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0 doświadczeniach z powietrzem ciekieip.
Według II. EBERTA i B. HOFFMANA’).

Udoskonalona metoda skraplania powie
trza w większych ilościach 2) pozwala nam 
obecnie uczynić powietrze ciekłe przedmio
tem różnorodnych doświadczeń. W ostat
nich czasach Ebert i Hoffmann podjęli sze
reg doświadczeń nad wzbudzaniem elektrycz
ności w ciałach, zanurzonych w powietrzu 
ciekłem. W tym celu do kubka, napełnio
nego powietrzem ciekłem, wkładano kawałek 
metalu, zawieszony na nitce kokonowej. Po 
pewnym czasie metal naelektryzował się sil
nie odjemnie, co stwierdzić można bjło za
pomocą elektroskopu. Doświadczenie to ni
gdy nie zawodzi, jeżeli powietrze już jakiś 
czas wrzało w szklance, a izolowany kawałek 
pozostawał w nitm dłużej. Zjawisko to 
stwierdzono dla glinu, żelaza, cynku, ołowiu, 
miedzi, srebra, platyny, palladu, antymonu,

ł) „Yersuche mit fliissigem L u ft”. Sitzber. d. 
nat.-phys. Cl. d. Akad. der Wissensch. zu Mun- 
chen. Króciutkie streszczenie tych zajmujących 
poszukiwań dał Wszechświat w swoim 48 u-rze 
z r. b.

2) Zapomocą maszyny Lindego lub Hamp- 
sona.

złota i mosiądzu; zauważono również, źe 
elektryzują się w podobnych warunkach i złe 
przewodniki elektryczności, jak lak, szkło, 
drzewo i guma. To proste w wykonaniu do
świadczenie nasuwa w wytłumaczeniu pewne 
trudności. Ponieważ mamy tu do czynienia 
z zetknięciem się dwu różnorodnych substan- 
cyj, nasuwałoby się więc przypuszczenie, że 
zjawisko ma pewną analogią ze zwykłem 
zjawiskiem Volty. Jednakowoż pomiar na
pięcia elektrycznego przemawia pi-zeciw ta 
kiemu tłumaczeniu: w zwykłem zjawisku 
Volty napięcie elektryczne nie przenosiłoby 
jednego do dwu woltów, podczas gdy w na- 
szem doświadczeniu liczy się na setki woltów.

Drugiem przypuszczeniem, nasuwającem 
się w tłumaczeniu tego zjawiska, jest zależ
ność napięcia elektrycznego od zmiany stanu 
skupienia. Jak  wynika bowiem z opisu do
świadczenia metal badany znajdował się 
w powietrzu ciekłem, a więc w środowisku, 
które ulegało zmianie stanu skupienia (skrop
lenie). Temu tłumaczeniu sprzeciwiają się 
doświadczenia Faradaya, który wykazał (dla 
wody), źe wytwarzanie się elektryczności jest 
niezależne od zmiany stanu skupienia ciał. 
Z innych doświadczeń Faradaya wynika tak
że, że nie możemy uważać wpływu niskiej 
temperatury (—183° do —193°) za przy
czynę naelektryzowania ciał, zanurzanych
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w powietrzu ciekłem. Nie mogło również 
napięcia elektrycznego wywołać tarcie w ota- 
czającem powietrzu; byłoby to możliwe, gdy
by to powietrze było wilgotne. W na
szem doświadczeniu nie może być mowy o za
wartości wody w powietrzu, gdyż wobec tak 
nizkiej temperatury (—183° do —193°) mo
głaby się woda znajdować jedynie w postaci 
lodu. Wiadomo jest natomiast (Faraday), 
że suche powietrze nie może w żadnym przy
padku wytworzyć elektryczności wskutek wy
tworzenia się warstewki szronu na badanem 
ciele. Po wyjęciu mianowicie z powietrza 
ciekłego silnie ostudzonego ciała i w czasie 
zbliżania go do elektroskopu para wodna 
z otaczającego powietrza zgęszcza się na 
mgłę i w postaci szronu opada na dane ciało.

Jakkolwiek na mocy wyżej wzmiankowa
nych doświadczeń Faradaya przy kondensa- 
cyi pary wodnej nie powinna wytwarzać się 
elektryczność, tem niemniej ze względu na 
niezwykłe warunki doświadczenia autorowie 
postanowili wykonać jeszcze doświadcze
nie, kontrolujące stwierdzone już rezultaty. 
W tym celu wytworzyli zwykłą silnie ozię
biający mieszaninę ze stałego bezwodnika 
węglanego, zmieszanego z eterem, która, jak 
wiadomo, obniża temperaturę do — 80° C.

Podczas wytwarzania się takiej miesza
niny para powietrza z najbliższego otoczenia 
opadła w postaci szronu na drążek meta
lowy, połączony z czułym nader elektrosko
pem, lejz tenże nie wykazał ani śladu naelek- 
tryzowania. Spostrzeżenie znowu, źe skut
kiem częstego powtarzania doświadczenia 
z tem samem ciałem pokrywa się ono grubą 
warstewką zestalonego szronu, naprowadza
ło na domysł, źe zanurzona substancya nie 
wywiera zgoła indywidualnego wpływu i że 
obserwowane zjawisko wynika z ujemnego 
naelektryzowania lodu. Trzeba było zatem 
przeprowadzić doświadczenie z zupełnem 
wykluczeniem wilgotności powietrza, aby 
udowodnić niezależność od oszronienia. 
Przedsięwzięto więc w tym celu szereg do
świadczeń w wielkiem szklanem naczyniu. 
Ruchy wewnątrz naczynia mogły być wyko
nywane tylko zapomocą szklanego drążka, 
osadzonego w korku gumowym, zamykają
cym naczynie. Na podstawie dzwonu usta
wiono większą miseczkę z kwasem siarcza- 
nym stężonym, a na niej stal mały porowaty

gliniany talerz z bezwodnikiem fosfornym : 
obie te substancye pochłaniały wilgoć z oto
czenia. Na tym też talerzu stał kieliszek, 
przeznaczony na powietrze ciekłe, otoczony 
staniolem i połączony z ziemią, zapomocą 
izolowanego drutu, prowadzonego przez ko
rek. Obok naczynia z kw. siarczanym stał 
elektroskop Exnera, którego pokrycie było 
również połączone z ziemią. Znak ładunku 
można było wyznaczyć łatwo zapomocą po
tartej sztaby lakowej. Przez korek gumowy 
wyżej wspomniany przechodziła też rurka, 
przez którą wylewało się powietrze ciekle 
do kieliszka i laseczka, którą się poruszało 
drążek szklany zgięty kolankowato i dźwiga
jący na haczykowatym końcu pęczek nitek 
kokonowych; na nim zaś zawieszane było 
ciało, które miało być zanurzone w powie
trzu ciekłem. Ponieważ przez parowanie po
wietrza ciekłego wytwarza się zawsze atmo
sfera bogatsza w tlen, wybrano zatem do 
doświadczenia pallad, jako materyał trudno 
ulegający utlenieniu. Ten kawałek metalu 
dał się przez obrót drążka zanurzać w na
czyniu, wyciągać zeń, lub też doprowadzać 
do kółka palladowego, przymocowanego do 
elektroskopu. W taki sposób wykluczona 
została możliwość zjawiska Volty, gdyż sty
kały się dwa przedmioty z tego samego me
talu. Najtrudniejsze do wykluczenia by
ły zjawiska termiczne, wynikające z ze
tknięcia ochłodzonej blaszki palladowej 
i kółka, mającego temperaturę pokojową. 
Przez oddzielną rurkę, wypełnioną chlor- 
kiemJ wapnia, wypróżniono dokładnie całe 
naczynie, a następnie wszelkie połącze
nie starannie uszczelniono. Wtedy dopie
ro wprowadzamy przez odpowiednią rur
kę ciekłe powietrze z flaszki Dewara do na
czynia i znowu zamykamy rurkę. Powietrze 
od pierwszej chwili dostania się do naczynia 
paruje, ale ponieważ jestto już suche po
wietrze, a wilgotne z zewnątrz nie może się 
tam dostać, więc wykluczone jest w ten spo
sób tworzeniu się mgły i szronu. Mimo tego 
rezultat doświadczenia był taki sam, gdyż 
w elektroskopie powstawały znowu wychyle
nia. Widać stąd, że za przyczynę zjawiska 
nie można uważać naelektryzowania na po
wierzchni badanego ciała, ale że powietrze 
ciekłe jest siedliskiem elektryczności.

Po wykazaniu tego faktu trzeba było wy
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jaśnić, której ze składowych części powietrza 
należy przypisać to działanie. Oprócz zwy
kłych składników czystego powietrza, dają
cych się skroplić w niskich temperaturach 
(tlen, azot i argon), powietrze ciekłe otrzy
mane z maszyny zawiera pewne zanieczysz
czenia, jak C02, i zestalone resztki oleju 
maszynowego. Z biegiem czasu przyłącza 
się też lód w małych ilościach, bo w otwar
tej zawsze flaszce Dawara wilgoć powietrza 
strąca się w postaci śniegu. Wszystkie te 
dodatki można łatwo usunąć przez filtrowa
nie powietrza. Przedsięwzięto też większą 
ilość doświadczeń z filtrowanem, a więc do
kładnie czystem powietrzem. To powietrze, 
posiadające prześliczne niebieskawe zabar
wienie i opisane przez K. Olszewskiego l) 
widmo absorpcyjne o 4-ch właściwych sobie 
smugach, nie wykazuje żadnego śladu nae- 
lektryzowania, nawet wtedy, gdy po wlaniu 
do naczynia pieni się silnie przy jego ścia
nach i na powierzchni zanurzonego w niem 
ciała. W tem doświadczeniu mieliśmy więc 
do czynienia z powietrzem absolutnie czy
stem, a że żadnego naelektryzowania nie 
można było stwierdzić na zanurzonem ciele, 
wynika więc stąd, źe wskutek tarcia, zacho
dzącego w suchem, nie zawierającem ani lo
du, ani innych domieszek powietrzu, nie mo
że się naelektryzować ani szkło, ani metale. 
Można więc poglądy Faradaya w tym kie
runku rozszerzyć do powietrza o temperatu
rze —193°.

