym środkiem, 
który chyba nie potrzebuje się obawiać konku- 
rencyi.

W dyskusyi zabiera głos d-r Burzyński, p ro 
ponując do wykazania formaldehydu w roztworze 
reakcyą anilinową, która polega na powstawa
niu anhydroformaldehydaniliny (CGH5N =  CH2), 
związku nierozpuszczalnego, w postaci białego 

I ohloczka, przechodzącego następnie w biały osad. 
Próba ta  czuła pozwala wykryć ślad form alde
hydu 1 : 8 000 wody dest. Różny czas rozpo
czynania się reakcyi pozwala w roztworach 
oc* 4/ioo Ysooo pewnego stopnia wnosić 
o ilości formaldehydu w roztworze.

Prof. d r  Hoyer demonstruje szereg p repa
ratów ustalonych formaliną, a następnie p rze
chowywanych na sucho w naczyniach, w których 
na dnie znajduje się warstwa waty, napojonej 
40°/o roztworem formaldehydu (formaliną).

Prof. d -r  Kadyi zaznacza, że i on przechowy
wał preparaty w sposób podany właśnie przez 
prof. Hoyera. Podaje również kształt naczyń, 
w których przechowuje swoje preparaty.

Prof. d-r W ierzejski prosi o bliższe szczegóły 
co do fabrykacyi naczyń, których używa prof. 
Kadyi. Zwraca uwagę, że formalinę do celów 
zachowywania preparatów  zoologicznych tru d 
niej zastosować, gdyż nastrzykanie cennych oka
zów zoologicznych nastręcza nieraz bardzo wiele 
trudności, a nawet czasem je s t wprost niemo- 
żebne.

D -r Bochenek podnosi niezmierne ułatwienie, 
jakiem  dla prepacyi prosektorycznej je s t wpro
wadzenie formaliny. Nietylko, że niema zupeł
nie w prosektoryum krakowskiem nigdy zakażeń, 
ale nadto zakład sam je s t zupełnie bezwonny. 
W Krakowie studenci zapobiegają twardnieniu 
naskórka, smarując ręce przed preparowaniem 
waseliną.

Prof. d -r  Nusbaum nadmienia, że okazy, prze
syłane mu ze stacyi zoologicznej w Tryeście, 
przechowują się doskonale w formalinie przez 
czas bardzo długi.
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Z porządku dziennego spadły, bądź to z powo
du braku czasu, bądź też z powodu nieobecności 
prelegenta, następujące referaty :

IV. Prof. d r  J . Nusbaum : „Przyczynek do
znajomości wielkich przestrzeni limfatycznych 
u ryb karpiowatych” , Jak  wykazały badania 
E. H. W ebera, C. Hassego oraz moje z r. 1881 
u ryb karpiowatych znajduje się wielka parzysta 
przestrzeń limfatyczna z boków czterech pierw
szych kręgów, zwana saccus lymphaticus para- 
vertebralis s. fossa auditoria. Otóż badania 
moje, uskutecznione za pośrednictwem sery i 
skrawków przez ciało Łeuciscus ratilus, u k tó
rego fossae auditoriae są stosunkowo bardzo 
wielkie, przekonały mnie, że w tylnej V3 swe
go przebiegu każda z jam  tych przedłuża się 
w wąski kanał (wypełniony jak  i cała jam a cie
czą limfatyczną i luźną siateczkowatą tkanką), 
biegnący poziomo w kierunku poprzecznym ku 
obwodowi pomiędzy mięśniami i otwierający się 
do innej, nie opisanej dotąd jamy limfatycznej, 
mianowiciepodskórnej, ciągnącej się na przestrze
ni 4— 5 pierwszych kręgów. Nazwiemy ją  ca- 
vum lymphaticum subcutaneum laterale, supe- 
rius. Nadto fossa auditoria komunikuje z k a 
nałem rdzeniowym, na granicy każdych dwu są
siednich kręgów, gdzie z rdzenia wybiegają po
czątki nerwów, przechodzące ukośnie poprzez 
jam ę. Fossa auditoria łączy się dalej z p rze
strzeniami limfatycznemi, ciągnącemi się z bo- | 
ków przedniej części ciała nieco aż poza tylną 
granicę serca, a umieszczonemi pomiędzy skórą
a ścienną warstwą otrzewnej od zewnątrz i od 
wnętrza, oraz pomiędzy masami mięśnioweini | 
z góry i z dołu. Nazwiemy te jam y, dotych
czas nie opisane : cava lymphatica subcutanea j 