Widzimy zatem, że naelektryzowanie pal
ladu w ciekłem powietrzu jest spowodowane 
przez jeden ~ze składników, zanieczyszczają
cych powietrze ciekłe. Dla rozstrzygnięcia, 
który z tych składników ma tę własność, do
rzucono do przefiltrowanego powietrza ze
stalonej masy bezwodnika węglanego. Po
nieważ C02 , wyjęty z worka, wykazuje swój 
własny ładunek, rozdrabnialiśmy przeto więk
sze kawałki pomiędzy dwiema grubemi pły
tami cynkowemi, połączonemi z ziemią, i do
piero całkowicie zobojętniony C02 wrzuci
liśmy do pompy. W tych warunkach, mimo 
dodawania C 02, nie wystąpiło żadne naelek
tryzowanie blaszki palladowej, widać więc, 
że niema żadnego związku przyczynowego

*) Rozprawy Wydz. M atem.-Przyrodn. Akad. 
Umiejętn. w Krakowie. Tom XVI, r. 18S7.

między naszem zjawiskiem, a zanieczyszcze
niem śladami C 02. Teraz trzeba było wpro
wadzić do przefiltrowanego powietrza ciekłe
go ló i w możliwie rozdrobnionym stanie. 
Było to bardzo trudne, bo trzeba się było 
starać, aby lód wprowadzony został, jako 
elektrycznie neutralne ciało. Rozdrabnianie 
zaś silnie oziębionego stałego kawałka lodu 
jakiemkolwiek ciałem, metalem lub nieme
talem, elektryzowało lód silnie dodatnio, 
a instrument rozdrabniający elektryzował 
się silnie odjemnie. Wpuszczano więc do 
przefiltrowanego powietrza zamiast lodu 
cienki strumień wody destylowanej. Woda 
ścinała się w powietrzu ciekiem w kuleczki 
lodu, które, jak się okazało, były silnie na- 
elektryzowane. Źródłem naelektryzowania 
tych kuleczek lodowych jest tarcie wody 
o ścianki rozpylacza. Ten ładunek elek
tryczny zachowują kuleczki lodu i w powie
trzu ciekłem.

W miarę doprowadzania lodu do powie
trza ciekłego, w którem zanurzona była 
blaszka metalu, ładunek elektryczny zanu
rzonego ciała wzrastał—wynika więc stąd 
wniosek, źe to lód, zawarty w powietrzu 
ciekłem elektryzuje zanurzone ciało, i to od
jemnie, gdyż sam jest naelektryzowany do
datnio—w ten więc sposób daje się objaśnić 
nasze doświadczenie.

Aby wyjaśnienie to oprzeć na bezwzględ
nie pewnych podstawach, przeprowadzono 
inne jeszcze doświadczenia. Stałe cząsteczki, 
pozostające w naczyniach po wyparowaniu 
całkowitem powietrza ciekłego wykazują sta
le ładunek dodatni i to bardzo silny; ma to 
miejsce niezależnie od materyału naczynia 
(szkło, lak, wreszcie kauczuk, który w tej 
temperaturze jest ciałem twardem). W skład 
pozostałego osadu wchodzi woda w stanie 
stałym z domieszką śladów oliwy maszyno
wej. Faraday wykazał już dawniej wysoką 
elektryczność dodatnią wody, a specyalnie 
dla lodu, który przez tarcie o płynną wodę 
elektryzuje się dodatnio. Sohncke ') stwier
dził te doświadczenia, a nadto udowodnił, 
że całkowicie suchy, bardzo zimny lód elek
tryzuje się dodatnio przez tarcie o ciała sta
łe, jak mosiądz, stal, szkło, podczas gdy 
ciała stałe wykazują ładunek odjemny. Na-

’) Wiede-n. Annnl., r. 188fi
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szc doświadczenia stwierdzają zatem rezul
taty Sohnckego i rozszerzają ich zakres dla 
większej ilości ciał, dla lodu zaś mają war
tość i w temp. —193°. Doświadczenia te 
wykonać można również, choć w nieco zmo
dyfikowanej formie i z małą ilością skroplo
nego powietrza.

Pozostawała jeszcze do rozstrzygnięcia 
kwestyą, jakie znaczenie mają domieszki sub- 
stancyj oleistych w wytwarzaniu się elek
tryczności w naszych doświadczeniach. W e
dług Faradaya już bardzo niewielkie do
mieszki substancyj oleistych obniżają znacz
nie elektryczność, którą wywołuje tarcie 
wzajemne kropelek wody. Autorowie sta
rali się powtórzyć to doświadczenie dla ta r
cia lodu przez bezpośrednie dodawanie ole
jów ciekłych. Tą metodą nie udało się jed
nak stanowczo rozstrzygnąć tej kwestyi, po
nieważ w powietrzu ciekłem krople oleju 
krzepną natychmiast na twarde kuleczki.
W każdym razie jednak można przypusz
czać, że domieszki oleju maszynowego 
zmniejszają efekt doświadczenia, wobec cze
go lepiej jest zawsze powietrze przefiltrować, 
a potem dopiero wprowadzać do powietrza 
niezbędną ilość lodu. Uskutecznić to można 
przez umożliwienie dostępu wilgoci z otacza
jącej atmosfery do powietrza suchego ciekłe- j  

go, lub przez doprowadzenie zapomocą dmu- j  
chawki pewnej ilości powietrza wilgotnego.

Ostateczny wynik doświadczeń autorów, 
polegający na tem, że „lód, znajdujący się 
w powietrzu ciekłem, jest siedliskiem elek
tryczności dodatniej, wskutek czego zetknię
te z niem ciało elektryzuje się silnie odjem- 
nie”, może posłużyć do objaśnienia nastę
pującego zjawiska. Połączmy jeden biegun 
czułego galwanometru lub elektrometru 
z ziemią, a drut prowadzący od drugiego 
zanurzmy w powietrzu płynnem. Okaże się, 
źe nie będzie żadnego wychylenia, albowiem 
ciało pocierające, naładowane dodatnio i po
tarte, naładowane odjemnie, leżą obok sie- 
bio i ich ładunki elektryczne neutralizują 
się. Dopiero w chwili rozdzielenia tych 
ciał, t. j. wyjęcia drutu, albo obniżenia na
czynia z powietrzem, będziemy mogli wyka
zać naelektryzowanie drutu.

Tak samo nie otrzymamy wychylenia po
mimo najgwałtowniejszego wrzenia powie
trza, jeżeli przytwierdzimy do elektrometru

miseczkę platyuową, do której nalejemy po
wietrza ciekłego. Można jednak inaczej nie
co urządzić doświadczenie: miseczkę ze 
zgiętym na dół drutem, który jest przytwier
dzony do elektroskopu, zanurzamy w podsu
nięte od dołu naczynie, napełnione powie
trzem ciekłem. Wtedy po ustaniu zjawiska 
Leidenfrosta otrzymamy wychylenie, gdyż 
powstaje elektryczność wskutek tarcia po
wietrza, zawierającego lód, o ściany zanu
rzonej miseczki. Wykonywając te doświad
czenia, zwrócić trzeba uwagę, że występują 
nieraz komplikacye, które wywołują zneu
tralizowanie lub zmianę znaku ładunku elek
trycznego. Jeżeli np. powstanie w naczyniu 
znaczniejsza ilość dodatnio naelektryzowa- 
nych kawałków lodu, to przez zetknięcie się 

' ich z odjemnie naelektryzowanym metalem 
j  wystąpić może zneutralizowanie ładunków;
| łub nawet, gdy dodatni ładunek lodu znacz- 

J  nie był silniejszy, przyjść może do dodatnie
go naelektryzowania zanfirzonego ciała, po
mimo, że należałoby się spodziewać, że ono 
będzie miało ładunek o znaku odjemnym. 
Ma to miejsce przedewszystkiem wtedy, gdy 
wprowadzamy rozdrobniony lód do kąpieli 
powietrznej. Te kawałki lodu przez rozdi’a- 
bnianie naelektryzowały się wskutek tarcia 
tak silnie dodatnio, że ich ładunki całkowi
cie pokrywają zjawisko opisywane.

Na rezultatach, do jakich doszli autorowie 
„że przez tarcie całkowicie suchym i bardzo 
zimnym lodem prawie wszystkie ciała, 
a w szczególności metale, elektryzują się 
silnie odjemnie” można oprzeć metodę ba- 

j  dania rodzaju elektryczności ciał. Badania 
takie z użyciem powietrza ciekłego są do
godniejsze i ściślejsze od dotychczasowych 
badań, które są uciążliwe i niezawsze dają 
zgodne rezultaty. Ważnem jest przede
wszystkiem, żeby przy tem bardzo silnem 
oziębieniu wykluczyć udział pary wodnej 
inaczej opadłaby ona w postaci szronu na 
sam przyrząd i na środki oziębiające. Re- 
zulty, do których doszli autorowie w tej 
pracy mają znaczenie i w meteorologii, gdyż-, 
popierają teoryą Sohnckego '), objaśniającą 
powstawanie elektryczności towarzyszącej, 
burzom letnim.

') Wiedemann Annalen.
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Sohncke podaje, jako fakt wielokrotnie 
stwierdzony przez wiarogodnych meteorolo
gów, że za każdym razem przed powstaniem 
burzy występują na niebie równocześnie 
chmury wodne (cumuli), utworzone wskutek 
zgęszczenia kropel wody i chmury pierzaste 
(cirri, cirostrati) złożone z igiełek lodowych. 
Wzajemne zatem tarcie igiełek lodowych 
i kropel wody byłoby źródłem elektryczno
ści, powstającej podczas burzy, przyczem, 
jak stwierdził Sohncke, przepuszczając wodę 
przez suche kapilary lodowe, woda elektry
zuje się odjemnie, a lód dodatnio ■). Nie
zbędnym przy tem warunkiem jest, by lód 
był suchy, inaczej bowiem następowałoby 
wzajemne tarcie cząsteczek wody, a to, jak 
dowiódł Faraday, nie jest w stanie wytwo
rzyć elektryczności. Nie można jednak roz
ciągnąć tej teoryi do objaśnienia powstawa
nia elektryczności w wyższych warstwach 
oceanu powietrznego, albo też w okolicach 
podbiegunowych, gdyż tam z powodu niskiej 
temperatury woda nie może pozostawać w sta
nie ciekłym. A jednak w okolicach biegu
nów naszej planety wytwarza się elektrycz
ność, która się ujawnia zapomocą pięk
nych nader zjawisk świetlnych. Spo
sobu powstawania jej nie podaje nauka 
o elektryczności, ale autorowie sądzą, że 
opierając się na ich doświadczeniach można 
przypuszczać, że źródłem elektryczności jest 
tarcie pyłu kosmicznego, zwyczajnego pyłu, 
drobnych nader kamyków, lub kawałków że
laza meteorycznego o igiełki lodowe z chmur 
lodowych, jeżeli te ostatnie unoszą się nisko 
ponad ziemią samą. Ponieważ zaś pod bie
gunami powietrze jest bardzo rozrzedzone, 
więc wyładowaniu elektryczności towarzyszą 
zjawiska świetlne, jak np. zorze północne lub 
fosforyzacya nieba. Doświadczenia autorów 
nad powietrzem ciekłem posłużyły więc tym 
razem do udowodnienia, że i w niskiej tem
peraturze, w atmosferze całkowicie wolnej 
od pary wodnej może się wytwarzać elek
tryczność.

J. D.

l) P rzy tarciu o inne ciała woda elektryzuje 
się dodatnio, a ciała odjemnie.

Falująca reakcya chemiczna.

Falującą reakcyą nazwać można szcze
gólne zjawiska, zachodzące gdy chrom roz
puszczamy w kwasach, a zbadane niedawno 
przez Ostwalda. Metal ten, otrzymany w czy
stym stanie, zachowuje się, podług badań 
Hittorfa (z któremi Wszechświat zapoznał 
czytelników w n-rze 44 r. 1899) względem 
kwasów w sposób dziwaczny, urzeczywistnia
jmy poniekąd średniowieczne mrzonki alche
mików. W pewnych warunkach (zależnych 
od uprzedniego traktowania chromu kwa
sami) zachowuje się jak metal, który łatwo 
utlenia się: rozpuszcza się w kwasach z ła
twością, wydzielając energicznie wodór (po
dobnie jak cynk); w innych przypadkach 
względem kwasów jest obojętny, jak np. rtęć; 
ten drugi stan, w którym metal ten zwykle 
się znajduje, zwany jest stanem bierności 
chromu. Oczywiście, że zmianom tym towa
rzyszy zmienność potencyału elektrycznego. 
Bardziej jeszcze zadziwiający jest przebieg 
reakcyi, która się wszczyna, gdy czynny 
,t. zw. rozpuszczalny chrom styka się z kwa
sem. Większość reakcyj chemicznych od
bywa się, jak wiadomo, z szybkością stale 
się zmniejszającą w miarę wyczerpywania 
się odczynników; w pewnych razach, a mia
nowicie wtedy gdy produkty reakcyi przy- 

! śpieszają reakcyą katalitycznie, szybkość re
akcyi może stale wzrastać. W danym przy- 

j padku jednakże reakcya odbywa się napozór 
! bardzo nierównomiernie. Nierównomierność 
[ ta przejawia się w prosty sposób wtedy, 

skoro naczynie, w którem chrom się rozpusz
cza, połączymy zapomocą szczelnie przylega
jącego korka z rurką zanurzoną w wodzie.

| Wówczas wodór, wydzielający się skutkiem 
| reakcyi, wypychany zostaje przez otwór rurki 

w postaci pęcherzyków, mogących stanowić 
j  wskaźnik szybkości reakcyi. Skoro z zegar- 
j  kiem w ręku liczyć będziemy te pęcherzyki, 

to przekonamy się z łatwością, źe ilość ich 
to wzrasta, to spada. Wahania te są jed
nakże bardzo regularne. W  celu wykazania 
tej regularności Ostwald obmyślił odpowied
ni przyrząd. Wodór, który wydziela się 
w tym przyrządzie skutkiem reakcyi między 
chromem a kw. siarczanym, wchodzi przez
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rurkę włoskowatą. Ponieważ średnica tej 
ostatniej jest nieznaczna ( ‘/2 mm), więc 
w przyrządzie wytwarza się chwilowo nad
miar ciśnienia,—tem większy, im więcej wo
doru się wydziela, t. j. im większa jest szyb
kość reakcyi.vChodzi więc o określenie i auto
matyczne zapisywanie ciśnienia, panującego 
w przyrządzie. Do tego celu służy bębenek 
obciągnięty błoną gumową, wypuklającą się 
pod wpływem ciśnienia wodoru, urządzony 
tak, jak znane w pracowniach biologicznych 
przyrządy do zapisywania rozmaitych ruchów 
organicznych. Ruchy błony udzielają się za
pomocą sztyfcika skazówce ruchomej, która 
zapisuje je w powiększonym wymiarze na 
obracającym się walcu. Wahania szybkości 
i ich regularność uwidoczniają się na walcu 
pod postacią krzywych falistych.

Zarówno samo zjawisko falowania, jakoteż 
kształt i długość fal okazały wielką rozma
itość, zależną od pobocznych napozór warun
ków doświadczenia.

Pierwsze próbki chromu, otrzymane metodą 
d-ra Goldschmidta (patrz Wszechświat, 1899, 
n-r 43), wykazały fale bardzo regularne. 
Natomiast wszystkie następne próbki, otrzy
mane w podobnych zupełnie warunkach, da
wały zamiast fal gładkie krzywe; próbki te 
zachowywały się wobec kwasów jak zwy
kłe metale (cynk lub żelazo ): rozpuszczały 
się one z szybkością stale zmniejszającą się. 
Wówczas Goldschmidt przysłał Ostwaldowi 
resztki chromu otrzymanego w pierwszych 
swych doświadczeniach; te znów wypisywały 
piękne i regularne fale. Wydawało się 
prawdopodobnem, że różnica w zachowaniu 
się chromu wywołana była przez obecność 
rozmaitych domieszek. Drogą analizy jed
nakże nie udało się domieszek tych wykryć. 
Pozostawała więc droga syntetyczna: sztucz
nie przygotowano próbki chromu z rozinai- 
temi domieszkami. Wynik badań tych, do
tąd jeszcze nie zakończonych, był ten, że 
udało się przez dodanie gipsu otrzymać 
chrom z domieszką siarki, który dawał 
doskonałe fale.

Inny fakt, towarzyszący tym kapryśnym 
zjawiskom, polegał na tem, że kawałek chro
mu, falujący regularnie w kwasie, „zasypiał”, 
czyli przestawał falować po przeniesieniu do 
innej porcyi kwasu; po powtórnem przenie
sieniu do pierwszego naczynia budził się

śpiący metal i falował znów jak poprzednio. 
Przytaczamy dosłownie opis badań, dążących 
do wykrycia przyczyny tego dziwacznego 
zachowania się chromu, gdyż stanowią one 
klasyczny przykład metodyki doświadczalnej.

„Pierwsze] zanurzenie świeżego kawałka 
chromu w kwasie obdarzało kwas ten włas
nością wywoływania fal. Własność ta zacho
wywała się jako rzecz substancyalna '• zmie
szanie bowiem takiego kwasu z czystym 
zmniejszało jego działanie, a dalsze rozcień
czanie osłabiało je zupełnie. Do wywołania 
tej własności niezbędnem było użycie świe
żego chromu; chrom używany nie był w stanie 
spowodować tego zjawiska.

„Fakty te przedstawiały zagadnienie nie 
łatwe do rozwiązania. Z rozmaitych stron 
wyrażono przypuszczenie, że falujący chrom 
wywołuje w kwasie „drgania cząsteczkowe”, 
udzielające się innym kawałkom chromu; 
przypuszczenie to nie zgadzało się jednakże 

I z tym sposobem myślenia, jaki uważamy 
w nauce za odpowiedni; dlatego też podją
łem szereg prób w celu wykrycia mniej hy- 
potetycznego wyjaśnienia tych zjawisk, prób, 
które początkowo były bezowocne.

„Ponieważ własność ta przywiązana była 
do kwasu, więc wydawało mi się możliwem, 
źe przyczyna jej leży w zawartości soli 
chromu lub wodoru, udzielających się kwa
sowi wskutek reakcyi. Jednakże kwas, 
sztucznie zaopatrzony w sól chromową lub 
nasycony wodorem, zachowywał się zupełnie 
tak samo jak świeży : te więc wpływy nale
żało zupełnie wykluczyć.

„Możliwem było jeszcze jedno przypusz
czenie. Świeże kawałki chromu leżały przez 
dłuższy przeciąg czasu na powietrzu, mogły 
więc przyciągnąć zeń coś takiego, co udzie
lając się kwasowi, wywoływało w tym ostat
nim powyższą własność. Pozostawiłem więc 
na powietrzu używane kawałki chromu; po 
upływie paru dni, a następnie po upływie 
dwu tygodni zbadałem je powtórnie. Lecz 
i w tym razie nie chciały one falować w świe
żym kwasie.

„W tem beznadziejnem położeniu, gdy 
groziła mi już bezwarunkowa kapitulacya 
przed „drganiami” cząsteczkowemi, chwyci
łem się wreszcie najnieprawdopodobniejszego 

j  przypuszczenia. Czyżby kawałki jedwabiu,
; w który chrom był owijany przed zanurzę-
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niem, miały stanowić przyczynę tego dzi
wacznego zachowania się?

„Usunąłem więc wpływ ten, umieszczając 
chrom w szklanym dzbanuszku, w którego 
dnie zrobiona była dziura, stanowiąca ujście 
dla kwasu nasyconego metalem. Dzbanu
szek ten zawiesiłem na nitce w kwasie.

„Wynik doświadczeń tych, modyfikowa
nych w najrozmaitszy sposób, był taki, źe 
świeży metal zachowywał się teraz tak sa
mo jak używany, t. j. zasypiał.

„Umieściłem więc kawałek chromu w dzba
nuszku i zanurzałem w kwasie; wkrótce me
tal zasnął. Wówczas wrzuciłem kawałek 
jedwabiu, jakiego używałem do poprzednich 
doświadczeń, o 3 cm2 powierzchni, ważący 
0,005 g. Po upływie kilku minut chrom po
czął drgać, rysując prędkie, regularne fale, 
znane mi z poprzednich doświadczeń ze świe
żym chromem.

„Był to poważny krok w kierunku wyja
śnienia tych zjawisk. We wszystkich pier
wotnych doświadczeniach znajdował się świe
ży kawałek chromu w świeżym woreczku 
jedwabnym, natomiast używany chrom spo
czywał w woreczku, który poprzednio już 
uległ działaniu kwasu i wody. A więc jed
wab zawierał oczywiście coś, co rozpuszcza
jąc się w kwasie, obdarzało kwas ten wła
snością wywoływania drgań.

„Ponieważ używałem białego jedwabiu, 
więc wykluczony był wpływ barwników oraz 
substancyj, służących do nadania jedwabiowi 
wagi; nie mogłem więc przypuścić obecności 
żadnego innego ciała rozpuszczalnego, prócz 
apretury, t. j. krochmalu, który przy praso
waniu zamienił się prawdopodobnie w dek
strynę. Przygotowałem bardzo rozcieńczo
ne roztwory dekstryny i krochmalu i zbada
łem ich działanie. Wynik był dodatni: dek
stryna i krochmal a wywołują w bardzo wiel- 
kiem nawet rozcieńczeniu regularne falowa
nie chromu podczas rozpuszczania w kwasie 
solnym11.

Tyle Ostwald. W dalszym ciągu posta
ramy się streścić pokrótce wyniki doświad
czeń, mających na celu wykrycie zależności 
kształtu i długości fal od rozmaitych wpły
wów.