lateralia inferiora. W tycL jamach znajdujemy 
bardzo wielką ilość ciałek limfatycznych, two
rzących znaczne skupienia dokoła naczyń krwio
nośnych, liczne komórki tłuszczowe, oraz luźną, 
wałeczkowatą tkankę łączną. Co do komunika- 
cyi fossae auditoriae z jam ą limfatyczną czaszki 
i cayum lymphaticum periyesicale mogę tylko 
stwierdzić spostrzeżenia Hassego.

Nadto należy jeszcze odróżnić następujące j a 
my limfatyczne, odgraniczone od siebie : 1) ca- 
vum lymph. perinephridiale, 2) cavum lymph. 
medium periviscerale, 3) cavum lymph. medium 
inferius, anterius, 4) cayum lymph. medium in- 
ferius, posterius, 5) cavum lymph. medium pe- 
rirectale. Trzech ostatnich jam  dotychczas nie 
wyróżniano.

V. S ido riak : „Przyczynek do fauny wi
jów  krajowych (M yriopoda)” . W ostatnich dwu 
latach udało mi się powiększyć zbiory wijów po
szukiwaniami w Karpatach Galicyi zachodniej 
i na Podolu w okolicy Zbrucza i Dniestru. Prze 
konałem się, że wiele gatunków, pospolitych 
w Galicyi zachodniej, niema prawie zupełnie 
(lub są bardzo rzadkie) w Galicyi wschodniej, j 

tak  że na podstawie dotychczasowych zbiorów 
mogę podzielić faunę wijów krajowych na wschod-

j  nio i zachodnio-galicyjską. Charakterystyczne 
różnice polegają nadto na wybitnie odmiennem 
ubarwieniu postaci z różnych okolic kraju. Z na
lazłem dwie formy nowe z rodzaju Lithobius :

1) Lithobius flavipes n. sp.
Latzel mając siedem samic, przesłanych prze-

zemnie, określił je  ze znakiem zapytania jako 
L. cyrtopus Latzel? Ostatniej jednak jesieni ze
brałem liczne formy w powiecie borszczowskim 
na Podolu, które tak wybitnie różnią się od zna
nych dotychczas gatunków, że okazuje się ko- 
niecznem utworzenie nowego gatunku.

2) Lithobius Attemsii n. sp.
Znaleziony w kilkunastu okazach w powiecie

gorlickim. Również typowa forma, wybitnie 
różniąca się od innych, nie ‘bardzo rzadka 
w próchnicy cienistych lasów jodłowych.

Pierwszy raz na Podolu napotkałem dwie 
rzadkie postaci :

1. Henicops fulvicornis Mei. — Borszczów.
2. Mecistocephalns carniolensis C. Koch. Cy- 

gany— w pow. borszczowskira, Mielnica. Pod 
Lwowem znalazłem dwa okazy.