Pierwsze pytania, związane bezpośrednio 
z powyżej przytoczonemi zjawiskami, wyra
zić się dają w następujący sposób: Jaka

ilość dekstryny wystarcza do wywołania 
drgań chromu? Jakie substancye dzielą 
z dekstryną powyższą własność?

Doświadczenia dały na te pytania następu
jącą odpowiedź: 0 ,0 0 1 %  dekstryny wprawia 
chrom w stan falowania; działanie dekstryny 
wspólne jest wszystkim wodanom węgla; jest 
ono tem wyraźniejsze, im większą wagę czą
steczkową posiada dany wodan węgla. Uczy
nić tutaj jednak należy zastrzeżenie, źe roz
maite próbki chromu zachowują się w sposób 
niejednakowy, a próbki, otrzymane przez 
Groldschmidta w pierwszych doświadczeniach, 
falowały nawet bez dodania dekstryny.

Z temi próbkami Ostwald wykonał szereg 
doświadczeń w celu zbadania wpływu tempe
ratury, stężenia kwasów oraz katalizatorów. 
Wpływ temperatufy przejawia się w taki spo
sób, że w miarę podwyższenia temp. fale stają 
się coraz krótszemi, t. j. ilość drgań w jed
nostce czasu wzrasta. W tym samym kie
runku działa stężenie kwasu: w stężonym 
kwasie drgania są częstsze i fale krótsze niż 
w rozcieńczonym. Podobnież jak kwas sol
ny, działa także kwas siarczany. Niektóre 
substancye dodane do kwasu zwalniają drga
nia chromu: fale stają się dłuższe i ustają 
wreszcie zupełnie. Najsilniej działa pod tym 
względem aldehyd mrówkowy; podobnie dzia
ła dodanie niewielkich ilości jodków, cyan- 
ków i rodanków metali. Odwrotnie dzia
łają; kwas azotny, tlenki azotu, kwasy chlor- 
ny i bromny. Wynika stąd, źe wogóle sub
stancye utleniające przyśpieszają falowanie, 
ciała odtleniające zaś zwalniają to zjawisko.

Przytoczone powyżej doświadczenia sta
nowią oczywiście studya przygotowawcze do 
dalszych badań. Streszczając je tutaj, mie
liśmy zamiar zapoznać czytelnika nie
tylko z wynikani mozolnych badań uczo
nego, lecz i z samą metodą oryentowania się 
w niezbadanej dotąd dziedzinie zjawisk: 
w naukach doświadczalnych bowiem często
kroć wyniki pracy stają nam się zrozumiałe 
jedynie w świetle metod, jakie doprowadziły 
do ich wykrycia.
(Zeitschift fur physikal. Chem. t  35, str. 3 3 —76

i 204—256).
M. Centnerszwer.
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0 wpływie świata zewnętrznego na

rozwój organizmów.

(Dokończenie).

Gurwitsch ‘) rozszerzył niejako zakres 
pracy Hertwiga. Próbował on wpływu ca
łego szeregu substancyj zawartych na embry- 
onalny .rozwój jajek żabich w roztworze, 
w którym miały się rozwijać jajka zapłod
nione. Najsilniejszy wpływ miały chlorki 
sodu i litynu (LiCl); słabiej działały bromki
1 jodki. Autor spodziewał się też przez 
użycie glukozy i peptonów wywrzeć wpływ 
troficzny na rozwijające się organizmy.

Przewidywania te .okazały się przedwcze- 
8nemi, gdyż w istocie fadnego charaktery
stycznie troficznego wpływu nie dało się skon
statować. Pod działaniem roztworów strych
niny i nikotyny wytwarzały się monstra, 
w których znowu obserwować można było 
brak zrostu fałdów rdzennych. Zmiany 
obserwowane w okresie rozwoju autor 2) tłu- j  
maczy osłabieniem pod wpływem tych roz- | 
maitych czynników chemicznych zdolności J  

reproduktywnej plazmy3). Zwierzęta, których 
rozwój w normalnych warunkach, odbywa 
się w wodzie morskiej, reagują w okresie 
tego rozwoju na zmiany składu chemicznego, 
czy to na wzmocnienie czy osłabienie kon
centracyi soli w wodzie morskiej zawartych. 
Normann badał przebieg brózdkowania ja 
jek jeżowców w wodzie, w której ilość MgCl2 

i NaCl była zwiększona. Okazało się przy
tem, że tu następuje zahamowanie podbiału 
komórkowego tak, że brózdkowanie wkrótce 
ustaje. Podział ustaje wprzód dla plazmy, 
później dla jądra. Można w ten sposób 
dobrać koncentracyą roztworu tak, że w ob
rębie wspólnego ciała plazmatycznego znaj
dować się będą dwie, cztery i więcej figur 
karyokinetycznych, a plazma nie dzieli się 
wcale. W  ten sposób jesteśmy w stanie wy-

*) Arch. fu r Entwickelungsmech., t. III.
2) Arch. fiir Entwickelungsmech., t. III.
3) Doświaczenia te m ają również ważne teo 

retyczne znaczenie ze względu na teoryą rozwoju 
embryonalnego (teorya mozaikowa), czego je d 
nak tu  bliżej nie można narazie dla braku m iej
sca poruszać.

wołać sztucznie t. zw. karyokinezę wielo
krotną. Późne zwierzęta są rozmaicie wraż
liwe na wpływ tych chemicznych bodźców. 
Jajka ryb Ctenolabrus i Fundulus zachowy
wały się daleko odporniej przeciw tym che
micznym wpływom. Trzeba było używać 
daleko bardziej skoncentrowanych roztwo
rów, żeby ten sam wpływ wywołać.

Z prac przytoczonych Loeba i Normanna, 
jak też i z całego szeregu prac Herbsta nad 
wpływem składu chemicznego środowiska, 
w którem rozwijają się organizmy, widać, że 
wpływ ten jest natury chemicznej, t. j. że 
zmieniony skład chemiczny jest podnietą do 
zmian w rozwoju i natury fizycznej, t. j. że 
wskutek zmiany chemicznego składu środo
wiska zmieniają się warunki ciśnienia osino- 
tycznego wewnątrz komórek żyjących i to 
wpływa na zmianę w toku rozwoju. Loeb *) 
modyfikował oddziaływanie ^ody morskiej 

I na kwaśne lub alkaliczne przez dodanie 
j  małych ilości HC1 lub NaOH. Okazało się, 

że rozwój wsłabo alkalicznie oddziaływającej 
wodzie morskiej ma tempo szybsze, niż w wo
dzie morskiej normalnej. Wolniej nato
miast przebiegają poszczególne stadya roz
woju w wodzie kwaśno oddziaływającej. Loeb 
tłumaczy te zjawiska tem, że w słabo alka
licznej reakcyi .procesy utleniania, a więc 
i wymiana materyi odbywają się energiczniej, 
w słabo kwaśnej reakcyi zmiejszasię zdolność 
oksydacyi. Herbst ogłosił cały szereg badań 
w sprawie wpływu składu chemicznego śro
dowiska na rozwój embryonalny. Charak
terystyczne są wyniki badań Herbsta nad 

I wpływem zawartości wapnia w wodzie mor
skiej na rozwój. Herbst 2) obserwował roz
wój jajek jeżowców, jajek Myzostoma, Poly- 

I mnium i Fabularia w środowisku nie za- 
| wierającem wapnia. Oczywiście, że roztwór 
j  wodny, w którym się rozwój miał odbywać, 

był sztucznie przyrządzony, a skład che
miczny jego odpowiadał w zupełności skła
dowi chemicznemu wody morskiej z tą tylko 

! różnicą, że wapna wcale nie dodawano. Do 
| takiej wody wkładano zapłodnione jajka ba- 
| danych zwierząt, uwolnione z otaczającej je 
! błonki.

J) Arch. fur Eotwickelungamecb., t. VII. 
s) Mitth. Stafion Neapel 1900.
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. Już w stadyum dwu komórek potomnych 
(blastomeronów) widać, źe połączenie między 
komórkami się rozluźnia; ściśle przylegające 
do siebie komórki zaczynają się od siebie od
dalać, spłaszczenie w płaszczyźnie stykania 
komórek znika; komórki przybierają kształt 
okrągły. Związek wzajemny utrzymuje naj
pierw rodzaj plazmatycznej wypustki, która 
jakby mostem łączy oddalające się od siebie 
komórki. Ta wypustka plaztnatyczna roz
pada się później'na szereg kuleczek, tak, że 
połączenie staje się coraz luźniejsze, komórki 
łączy już tylko bardzo delikatny obłoczek 
plazmy. Tymczasem blastomerony ulegają 
dalszemu podziałowi, widzimy więc potem 
stadyum 4-ch, 8 i 16-tu komórek, a połącze
nie wzajemne między późniejszemi pokole
niami również się rozluźnia. Po jakimś cza
sie widać, źe komórki zaczynają się zupełnie 
wyosabniać, stają się całkiem samodzielnemi 
osobnikami. Widać wtedy w różnych miej
scach naczynia, w którem odbywa się doświad
czenie, komórki pływające rzęskami okryte 
i wykonywające nieraz ruchy pełzaków. Ten 
charakterystyczny wpływ wapna na łączność 
komórek embryonalnych nie ogranicza się 
bynajmniej do pierwszych okresów rozwoju. 
Herbst przenosił do środowiska, niezawiera- 
jącego wapna, larwy jeżowców i zauważył, że 
spójność *) między poszczególnemi komór
kami tkanki larw słabta: komórki odzielne 
powoli oddalały się od siebie, wreszcie zu
pełnie się wyosobniały. Niemniej jednak 
w tych oddzielnych komórkach widać jeszcze 
przez pewien czas objawy życia: nieraz przez 
trzy dni po rozdzieleniu się komórki zacho
wywały się przy życiu. Z tych doświadczeń 
wynika, że w pierwszych okresach rozwoju 
połączenie istniejące między komórkami nie 
jest stałe, może ono być zniesione przez ze
wnętrzne wpływy, a nie naraża to jeszcze ko
mórek na utratę życia.

Celem dalszych doświadczeń Herbsta by
ło stwierdzenie, jak zachowywać się będą 
indywidua, które czas jakiś rozwijały się

') Nieco podobne zjawisko zaokrąglenia i roz
chodzenia się komórek obserwował Roux (Ge- 
sammte Abhandl. t .  II, Btr. 151) na embryonach, 
które wskutek okaleczenia ginęły. To zjawisko 
Roux nazwał „framboisia minor” i uważa je  jako 
objaw przedśmiertny.

' w środowisku nie zawierającem wapna, jeżeli 
j  je przeniesiemy do normalnej wody morskiej 

(a więc zawierającej wapno). Do normalnej 
wody morskiej autor przenosił embryony 

! w rozmaitych stadyach rozwoju. Zauważył 
wtenczas, że, gdy jajka zapłodnione, żyjące 

 ̂ w środowisku bez wapna do stadyum 2, 4, 8 ,
! 16 komórek (komórki utraciły tu zupełnie 

wzajemną łączność), przeniesiono do warun- 
\ ków normalnych, wtedy każda komórka za- 
[ czynala się oddzielnie dzielić. Podział od

bywał się normalnie, komórki się dalej nie 
rozdzielały i powoli z _odzielnych blasto- 
meronów rozwijały się embryony, mające ł/2, 
‘A) Vbi lub '/jg normalnej wielkości larw, 

j  zależnie od tego, z jakiego blastomeronu po
wstały. Widać stąd, że działanie rozluźnia- 

{ jące łączność komórek trwa tak długo, jak 
j długo działają warunki nienormalne.

Jeżeli przeniesienie do normalnych warun- 
I ków, a więc do wody morskiej normalnej na- 

J  stąpiło wcześniej, zanim się komórki zupełnie 
J  oddaliły, to mimo, źe były już zaokrąglone,
! zbliżały się i przypłaszczały wzajemnie, tak, 
j  źe dalszy rozwój postępował normalnie. To 
| samo autor zauważył po przeniesieniu do 

wody morskiej normalnej larw, zmienio- 
I nych pod wpływem nienormalnego środo- 
| wiska w rzeczywistą masę komórek. W wa

runkach normalnych komórki zbliżały się do 
siebie, rozwój normalnie postępował, kształt 
tylko był nieco nieregularny. D Jałinie śro
dowiska nie zawierającego wapna i przyczynę 
tu opisanych zjawisk Herbst objaśnia wzmo
żeniem ruchów komórek i rozluźnieniem 
blonki, utrzymującej związek między komór
kami.

Nie mogę zakończyć tego artykułu bez 
wzmianki o sprawie znaczenia siły ciężkości 
dla rozwoju. Jestto kwestyą, która zajmuje 
przyrodników od lat szesnastu, a mimo dość 
dużej literatury w tym kierunku do dziś dnia 
pozostaje zupełnie niewyjaśniona. Pierwszy 

j  Pfliiger ') starał się doświadczalnie sprawę 
i wyjaśnić. Metoda Pfliigera polegała na 
! tem, że przez dodanie do jajka żabiego bar- 
| dzo małej ilości wody wywoływał bardzo nie

znaczne napęcznienie galarety, otaczającej 
1 jajko; w ten sposób rucby obrotowe jajka

------------

Pflugers Arcliiv, t. 31, 1883 r.
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wewnątrz galarety otaczającej były upośle
dzone, lub zupełnie zniesione. Oddawna mia
nowicie wiadomo, źe jajka żaby składają się 
z dwu rodzajów substancyi o nierównym 
ciężarze właściwym. Część jajka, zawiera
jąca materyały zapasowe, jest gatunkowo 
cięższa, część zaś, w której się mieści plazma 
twórcza, jest gatunkowo lżejsza. Pod wpły
wem siły ciężkości ustawiają się zawsze jajka 
w ten sposób, że biegun wegetatywny (biały) 
jest ku dołowi zwrócony, biegun plazma- 
tyczny (czarny) ku górze. Pfliiger starał 
się wyżej podaną metodą to ustawianie się 
jajka utrudnić, a przez odwracanie p łyt
ki, na której jajko umieszczał, nadać sile 
ciężkości coraz inny kierunek działania, tak, 
że w ten sposób środek ciężkości jajka coraz 
na inne miejsce się przesuwał. Takie ciągłe 
zmienianie działania znosi naturalnie wszel
ki wpływ kierujący rozwojem. Ponieważ 
w tych warunkach rozwój rychło się zatrzy
mywał, Pfliiger wywnioskował stąd, że siła 
ciężkości jest dla rozwoju prawidłowego nie
zbędnym warunkiem. Ponieważ dalej wia
domo, źe pierwsza brózda przypada prosto
padle do równika jajka, a położeniem jego 
kieruje siła ciężkości, Pfliiger stąd wniosko
wał, że siła ciężkości wyznacza płaszczyznę 
pierwszego podziału jajka.

Doświadczenia nad wpływem siły ciężko- j  
ści na rozwój podjął potem R,oux '). Oprócz 
wyżej przedstawionej metody Roux użył 
drugiej : jajka poddawał on działaniu siły 
odśrodkowej, umieszczając je na wirownicy. 
Szybkością obrotów wirownicy Roux starał 
się uregulować siłę odśrodkową tak, żeby 
nią znieść o ile możności działanie siły cięż
kości. Roux podaje, źe wszystkie jajka mi
mo zniesienia działania siły ciężkości przeby
wały normalnie i równocześnie proces brózd
kowania, dalej prawidłowo wytworzyła się 
pragęba i brózda rdzenna i również prawi
dłowo wystąpiło zespolenie fałdów rdzen
nych. Ta prawidłowość objawiała się nie
tylko w normalnym przebiegu tych zmian 
morfologicznych, ale też i w normalnej lo- 
kalizacyi brózd w stosunku do osi jajka.

Na podstawie tych doświadczeń wnioskuje 
Roux, że zapatrywania Pfliigera, który !

*) Gesammte Abhandl. t. II.

uważa siłę ciężkości, jako nieodzowny waru
nek rozwoju, są błędne, gdyż po zupełnem 
wykluczeniu wpływu siły ciężkości rozwój 
przebiega zupełnie prawidłowo.

W kilka lat po ogłoszeniu tej pracy Roux& 
ukazała się praca Oskara Schultzego, która 
jest początkiem długiej polemiki między 
Rouxem a Schultzem. Od tego czasu Schul- 
tze całym szeregiem badań x) starał się udo
wodnić niezbędność działania siły ciężkości 
dla rozwoju. Roux ze swej znowu strony 
poddawał krytyce metody i wyniki doświad
czeń Schultzego, wykazując, że rozwój bez 
udziału działania siły ciężkości odbywać się 
może zupełnie prawidłowo. Schultze w ba
daniach swoich posługiwał się przedewszyst
kiem metodą Pfliigera, którą nieco zmodyfi
kował. Jajka wydobyte z jajnika żaby 
ostrym lancetem Schultze układał oddziel
nie na płytkach szklanych i zanurzał je na
stępnie na pewien czas w wodzie, zawierającej 
nasienie męskie. W ten sposób wywoływał 
zapłodnienie i równocześnie napęcznienie ga
larety 'otaczającej jajko. Im dłużej była 
zanurzona w wodzie płytka, na której się 
jajka znajdowały, tem większe wywoływał 
pęcznienie galarety, tem większą nadawał 
jajkom swobodę ruchów rotacyjnych we
wnątrz otaczającej galarety.

Gdy potem jajka przymocowane na płyt
kach wewnątrz galarety obracano wraz 
z płytkami, to te, których galareta mało na- 
pęczniała, nie mogły ulegać sile ciężkości, 
która w innych wywoływała przy obrocie pły
tek tego rodzaju ruch obrotowy wewnątrz 
galarety, tak że biegun wegetatywny, jako 
gatunkowo cięższy, zwracał się ku dołowi; 
takie jajka zostawały więc pod działaniem 
siły ciężkości.

Dalej Schultze ustawiał jajka zapłodnione 
na klinostacie, badał rozwój jajek, które 
przez ucisk starał się ustalić między dwiema 
płytkami, tak, aby przy obrocie płytek nie 
mogły się obracać. Wszystkie te doświad
czenia dawać musiały zgodny wynik, prze
mawiający za tem, że gdy działanie siły cięż-

*) Yerhandl. d. phys.-m ed.Gesellscbaftin Wurz- 
burg 1894. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. 
in W iirzburg 1894, 1897. Verhandl. d. anatom. 
Gesellsch. im Strassburg 1894 und in Geuf 1897. 
Arch. f. mikr. Anat. 1899 u. 1900.
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kości znoszono, wtedy rozwój albo zupełnie 
ustawał, albo przebiegał nieprawidłowo i to 
tak w okresie brózdkowania, jak i w później
szych stadyach. Schultze powoływał się 
nadto na rezultaty doświadczeń O. Hertwi- 
ga ‘), który badał wpływ siły odśrodkowej 
na rozwój. Działanie siły odśrodkowej miało 
tu upośledzać lub prawie zuosić działanie 
siły ciężkości. Rezultaty doświadczeń Hert- 
wiga są nadzwyczaj interesujące. Wiadomo 
mianowicie, że jajka żab należą do tych, któ
re dzielą się holoblastycznie, to znaczy, źe 
podział obejmuje całe jajko. Pod wpływem 
siły odśrodkowej Hertwig zdołał oddzielić 
plazmę życiowo czynną od biernej, t. j. tej, 
która stanowi materyał zapasowy. Wten
czas podział odbywa się wyłącznie na prze
strzeni, na której nagromadzona jest plaz
ma czynna tak, że tworzy się typowy podział 
tarczowy (meroblastyczny), taki, jaki spoty
kamy zawsze w jajach ptasich, gdzie mate
ryał zapasowy stanowi ogromną kulę, która 
udziału w podziale nie bierze; podziałowi 
ulega tylko plazma czynna w obrębie t. zw. 
tarczy zarodkowej, Schultze przeciwstawia 
te spostrzeżenia doświadczeniom Rouxa, któ
ry badając jajka rozwijające się na wirowni- 
cy żadnych zaburzeń nie zauważył, przyta
cza też obserwacye Hertwiga, że przy bardzo 
silnej sile  ̂ odśrodkowej jajka nie rozwijały 
się zupełnie. Na tem rzeczowem przedsta
wieniu metod i rezultatów obserwacyj muszę 
się ograniczyć, pomijając cały szereg argu
mentów przytaczanych przez obie strony 
w tej od szeregu lat trwającej polemice. 
Pragnąłbym tylko zaznaczyć, że przez usta
wianie jajek na wirownicy nie znosimy wła
ściwie działania siły ciężkości (jak to Houx 
podawał), ale tylko kierunek jej działania ! 
zmieniamy. Sprawa sama do dziś nie jest 
rozstrzygnięta, niemniej jednak zyskaliśmy 
szereg metod, które przy bardziej może bez- 
stronnem badaniu wyjaśnią nam ostatecznie 
tę trudną kwestyą wpływu grawitacyi na roz
wój. To jedno pewne i na to obie strony się 
zgadzają, że jeżeli siła ciężkości działa nie
prawidłowo, wtedy następują zaburzenia 
w rozwoju. Czy i o ile jest potrzebny wpływ 
prawidłowo działającej siły grawitacyjnej, j

')  Arch. f. mikr. Ana*-. 1898.

czy bez tego wpływu rozwój może prawidło
wo się odbywać—oto jest kwestyą, której 
rozwiązanie należy zostawić badaniom przy
szłości, gdyż na podstawie dotychczas prze
prowadzonych eksperymentów rozstrzygnąć 
ją trudno. Badania nad wpływem siły cięż
kości mają oczywiście donioślejsze znaczenie 
tam, gdzie materya, z której jest utworzone 
jajko, nie jest jednorodna co do ciężaru wła
ściwego. Jeżeli, jak np. u jeżowców lub 
zwierząt ssących, jajka są zbudowane z jedno
litej substancyi, to i siła ciężkości tam mniej
sze mieć będzie znaczenie.