VI. Sidoriak (Lwów) : „Przyczynek do ana
tomii porównawczej organu słuchowego u ryb' 
śledziowatych (Clupeidae)”. U ryb karpiowa
tych, sumowatych, piskorzowatych istnieje po 
łączenie obu błędników ucha zapomocą podmóz- 
gowego ' przewodu poprzecznego, który według 
badań prof. Nusbauma i moich przedstawia 
zrośnięte z sobą ductus endolymphatici s. reces- 
sus labyrinthi. U ryb śledziowatych istnieją 
dwa połączenia obu błędników; dolne czyli pod- 
mózgowe i górne czyli nadmózgowe, tworzące 
wraz z błędnikami rodzaj pierścienia dokoła 
mózgu. Co do morfologii owych połączeń u ryb 
śledziowatych, istnieją zdania jaknajsprzeczniej- 
sze. Hassę i Breschet przyjm ują połączenie 
górne i dolne, uważając je  za kanały, wchodzące 
do światła błęlników, gdy jednak według Bre- 
scheta górny kanał wchodzi do sinus medianus, 
to  według Hassego otwiera się do sacculus. We
dług Retziusa nie istnieje wcale ani górne, ani 
dolne połączenie. Najnowszy wreszcie badacz, 
Ridewood (The Journal of Aaatomy and Physio- 
logy Normal and Pathological, Vol. XXVI) 
stwierdza obecność tak górnego jak  i dolne
go kanału, wbrew twierdzeniom Retziusa. P o 
wiada on, że w kilku przypadkach mógł przez 
nastrzykanie błędnika przekonać się o p rze j
ściu cieczy przez owe kanały do błędnika stro 
ny przeciwnej. Ta wielka niezgodność zdań 
nasunęła mi myśl zbadania odnośnych s'osun- 
ków zapomocą seryi skrawków. Otóż przeko
nałem się, że wprawdzie istnieje nad i podmóz- 
gowe połączenie obu błędników, ale każde z nich 
je s t tylko wytworem zewnętrznej, łącznotkanko- 
wej warstwy ścianki błędnika i zawiera wewnątrz 
parzyste przestrzenie limfatyczne, nie wysłane 
jednak nabłonkiem, niekomunikujące ze światłem 
błędników i niezawierające endolimfy lecz ra-
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czej perylimfę. Wyniki, otrzym ane przez R id- 
wooda, można objaśnić tem, że przez nastrzyki- 
wanie rozrywały się ścianki błędników.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Nowa teorya plam słonecznych. O pisu
jąc  olbrzymią plamę słoneczną, obserwowaną 
17 czerwca r. b., p. M oreux, astronom francuski, 
przy tej okazyi zastanawia się nad naturą plam 
i podaje hypotezę, k tó ra  według nas zasługuje 
na pilną uwagę. W spomniana wielka plama je s t 
według Moreux pięknym przykładem dotychczas 
mało zbadanego dzielenia się plam; na podstawie 
własnej obserwacyi M oreux uważa dzielenie to 
za skutek wtargnięcia fotosfery. Fotosfera, t. j .  
błyszcząca powierzchnia słońca, składa się 
z drobnych obłoczków, podobnych do ziarn 
ryżu; na tej powierzchni często tw orzą się plamy 
różnej wielkości i formy; środkowa ciemna część 
plamy nazywa się jądrem , obwódka zaś ją d ra  
nieco jaśniejsza, lecz ciemniejsza od fotosfery, 
zowie się półcieniem (paenumbra). Otóż daje 
się często obserwować, jak  owe „ziarna ry żu ” 
w blizkości plamy przedłużają się, jakby przycią
gane przez plamę, tw orzą półcień i wkrótce wpły
wają do ciemnego jądra . D la objaśnienia wszel
kich zjawisk, dotyczących plam słonecznych, 
p. M oreus przyjm uje, że te ostatnie przedstaw ia
ją  miejsca przegrzane, t .  j .  mające tem peraturę 
znacznie wyższą, niż miejsca sąsiednie. Każde 
zwiększenie się tem peratury na powierzchni słoń
ca sprzyja rozkładowi związków chemicznych 
i tamuje promieniowanie danego miejsca fotosfe
ry. Przypuszczalną przyczynę takiego podnie
sienia się tem peratury p. M. widzi w miejscowem 
zgęszczeniu się m ateryi, tworzącej koronę sło
neczną i chromosferę; jednocześnie przypuszcza, 
że na miejscu plamy powstaje t. zw. środek naj
wyższego ciśnienia, co przeszkadza przegrza
nym gazom wznosić się w górę i tam znowu 
wstępować w związki chemiczne. Jeżeli nie 
przypuścimy obecności środka ciśnienia, to za 
miast plam będziemy mieli t. zw. pochodnie (fa- 
culae). Na poparcie swej hypotezy Moreux 
przytacza następujące fak ty : 1) widmo plamy 
je s t identyczne z widmem fotosfery; 2) jądro 
plamy je s t zabarwione fioletowo; 3) półcień ma 
kształt promienisty.

(Nat. Rund.) M. S.