Przechodząc teraz myślą to, cośmy powie
dzieli o wpływie świata zewnętrznego na roz
wój, możemy dojść do przekonania, źe ze
wnętrzny świat wytwarza dla rozwijającego 
się organizmu cały szereg warunków, od 
których zależy, czy rozwój odbywać się może, 
czy nie. Zycie rozwijającego się organizmu, 

f jak z całego szeregu badań nad fizyologią roz- 
i woju wynika, nie jest bynajmniej wypływem 

j  akcyi tych czynników zewnętrznych. Zdol- 
| ność, własność życia tkwi w samym rozwija

jącym się zarodku, a kierunek, droga, którą 
rozwój postępuje, jest rezultatem działania 
całego szeregu czynników świata zewnętrz
nego na daną materyą żyjącą. Te same 
czynniki, te same wpływy zewnętrzne są 
w stanie zupełnie inny wywołać efekt, zależ
nie od materyi, na którą działają, a włas
ności tej materyi określają prawa dziedzicz
ności. Pod wpływem bodźców zewnętrznych 
może się zmienić nieco prawidłowy tor roz
woju : w niekorzystnych warunkach mogą 
się wytworzyć zmiany, będące wynikiem 
t. zw. „zdolności regulacyjnej” rozwoju; ale 
sam cel rozwoju, wytworzenie organizmu, 
o ile możności najbardziej zbliżonego do or
ganizmu rodzicielskiego, się nie zatraci.

Zdolność przystosowania się do niekorzyst
nych wpływów zewnętrznych jest ograniczo
na, a granic tych przyroda nigdy nie prze
kracza.

Badania nad wpływem zewnętrznych czyn
ników są dopiero w początku, materyał ich 
dotąd zanadto ubogi, środki owładnięcia 
wszystkiemi wpływami na rozwój szczupło
ścią metod i trudnym nieraz dostępem do za
rodka (zwierzęta ssące) zbyt ograniczone. 
Zamało przytem znamy procesów z zakresu 
fizyologii embryona i przebiegu procesów
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funkcyj życiowych embryona. Ostatnie jed
nakże lata są znacznym postępem w tej dzie
dzinie: dorobek ostatnich lat dziesięciu jest 
stosunkowo znaczny, a przyszłość da nam 
z pewnością cały szereg nowych zdobyczy 
naukowych.

D -r Em il Godleiuski, jun .

SPRAWOZDANIE.

W iadom ośc i m atematyczne.

Zeszyt czwarty tom u IV „Wiadomości Mate- 
matycznychu rozpoczyna rozpraw a p. Wł. Go
siewskiego : „Z dziedziny rachunku praw dopo
dobieństwa. Określenia i zasady” .

Autor uważa dotychczasowe określenie p raw 
dopodobieństwa za niedość ogólne i pragnie je  
zastąpić innem, wprowadzając jako zasadnicze 
pojęcia : możliwość i konieczność. Co do tych 
nowych pojęć, któro m ają być uważane jako pew 
ne wielkości, autor mówi, że stanami krańcowe- 
mi możliwości są z jednej strony konieczność, 
z drugiej niemożliwość, stanem zaś pośrednim, 
równooddalonym od krańcowych je s t wątpliwość. 
Jeżeli przyjmiemy konieczność za jedność, moż
liwość wyrażać się wtedy będzie liczbą dodatnią 
mniejszą od jedności i w tem rozumieniu nazy
wamy j ą  prawdopodobieństwem. Zamiast więc 
utartego określenia prawdopodobieństwa z d a 
rzenia jako stosunku liczby przypadków sprzy
jających zdarzeniu do ogólnej liczby przypad
ków, p. Gosiewski określa prawdopodobieństwo 
jako iloraz możliwości przez konieczność. P o 
wyższe określenie au to r objaśnia następnie na 
dwu przykładach ze zwykle rozpatrywanem i 
w tego rodzaju zadaniach mieszaninami gałek 
różnokolorowych i u rn  z układam i mieszanin. 
Po tych wstępnych określeniach autor przecho
dzi do ustanowienia znanych dwu głównych z a 
sad rachunku prawdopodobieństwa. R ozpatru
jąc  naprzód dwa zdarzenia, autor przechodzi 
stopniowo do przypadku ogólnego i dowodzi 
t. zw zasady prawdopodobieństwa całkowitego, 
mówiącej nam ,że jeżeli zdarzenie może się rea li
zować jednym  z n  danych sposobów, wyłącza
jących się wzajemnie, wówczas praw dopo
dobieństwo tego zdarzenia równa się sumie 
prawdopodobieństw odpowiadających każdemu 
z tych sposobów. Po ustanowieniu tej pierwszej 
zasady, autor uzasadnia drugą, t. z zasadę praw
dopodobieństwa złożonego, a w końcu swej 
rozpraw y rozważa jeszcze prawdopodobieństwa 
zdarzeń także pod warunkiem, że aai jedno 
z liczby zdarzeń pozostałych w ich szeregu się 
nie realizuje.

Rozprawa niniejsza oznaczona je s t, jako część 
pierw sza; widocznie więc autor zam ierza ogłosić

dalszy ciąg swej pracy w następnych zeszytach 
„W iadomości”.

W dalszym ciągu zeszytu czwartego znajduje
my podane przez d-ra M. E rnsta „Obliczenie 
drogi meteoru, obserwowanego dnia 6 czerwca 
1899 roku we Lwowie” . Autorowi udało się 
obserwować zo znacznym stopniem dokładności 
ten meteor i wyznaczyć stąd następnie spółrzęd- 
ne równikowe. Meteor ten był wielkości */3 ta r
czy księżyca, miał początkowo kształt okrągły 
i był barwy białej, przypominającej światło elek
tryczne. Po upływie pewnego czasu rozsypał 
się na mnóstwo oddzielnych różnobarwnych czę
ści, które, nie zmieniając kieruuku ruchu, posu
wały się dalej szeroką smugą świetlną. Do op ra
cowania drogi meteoru autor ogłosił odezwę 
w pismach, aby uzyskać jeszcze obserwacye 
z innych miejscowości. Nadesłane wiadomości 
z Czerniowiec, Zaleszczyk, Stanisławowa, Bory
sławia, Mikołajowa, Tarnopola, Stojaniec i Lwo
wa nie zawierały dokładniejszych danych, obser- 
wacya jednak stanisławowska, do której dołączo
ny został rysunek, okazała się w pewnym wzglą
dzie pomocną.

Po wykonaniu odpowiednich rachuuków i upew
nieniu się, że dwa te  spostrzeżenia dotyczą je d 
nego i tego samego meteoru, p. E rnst podaje 
naprzód spółrzędne początku i końca widzialnej 
drogi meteoru dla poziomu Stanisławowa i wy
znacza spółrzędne punktu promieniowania. Te 
rezultaty  posłużyły za podstawę dalszych ra 
chunków; na długość drogi wypadło 167 Jem, 
wysokość zaś w chwili ukazania się meteoru wy
nosiła 125 Tem, w chwili zniknięcia 50 Tem. Ra
chunek elementów drogi wykonał autor sposo
bem Lehmanna i Filhesa i podaje w końcu swej 
zajmującej rozprawy rezultaty  tych wyliczeń.

Następny zeszyt 5— 6 „W iadomości” rozpo
czyna przekład odczytów, mianych w Clark- 
University w Stanach Zjednoczonych przez zna
nego matem atyka francuskiego E. P icarda pod 
ogólnym tytułem  r 0  rozwoju niektórych teoryj 
zasadniczych analizy matematycznej w wieku 
X IX -ym “ . Odczyty E. P icarda rozdzielone są 
na trzy  główne części, a z tych pierwsza najbar
dziej może ciekawa i interesująca dotyczy ro z 
woju pojęcia funkcyi w XlX-em stuleciu.

Teorya funkcyj, rozumianych w szerokiem 
znaczeniu, ma pierwszorzędne znaczenie dla wie
dzy matem atycznej, gdyż cala nauka matematy* 
ki spoczywa na pojęciu funkcyj, t. j .  na pojęciu 
zależności między dwiema lub więcej wielkościa
mi, którego też badanie stanowi przedmiot głów
ny analizy. Wiele czasu potrzeba było, powia
da Picard, zanim zdołano sobie zdać sprawę 
z nadzwyczajnej rozciągłości tego pojęcia; py
tanie zaś o możności przedstawiania funkcyi do
wolnej w postaci analitycznej, w której występu
j ą  tylko działania zasadnicze arytmetyki, nasu
nęło się poraź pierwszy z powodu zagadnienia 
o stanach drgających. Związek różniczkowy 
o pochodnych cząstkowych, który tu  występuje
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i który ma zasadnicze znaczenie w wielu innych 
jeszcze działach fizyki teoretycznej, byl najpierw 
przedmiotem badań d’Alemberta. Całkę ogólną, 
daną przez tego uczonego, uogólnił następnie D. 
Bernouilli, wykazując, że szereg trygonometrycz
ny czyni zadość temu równaniu różniczkowemu 
i warunkom granicznym. Nadzwyczajną waż
ność tych szeregów wykazał następnie w r. 1807 
Fourier w swem klasycznem dziele: „Teorya 
analityczna ciepła”. Dzieło to przedstawia, 
można powiedzieć, klasyczny przykład tego, jak  
poszukiwania fizyczne pobudzają do badań i od
kryć analitycznych, a teorya Fouriera przedsta
wia skarbiec, z którego czerpało wielu matema
tyków i któremu nauka zawdzięcza już wiełe 
prac cennych. Słynnem je s t piękne twierdzenie 
Fouriera, że każda funkeya może być między 
granicami 0 i 2tt, przedstawiona przez szereg 
trygonometryczny, ale również bardzo interesu
jącemu są drogi, któremi dochodził genialny ma
tem atyk francuski do spólczynników rozwinięcia. 
Fourier w tyra celu rozpatrywał układy nieskoń
czonej liczby równań liniowych o nieskończenie 
wielu niewiadomych, a badania te posunął w now
szym czasie o krok dalej H. Poincare.