—  Obrót planety Wenus dokoła osi. Do ro 
ku 1890 przypuszczano, że planeta ta , ja k  zie
mia, M ars i M erkury wykonywa jeden obrót do
koła osi w ciągu 24 mniej więcej godzin. W  tym 
sednak roku Schiaparelli wywnioskował z całego 
jzeregu  obserwacyj, że planeta ta  zachowuje się

względem słońca jak  księżyc względem ziemi, 
t. j .  zwraca doń jednę tylko stronę; jeden tedy 
obrót dokoła osi Wenus wykonywa w tym sa
mym czasie, co jeden obrót dokoła słońca czyli 
w ciągu 225 dni. Bez względu na autorytet 
Schiaparellego, hypoteza jego mało wywalczyła 
sobie stronników; jak  się okazało, wstrzemięźli
wość ta  była uzasadniona, gdyż w r. b. Belopol- 
sky stwierdził doświadczalnie krótkotrwały obrót 
tej planety.

Jeżeli planeta obraca się dokoła swej osi 
w ciągu 225 dni, to odległość pewnego je j punk
tu od obserwatora zmienia się nader nieznacznie. 
W razie szybszego obrotu część powierzchni pla
nety będzie się od nas prędko oddalała, gdy 
druga zbliżać się będzie. Spektroskop wykaże 
nam te ruchy, o ile nie będą one zbyt słabe.

Belopolsky fotografował 19 widm Wenery, 
otrzymanych zapomocą 75-centymetrowego re- 
fraktora obserwatoryum pułkowskiego.

R ezultaty, otrzymane przezeń z pomiarów na 
płytach dają cyfry dość różne, dowodzące jednak 
z dostateczną pewnością, że obrót W enery do
koła jej osi odbywa się w krótkim stosunkowo 
czasie, od 15,9 do 37 godzin. X

—  Działanie płomienia na elektryczność.
Zazwyczaj twierdzimy, że gazy, powstające sk u t
kiem palenia posiadają zdolność wyładowywania 
ciał naelektryzowanych. Viliard wyraził jednak 
w Akademii nauk w Paryżu inny pogląd na tę 
sprawę. Gdy skierujemy mianowicie płomień 
palnika Bunsena na klatkę drucianą, połączoną 
z ziemią, w której w odległośei 4 cm  od ścianki 
mieści się ciało naelektryzowane, wyładowanie 
następuje nader powoli, tem wolniej, im gęstsze 
druty w siatce. Jeżeli znowu między dwiema 
izolowanemi płytami, z których jedna naelektryzo- 
wana do 800 wolt, umieścimy płomień, druga 
płyta otrzym a ładunek kosztem pierwszej. Gazy 
w tym przypadku nie dotykają żadnej z płyt; obo- 
jętnem  je st czy palnik stoi bliżej jednej lub d ru 
giej płyty, czy między nim a płytą wdmuchujemy 
prąd powietrza. Zjawisko ustaje jednak natych
miast, gdy płomień otoczymy siatką drucianą: 
przepuszcza ona gazy płomienia, lecz zatrzy
muje linie sił. Tak tedy płomień działa ja k  pęk 
promieni Rontgena, a wytworzone w nim gazy—  
jak  powietrze, przez które przechodzą te pro
mienie. X