W arunki Dirichleta dały nam dalej odpowiedź 
na pytań e, kiedy rozwinięcia na szereg trygono
metryczny ze spółeżynnikami Fouriera mogą 
przedstawiać funkcyą daną w wiadomym podzia
le; zresztą warunki te były tylko dostatecznemi; 
inny warunek dostateczny dał Lipschitz.

„Historya rozwinięć na szeregi —powiada da
lej E. Picard— daje nam przykład godny uwagi, 
stwierdzający ścisłą solidarność, łączącą w pew
nych momentach Analizę czystą i Matematykę 
stosowaną. W wielu razach ta  ostatnia dała 
silny bodziec do stawiania rozmaitych problema
tów; i je s t faktem istotnie znamiennym, że pyta
nia o drganiu strun i o rozchodzeniu się ciepła 
pobudziły geometrów do zgłębienia pojęcia tak 
złożonego, jakiem  je st pojęcie funkcyj. Historya 
nauk matematycznych przedstawia zresztą już 
w swych początkach przykłady analogiczne; na
sza zdolność abstrakcyjna może rozwijać się 
tylko, opierając się na faktach konkretnych : nie 
ulega wątpliwości, że pierwsi geometrowie grec
cy utworzyli naukę geometryczną, rozważając 
i zgłębiając postępowanie swych poprzedników, 
praktyków egipskich”. Pomimo tego jednak nie 
należy— mówi dalej Picard— zapominać o filozo- 
ficznem i artystycznem znaczeniu matematyki. 
Spekulacye bowiem teoretyczne pozostawały nie
raz przez czas długi dalekiemi od wszelkiego 
zastosowania, póki nie nadszedł moment właści
wy. Najlepszym przykładem, jakiby tu  można 
przytoczyć, je s t teorya stożkowych, która, będąc 
jeszcze opracowana przez geometrów greckich, 
pozostawała przez 2 000 la t bez zastosowań aż 
do chwili, w której Kepler spożytkował j ą  w ba
daniu ruchu planety Marsa.

Subtelne poszukiwania nad zgłębianiem poję
cia funkcyi, rozumianego w całej jego rozciąg-

| łości i związano z tem spekulacye nad pojęciem 
liczby doprowadzają do filozofii matematycznej, 
która, rozwijając się od lat 30, analizuje naturę 
liczby. Spekulacye te m ają znaczenie dla filo- 

I zofii i dla matematyki; powstanie ich i rozwój 
zgodne są zresztą z dążeniami ogólnemi epoki 
naszej, w której umysł ludzki stosuje krytykę 
coraz przenikliwszą w rozmaitych kierunkach. 

Założenie ciągłości funkcyj, jako założenie 
j  szczególne co do ogólnego pojęcia funkcyi, miało 
| swą istotną przyczynę w badaniu zjawisk przy

rody; stosownie do starego przysłowia: natura 
j  non facit saltus, mamy —mówi Picard— poczucie,
! lub lepiej wiarę, że w przyrodzie niema miejsca 

na nieciągłość Z tej też przyczyny tak szybko 
! rozwinęła się dzisiejsza teorya funkcyj analitycz

nych, bo też należące do tej klasy funkeye spoty- 
I kają się ciągle i są powszechnie stosowane. Nie 
i zaprzeczając jednak wielkiej wartości aktualnej 
| teoryi funkcyj analitycznych, nie należy prze- 
i cież zapominać, że są one tylko klasą bardzo 
i szczególną i że w myśl zasadniczego ducha 

uogólnienia, który nurtuje wszystkie dziedziny 
matematyki, należy dążyć do teoryi funkcyj, 
któraby pozwalała coraz ogólniej'rozpatrywać 
nastręczający się tu, a szeroki ogromnie ho
ryzont.

Ważny wpływ na teoryą funkcyj miały poszu
kiwania z dziedziny liczb zespolonych, kwater- 
nionów, a także nowoczesna krytyka pojęcia 
przestrzeni. Świeżym dobytkiem w tej dziedzi
nie są badania Lifego zasad geometryi, oraz roz
ważania Cayleya i Kleina.

Pozwoliliśmy sobie nieco szczegółowiej za
trzymać się nad tą pierwszą częścią odczytu E. 
Picarda, sądząc, że przedstawienie w kilku sło
wach treści powyższej, rzucającej światło na 
współudział badań i pytań przyrodniczych z roz
wojem matematyki czystej, je s t interesujące 
nietylko dla specyalistów. Dla tych ostatnich 
czytanie odczytu Picarda, zestawiającego i cha
rakteryzującego zadania i dobytki w rozpatry
wanej dziedzinie, dają rzetelne zadowolenie 
umysłowe; dla fizyki wyłania się tu  jasno i jesz
cze bardziej stanowczo ten znany fakt, że zgłę
bianie wielu zasadniczych kwestyj fizycznych, 
np. zjawisk o charakterze peryodycznym, prowa
dzi do głębokich dziedzin czystej teoryi.

O dalszych częściach odczytu Picarda, nie
mniej zajmujących, lecz zato bardziej specyal- 
nych, ograniczymy się krótką wzmianką. Tak 
w części drugiej Picard rozpatruje w zarysie 
i podaje kilka poglądów ogólnych na dzisiejszą 
teoryą równań różniczkowych. Autor wskazuje 
wiele subtelności w wielu pytaniach w tej dzie
dzinie, zatrzymuje się specyalnie nad równania
mi o pochodnych cząstkowych; wspomina dalej 
o pracach Poincarego o rozwiązaniach peryo- 
dycznych. W części trzeciej, traktującej o funk- 
cyach analitycznych i pewnych specyalnych, P i
card rozpatruje między innemi godną szczegól
niejszej uwagi teoryą funkcyi zmiennej zespolo
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nej, k tóra pomimo swej nazwy otrzym ała ważne 
zastosowania w hydrodynamice i innych działach 
zastosowań i wreszcie teoryą funkcyj algebra
icznych.

Pojawienie się odczytu powyższego w p rze
kładzie polskim je s t zasługą, redaktora „W iado
mości” p. S. Dicksteina, i stanowi ciąg dalszy ca
łego szeregu wartościowych dzieł i rozpraw za 
granicznych przyswojonych przez p. Dicksteina 
literaturze matematycznej polskiej.

Dalszy ciąg „W iadomości” (str. 231 243)
wypełnia sprawozdanie z posiedzeń sekcyi I  m a
tematyczno-fizycznej IX go zjazdu lekarzy i przy 
rodników polskich w Krakowie, gdzie znajduje-my 
referaty z pracy p. Gustawa Kłodnickiego o wła
snościach anharmonicznych krzywych eliptycz
nych, prof. K. Żorawskiogo o zachowaniu ruchu 
wirowego, d ra  L. Grabowskiego o okresie Algo- 
la, tegoż o analizatorze harmonicznym, prof. 
Smoluchowskiego o nowszych teoryach kinetycz
nych materyi, prof. Wł. Natansona o prawach 
tarcia wewnętrznego w płynach i prof. M. Rudz
kiego o ruchu obrotowym ziemi.

Następnie znajdujemy sprawozdauie przez p.
S. Dicksteina o drugim międzynarodowym kon
gresie matematyków, odbytym w Paryżu od 6 do 
12 sierpnia 1900 r. Dalej w przeglądzie lite
ratury  je s t mowa o 25 leciu polskiego Towarzy
stwa przyrodników im. Kopernika, którego dzie
j e  źródłowo opracował E . Romer w zeszycie j u 
bileuszowym „Kosmosu” (1900. V —VI); prócz 
tego znajdujemy tu  sprawozdauie własne p. Z. 
Krygowskiego z pracy p. t. „O pewnem zastoso
waniu funkcyi the ta“ . Zwykłe wreszcie działy : 
„Z  publikacyj Towarzystw naukowych i z czaso
pism ", kronika, nekrologia, a także korespon- 
dencya d -ra  Feldbluma, tw ierdzenie do dowo
dzenia, podane przez p. Kaz. Cwojdzińskiego 
i  zagadnienie przez p. A. Leweuberga zamykają 
zeszyt 5— 6 „W iadomości” .

W raz z tym zeszytem „W iadomości” kończą 
i czwarty ju ż  rok swego pożytecznego istnienia. 
P rzez cały ten okres dały one wymowny dowód 
swej żywotności, a każdy nowy zeszyt nosił wy
bitne piętno starannej, sumiennej i pracowitej 
ręki redakcyi. P raca ta  i rezu ltaty  mówią stąd 
same za siebie, podnosić to więc jeszcze je s t 
rzeczą zgoła zbyteczną. Trudno jednak  oprzeć 
się pokusie i nie zapytać, czyby pracownicy in 
nych działów przyrodniczych nie mogli utworzyć 
analogicznych Wiadomości i czyby wogóle każdy 
odłam wiedzy nie powinien nawet u nas posiadać 
swego specyalnego organu. Zdaje się, że ko
rzyści stąd płynące dia rozwoju nauki polskiej 
są zbyt widoczne, aby jeszcze uzasadnienia wy
magały; dla osięgnięcia zaś tego potrzeba nie 
ty le  może dużych środków materyalnych, ile 
pracy i sumiennego poświęcenia się jednostek, 
którego nic zastąpić nie zdoła. A że trudno 
przypuścić, żeby w gronie przedstawicieli innych 
gałęzi naszej nauki nie było również ludzi, zdol
nych do poświęceń w tym kierunku, więc miejmy

nadzieję, że przykład „Wiadomości matematycz- 
nychu nie przebrzm i bez echa i cieszmy się, że 
one w bliskiej przyszłości w otoczeniu całej p le 
jady  innych jeszcze Wiadomości dla dobra nauki 
polskiej pracować będą.

Wł. Gor.

^orcsj3ondcncva TE(s£cdJ>ś\viafa.

W n-rze 45 Wszechświata z r. b., na str. 716, 
p. W. Dybowski pisze, co następuje : „Spiraea 
salicifolia L . rośnie tylko po ogrodach w stanie 
kompletnie zdziczałym” . W odpowiedzi na to, 
przesyłam moje spostrzeżenia co do wymienionej 
rośliny. Spotykałam ją  nieraz w głębi lasów 
(W eleśnica, Porzecze, Olszanka), w miejscach 
dzikich i wilgotnych, a dalekich od mieszkań 
ludzkich, gdzie, naturalnie, zdziczałą być nie 
może, lecz tylko dziką. Znalazłam ją  też nad sa
mym brzegiem Jasiołdy (w Weleśnicy), na łące, 
dziko rosnącą.

Spiraea salicifolia L ., zebrana przezemnie 
w większej ilości, w wilgotnym lesie i zaroślach, 
została wydana pod n-rem 428 w „Zielniku flo
ry polskiej” .

Maryci Twardowska.

KRONIKA NAUKOWA.

— • Temperatura płomienia acetylenu nie je s t 
dotychczas ostatecznie poznana. W edług słyn
nego badacza francuskiego Le Chafeliera tem pe
ra tu ra  płonącego w powietrzu acetylenu dosięga 
2 100 do 2 400°; V. B. Lewes znowu znalazł 
w ciemnej części płomienia 459°, na skraju częś
ci świecącej 1 411°, a w samym wierzchołku p ło
mienia 1 517°. Bottger z Berlina zwrócił uwagę 
w „Acetylen in Wissenschaft und Industrie” na 
sprzeczność danych Lewesa z faktem, że cien
kie druciki platynowe topią się w płomieniu ace
tylenu. Jak  dowiódł E. L. Nichols w zwykłym 
palniku acetylenowym z łatwością topią się d ru 
ciki platynowe nie grubsze od 0,1 mm\ zm ie
rzył on również tem peraturę płomienia, używa
jąc  specyalnie urządzonego term oelektrom etru. 
Badania te  dały liczbę 1 900°, z możliwą niedo
kładnością w granicach 20°. Tą samą metodą 
Nichols określił tem peraturę płomienia gazu 
oświetlającego i świecy na 1780  oraz 1670°, 
a według Lummera i Pringsheima tem peratura 
płomienia świecy dosięga 1 617°. Jednakże w pło
mieniu świecy topi się cieniutki drucik p la ty 
nowy, ciągniony z pokrytej srebrem platyny. 
Bótfger wyjaśnia ten paradoksalny fakt p rzy
puszczeniem, że podczas manipulacyj srebro mo
że się przedostać w pory platy^ny tak , że go
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kwas azotny usunąć nie może. Mogłoby to być 
przyczyną niższego punktu topliwości przygoto
wanych w ten sposób drucików.

X

—  Historya geologiczna wysp Zachodnio In
dyjskich. Geologowie amerykańscy pilną zw ra
cają uwagę na budowę geologiczną wysp Antyl- 
skich. Badania ich nie doprowadziły jeszcze do 
ostatecznych wniosków, wyjaśniły w każdym 
razie, że ta  część skorupy ziemi podlegała była 
niegdyś nader energicznym ruchom. W „Na
tu rę ’1 znajdujemy wyciąg z rozprawy Hilla o geo
logii Jam ajki, pomieszczonej w „Bulletin of the 
Museum of Coniparative Zoology Harward Col
lege” . Hill twierdzi, że podczas okresu jurskiego 
istniał ląd amerykański, równych z dzisiejszym 
wymiarów; ląd ten ciągnął się od gór Skalistych 
ku wschodowi do wschodniej części Ameryki po 
łudniowej. Osady jurskie w Ameryce należą do 
■okręgu oceanu Spokojnego i na wschód mogły 
sięgnąć do Hawany. Ku końcowi okresu ju r 
skiego zajmowana przez Antylle miejscowość 
znacznemu uledz musiała zaklęśnięciu, gdyż brak 
tam  jakichkolwiek osadów lądowych systemu k re
dowego. Części lądu, które się w końcu epoki 
kredowej wynurzać zaczęły, składały się ze skal 
wybuchowych, prawdopodobnie wytworów wul
kanów podmorskich. W każdym razie ląd w cią 
gu okresu kredowego musiał znacznie wzrosnąć, 
gdyż osady klastyczne, do najstarszego trzecio
rzędu zaliczone, wykazują bliskość lądu znacz
nych wymiarów. Ale ju ż  podczas eocenu zaczę
ło się zanurzanie lądu, które trwało przez całą 
pierwszą połowę oligocenu. Na lądzie kredowym 
osiadły potężue warstwy skał morskich, do 
900 m miąższości mające. Osady podówczas 
utworzone wynurzyły się znowu pod koniec oligo 
cenu i podczas mioceou i od tego czasu trwają 
drobniejsze podniesienia i zaklęśnięcia lokalne 
warunkujące zarysy wysp. Tak np. według 
Hilla przedtrzeciorzędowe skały osadowei wulka
niczne Kuby tworzyły prawdopodobnie wyspę, 
k tóra podczas eocenu zanurzyła się pod poziom 
morza i została przykryta na 300 m  grubą war
stwą osadów. W drugiej połowie okresu trzecio
rzędowego osady te zostały sfałdowane, zgięte 
i podniesione. Podniesienie to osobliwie ener
gicznie się odbywało w początkach okresu 
-czwartorzędowego. Wschodnia część wyspy pod
niosła się najmniej o 600, zachodnia zaś o 500 m 
i to tak szybko, że żadne osady przybrzeżne 
utworzyć się nie zdołały. Później nastąpił okres 
spokoju, podczas którego zostały wyżłobione 
równiny nadbrzeżne, na których atoli rozpo
znać można późniejsze wyniesienie o 180 m, 
dziś może jeszcze trwające.

X

WIADOMOŚCI BIBLIOGRAFICZNE.

—  Wyszedł z druku t. I I  „Teoryi funkcyj 
analitycznych” d-ra J . Puzyny, profesora uni
wersytetu lwowskiego (8 a więk , str. XVI, 693, 
z 121 figurami w tekście; Lwów, 1900). W y
kład podzielono w tym tomie na 8 części : I (dwa 
rozdziały). Funkcye elementarne, fuukcye całko
wite przes‘ępne bez miejsc zerowych. II  (dwa 
rozdziały), Funkcye jednoznaczne ze skończo
ną lub nieskończoną ilością miejsc osobliwych. 
III (trzy rozdziały). Z teoryi szeregów wielu 
zmiennych. Funkcye algebraiczne jednej zmien
nej. IV (pięć rozdziałów). Funkcye wymierne 
R(rc . y) miejsca (x  . y) obrazu algebraicznego. 
V (dwa rozdziały) Zawartość powierzchni (Ana- 
lysis situs), powierzchnia Riemauna. VI (cztery 
rozdziały). Całki argumentów urojonych i pozo
stałości (teorya Cauchyego); peryody całek Abe- 
la; odwrócenia całki eliptycznej. VII (trzy roz
działy). Funkcye harmoniczne i ich zastosowa
nia. VIII (dwa rozdziały). Pochodne Schwarza 
i funkcye trójkąta.

R O Z M A I T O Ś C I .

—  Płeć piskląt gołębich. Wiadomo, że za
równo liczne odmiany gołębi domowych jak  i go
łębie egzotyczne, zazwyczaj znoszą w jednym 
pomiocie po dwa jajka, z których pisklęta wyklu
wają się jednocześnie. Stara nader tradycya, 
odnosząca się jeszcze do czasów Arystotelesa, 
głosi, że z ja j tych wykluwa się zawsze samiec 
i samicika, czyli gotowa nowa parka gołębia. 
Zdanie to je s t nader rozpowszechnione wpośród 
hodowców gołębi, i przyjęli je  również i t a 
cy badacze jak  Darwin, Floureus, Reynaud, 
Fabre-Domergue, i inni. Znanemi są jednak 
przypadki, i w dodatku nie«byt rzadkie i ściśle 
stwierdzone, w których dwa siostrzane jaja go
łębie wydawały pisklęta płci jednakowej.

W każdym razie możliwem jetit przypuszcze
nie, że rozdział płci u piskląt gołębich podlega 
pewnej prawidłowości, liaogół nie napotykanej 
u zwierząt kręgowych.

W celu rozstrzygnięcia kwestyi powyższej, 
znany badacz francuski L. Cuenot zbadał 65 wy
lęgów gołębia wędrownego (Columba livia B ris.). 
Wylęganie piskląt odbywało się pod ścisłą kon
trolą, i w rezultacie p. C. otrzymał w jednym 
przypadku dwa pisklęta samcze, w 14 przypad
kach oba samicze, w 34 zaś—płci różnej. Tak 
więc na 65 wylęgów parzystych okazało się 
68 samców i 6 i  samiczki. Podług danych ra- 
chunkn prawdopodobiens'wa wypada, że w tym 
razie na przypadek wyklucia się obu samczyków 
przypada 17,7 szans, na obie sam iczki—14,7,
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i na wylęgi płci odmiennej — 32,4 szans. Liczby 
te , czysto teoretyczne dziwnie zgadzają się z wy
nikami doświadczenia. Rachunek powyższy 
Cuenot przeprowadził na zasadzie obliczenia 
możliwej „przypadkowości” kombinacyi z dwu 
różnych pierwiastków po dwa. Tak więc trudno 
je s t wobec tego mówić o pewnej prawidłowości 
z góry koniecznej, [a dotyczącej dwupłciowości 
wylęgów gołębich.— Prawidłowość taka je s t w da
nym razie również nieuchwytną, ja k  i w sprawie 
płci potomstwa u człowieka lub zwierząt domo
wych.

Do „dwupłciowych” wylęgów gołębich przy- 
wiązanem je s t jeszcze jedno  ciekawe mniemanie: 
ju ż  Arystoteles miał zauważyć, że najczęściej 
z dwu ja j zniesionych, to  wydaje pisklę płci mę
skiej, k tóre najpierwej zniesionem zostało. 
W  r, 1864 Flourens stw ierdził obserwacyą po
wyższą: na 11 zbadanych przez niego wylęgów 
gołębich, 11 razy pierwsze ja je  wydało samca, 
a drugie samiczkę. Obecnie Cuenot zbadał 
30 wylęgów ”dwupłciowych” i stwierdził, że 
w 15 przypadkach z pierwszego ja ja  wykluwało

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za ty d z ień  od d. 19 do d. 25 g ru d n ia  1900 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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się pisklę męzkie, w 15 zaś— żeńskie. Tak więc 
i drugi przesąd dotyczący wylęgów gołębich 
upaść musi.

j  Pozatem  badacz ten zastosował zebrany przea 
się m ateryał do określenia norm ilościowego sto
sunku wzajemnego osobników obu pici u gołębia 
wędrowneho. Z sekcyj, dokonanych na 136 
nowonarodzonych pisklętach okazało się, że na 
73 samców wypadają 63 samice, co stanowi 
stosunek 115,87:100.

Widzimy więc tu  znaczną przewagę płci sam
czej (hyperandria), co ju ż  dawniej zauważył 
Darwin u gołębi dorosłych.

Wiadomo zresztą, że zjawisko tak znacznej 
przewagi liczbowej osobników męzkich je s t po- 
spolitem u ptaków zarówno dzikich, jak i przy
swojonych.

(Rev. Scient.) Ja n  T.
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