—  Oświetlanie światłem fizyologicznem. Jak
wiadomo, do celów oświetlenia najlepiej nadaje się 
światło zawierające jaknajw iększą ilość promie
ni o średniej długości fali, i jaknajraniej p ro 
mieni cieplikowych i chemicznych. Danym wy
maganiom najbardziej odpowiada światło fizyo
logiczne istot żyjących. P . Rafael Dubois otrzy
mywał takie światło przez hodowanie specyal- 
nych mikrobów świecących czyli fotobakteryj 
w odpowiednim bulionie przezroczystym. Bulion, 
używany przez niego do hodowli, składał się
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z wody, soli m orskiej, gliceryny lub maunitu, p ep 
tonów lub asparaginy, nukleiny lub lecytyny, 
a wreszcie niektórych części składowych m ineral
nych. Światło otrzymane tym sposobem było 
dość silne, gdyż pozwalało rozróżniać rysy osób 
o kilka metrów odległości, czytać książkę i t. p. 
Promieni cieplikowych i chemicznych zawierało 
znikomo małą ilość. Jego siła przenikająca była 
tak  wielka, że można było otrzymać zdjęcia foto
graficzne, umieszczając pomiędzy źródłem świa
tła  a p łytką uczuloną ekrany nieprzezroczyste 
z drzewa, kartonu i t. p. Wszelako glin 
w cienkich blaszkach dla tego światła je s t cał
kowicie nieprzezroczysty. Długotrwałość świa
tła  wydzielanego przez bakterye zależy od tem
peratury, czystości kultury bakteryj, pożywności 
bulionu, zawartości tlenu i t  p. Pod nieprze
zroczystym ekranem trwało ono przez 6 miesięcy. 
W edług zdania p. Dubois jasność tego światła 
można znacznie powiększyć i wtedy może ono 
znaleźć zastosowanie praktyczne.

F .E .

—  Wpływ wilgotności powietrza na orga- 
nizacyą i skład chemiczny roślin Badania te 
go wpływu przeprowadził E . Woliny z całym 
szeregiem roślin, a mianowicie z jęczmieniem, 
lnem, wyką, lucerną, ziemniakami i złotochro- 
stem (Ulex). Okazuje się, że ze zwiększeniem 
ilości pary wodnej w powietrzu zwiększa się 
ilość wyprodukowanych przez roślinę materyj za
równo organicznych ja k  i mineralnych, i odwrot
nie. W yjątek przedstaw iają ziemniaki, w k tó 
rych ilość substancyj azotowych i mączki oka
zała się większa w powietrzu suchem niż wilgot- 
nem. Rośliny, wyhodowane w powietrzu ze 
znaczną zawartością pary wodnej wyróżniają się 
wielkiemi i bardzo licznemi szparkami, w po
wietrzu suchem rozwija się za to bardzo silnie 
naskórek i kutykula. U Ulex wszystkie ciernie 
w powietrzu wilgotnem przeistaczają się w liście.

(Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. 1900).
J. Trzebiński.

—  Martwicę (tuł) krzemionkową wytwarza 
mały wodorost wód słodkich, Oocardium stria - 
tum. Odkrył go w r. 1848 Nageli i zauważył 
niebawem, że mimimalny ten organizm, zaledwie 
na 22— 24 tysiącznych m m  długi, może w ciągu 
roku wytworzyć powłokę wapienną na '/ a cm 
grubą. Niedawno Senn ogłosił w Zeitschrift fur 
Naturwissenschaften wyniki swych specyalnych 
badań nad ciekawą roślinką. Oocardium przy
pomina kształtem  serce i zawiera w sobie dwa 
klinowate ciałka zabarwione. Pokrewne Oocar
dium wodorosty unikają wód, obfitujących w wap
no; ten zaś wodorost przeciwnie, najchętniej 
osiedla się w bystrych górskich strumieniach, 
nawet pod wodospadami, i wydziela na dnie ska- 
listem długie rurki wapienne. Wydzielanie wap
na je s t rezultatem  sposobu karmienia się wodo
rostu; pochłania on oczywiście z rozpuszczonego

w wodzie węglanu kwaśnego wapnia połowę 
kwasu węglanego; z węglanu kwaśnego pozostaje 
tedy węglan obojętny, w wodzie nader słabo roz
puszczalny, który natychmiast osiada dokoła 
wodorostu. Aby się ze wszystkich stron nie za
murować węglanem wapnia, Oocardium wyścieła 
wnętrze swej ru rk i śluzem, po którym zbliża się 
do otworu. Senn hodował Oocardium w wodzie 
pozbawionej wapna. Roślina żyła nie wydzie
lając dokoła siebie wapiennego pancerza i przy
bierała kulistą prawie postać. X

—  Wpływ barwy gruntu na roślinność. Prof. 
Woliny hodując buraki na gruncie sztucznie za
czernionym miałem węglowym oraz na grun
cie posypanym drobnym proszkiem białego m ar
muru przekonał się, że plon zebrany z gruntu 
czarnego wielokrotnie przewyższał plon z gruntu 
barwy białej. Różnica ta  powstaje między in- 
nemi wskutek pilniejszego pochłaniania ciepła 
przez grunt ciemny. Dalsze badania wykazały, 
że rośliny pa gruncie ciemnym wyziewają daleko 
większe ilości wody niż na jasnym. Z tego po
wodu Woliny wnioskuje, że przy jednakowych 
innych warunkach w klimacie umiarkowanym 
oraz dostatecznej ilości wody w gruncie, grunt 
ciemno zabarwiony bardziej sprzyja rozwojowi 
roślinności, niż grunty o barwach jasnych. W su
chym zaś i gorącym klimacie zachodzi stosunek 
odwrotny i jaśniejsza barwa gruntu odpowied
niejsza jest dla roślin niż ciemna.

(Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. 1900).
J. Trzebiński.

ROZMAITOŚCI.

—  Co palono w Europie przed poznaniem
tytoniu. Ogólnie rozpowszechnionem je st mnie
manie, że palenie weszło w zwyczaj u europej - 
czyków dopiero po odkryciu Ameryki. Liczni 
jednakże archeologowie twierdzą, że w starych 
galijskich, a nawet w przedhistorycznych gro
bowcach częstokroć się znajdują fajki gliniane, 
żelazne lub też bronzowe. Jeszcze w r. 1844 
Cocbet znalazł wielką liczbę odłamków fajek gli
nianych w grobowcach galijskich w Neuville le  
Pollet. W Holandyi znowu W atteville i inni 
wykryli w grobach przedhistorycznych fajki gli
niane, tem tylko różniące się od obecnie używa
nych, że cybuch z główką pod bardziej rozwartym 
schodzą się kątem, a jeden z archeologów 
całą poświęcił rozprawę „małym fajkom ” (de 
kleene Rookpypjes) człowieka przedhistorycz
nego. W  Szwajcaryi odnaleziono fajki między 
szczątkami wyrobów rzymskich; w okolicach 
Berna Quiquerez odkrył sta rą  kuźnię, pocho
dzącą z czasów przed rzymskim najazdem je sz 
cze, a w niej liczne fajki żelazne. W  Szkocyi
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„kopalnych” fajek je s t tyle, że lud je  zna do
skonale, mieniąc fajkami elfów albo duńczyków. 
W r. 1845 1’Escalopier znalazł w Rzymie pięć
dziesiąt fajek bronzowych, zupełnie prawie po
dobnych do używanych obecnie przez niemców. 
Nie zwrócono jednakże uwagi i ciekawe okazy 
poginęły; jeden tylko przechowuje się obecnie 
w Luwrze. Tak tedy oddawna stwierdzono, że 
przed setkami la t ludzie mieli fajki, pytanie ty l
ko jakie ziele w nich palono.

Stare kroniki chińskie, spisane na kilka setek 
la t przed odkryciem Ameryki, stw ierdzają, że 
w Chinach oddawna hodowano i palono pewną 
odmianę tytoniu (Nicotiana chinensis). Pliniusz 
opowiada, że barbarzyńcy palą jak ąś  trzcinę, 
którą on Cypirus nazywa, i że nigdy z domu nie 
wychodzą nie wchłonąwszy uprzednio dymu z tej 
rośliny, gdyż to ich wzmacnia i rozwesela. 
Z dzieł Herodota dowiadujemy się, że scytowie 
odurzali się dymem z konopi, na gorące k ładzio
nych kamienie; a i obecnie niektóre ludy wschod
nie odurzają się preparatam i z konopi.

Palono również dla przyjem ności rozm aite in
ne zioła. Poeta kataloński, Mosen F ebrer z a 
pisał 1276 r. w poemacie, opiewającym zdobycie

Walencyi, że palono podówczas lawendę, gdyż 
ona sen odpędza i odwagę zwiększa. Donogh 
0 ’Crien, król Thomondu, zmarły w 1267 r., na 
swym grobowcu trzym a w ustach krótką irlandz
ką fajeczkę. Tak tedy nałóg palenia od najstar
szych datuje się czasów.

X
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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. 17 do d. 23 października 1900 r.

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