
JSTo 13. Warszawa, dnia 31 marca 1901 r. Tom  X X .

TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
PKEM JM EK ATA „W SZ E C H ŚW IA T A ".

W  \Y n r » z a w ie  : rocznie rub . § , k w arta ln ie  ru b . 2 .
L  p r Z f H y lk ą  p o c z t o w y :  rocznie rub . 10 , pó łroczn ie rub . S .

P renum erow ać  m ożna w R edakcy i W szechśw iata i w e w szyst
kich księgarn iach  w k ra ju  i zagran icą .

K om itet l ie d a k c y ju y  W azecliM w iata s tanow ią  P an o w ie : 

Czerwiński K ., D eike K ., D ickste in  S .. fiism ond J ., F laum  J\1 , 
H oyer H . Ju rk iew icz K., K ram sztyk  S ., K w ietn iew ski W ł., 
Lewiński J . ,  M orozew icz J . ,  N atanson  J .,  O kolski S ., S trum pf E., 

T u r J . ,  W ey b erg  Z., Z ieliński Z.

Redaktor Wszechświata przyjmuje ze sprawami redakcyjnemi codziennie od g. 6 do 8 wiecz. w lokalu redakcyi.

A dres  2R,ed.a,lrc;y-i: ICralro-^rslrie - ZFrzećl.m.ieście, IST-r 6 6.

W I D Ł A K I .

Wśród cienistych zarośli leśnych dają się 
dośó często napotykać rośliny z pokroju do 
mchów podobne, lecz znacznie od nich więk
sze i nie posiadające tak charakterystycz
nych dla tych ostatnich puszek z zarodnika
mi. Rośliny te— to widłaki (Lycopodium), 
tak zwane z powodu swego dwudzielnego roz
gałęzienia, noszące zresztą w ustach ludu 
i inne jeszcze nazwy, jak  np. babimoru, włó
częgi, nietoty (u górali).

Ze względu na sposób rozmnażania się 
widłaki należą do roślin zarodnikowych, po
dobnie jak  mchy, grzyby i t. d. Organy, 
w których tworzą się zarodniki, czyli t. zw. 
zarodnie (sporangia) mieszczą się u widła
ków w nasadzie osobnych liści rodzajnych, 
sercowatą postacią wyróżniających się od 
liści zwykłych, lancetowatych. Liście rodzaj - 
ne z zarodniami podobnie jak  u skrzypów 
tworzą kłos zajmujący wierzchołek pędu.

W idłaki posiadają zazwyczaj łodygę ziel
ną, czołgającą się i przyrastającą zapomocą 
korzeni przybyszowych do podłoża. Jedynie 
pod zwrotnikami przytrafiają się gatunki 
o pędach drzewiastych, pionowo wznoszą
cych się do góry. Przedstawiają się one 
wtedy w postaci małego krzaczka. Prawie

wszystkie podzwrotnikowe widłaki rosną j a 
ko epifity na pniacli drzewnych, skąd ma
lowniczo zwieszają się ich wiotkie pędy.

Budowę anatomiczną znajdujemy u widła
ków dość złożoną. Napotykamy tu te same 
typy tkanek co u kwiatowych, a więc naskó
rek ze szparkami, miękisz i wiązki naczynio
we. Te ostatnie zarówno w korzeniach jak  
i w pędzie zajmują osiowe położenie, zrasta
jąc się przytem w jednę całość, w rodzaj 
sznura, w którym tkankę drzewną otacza 
zewsząd tkanka łykowa. W idłaki wzrastają 
zapomocą punktu wzrostowego, składającego 
się z licznych komórek merystematycznych 
zupełnie tak samo, jak  to widzimy u kwia
towych.

Na zasadzie tych wszystkich cech zalicza
my widłaki do gromady paprotników (Pteri- 
dophyta), stanowiącej jakoby pomost między 
niŻ8zemi roślinami zarodnikowemi o niewy- 
różnionych jeszcze tkankach (mchy, wodoro
sty) a najwyższym typem kwiatowym. G ro
mada paprotników obejmuje trzy klasy : pa- 
prociowato (Filicales), skrzypowate (Equise- 
tales) i widłakowate (Lycopodiales). W każ
dej z nich obok grup, posiadających jeden 
tylko rodzaj zarodników czyli jednakozarod- 
nikowych (isosporae), napotykamy grupy 
róźnozarodnikowe (heterosporae) o zarodni- 

| kach dwojakich: większych (macrosporae)
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i mniejszych (microsporae). Odróżniamy za
tem jednako i różnozarodnikowe paprocie 
i skrzypy *) i widłaki. Do widłaków jednako- 
zarodnikowych należą dwie rodziny: rodzina 
widłaków właściwych (Lycopodiaceae) i ro 
dzina Psilotaceae; do różnozarodnikowycli 
zaś zaliczamy rodziny : Selaginellaceae (roz- 
płaszczki) i Isoetaceae, a także dwie wy
m arłe g ru p y : Lepidodendrony i Sigił-
larye.

Rodzina widłaków właściwych (Lycopodia
ceae) obejmuje dwa rodzaje : Lycopodium 
i Pbylloglossum. Do rodzaju pierwszego od- J 
noszą się wszystkie nasze i podzwrotnikowe | 
widłaki, stanowiące przedmiot niniejszego 
artykułu, do rodzaju zaś Phylloglosum na- | 
leży jeden tylko gatunek (Ph. Drummondi), 
m ała o odziomkowych liściach roślinka, za
mieszkująca A ustralią, Tasmanią i Nową 
Zelandyą.

Ja k  się mnożą widłaki?
Przedewszystkiem jak  wszystkie rośliny j  

o łodygach ścielących się po ziemi mogą mno
żyć się drogą wegetacyjną. Każdy oderwany 
kawałek pędu, gdy znajdzie odpowiednie wa
runki, zakorzenia się bardzo łatwo. D wielu 
gatunków widłaków tworzą się nawet w tym 
celu w kątach liści osobne j ą>;zki przybyszo- | 
we, przedstawiające zaczątki pędów. Po od 
dzieleniu się od rośliny macierzystej rozwija
ją  się one w nowe osobniki.

Lecz tego rodzaju sposób nie może być 
jedynym, tylko dodatkowym, pobocznym, 
do którego roślina ucieka się w wyjątkowych 
wypadkach. Przecież wegetacyjny sposób i  

rozmnażania praktykują i liczne rośliny 
kwiatowe (poziomki, jeżyny, ziarnopłon, skal- | 
nice i t. d.), wydając jednocześnie i nasiona, j  

U widłaków zaś muszą do rozmnażania słu
żyć głównie zarodniki, które rośliny te prze- j  

cież wytwarzają w tak  znacznych ilościach, 
żo jako „semen Lycopodii” znalazły zastoso
wanie w praktyce. A jednak aż do czasów 
najnowszych nikomu nie udało się ani wi
dzieć kiełkujących zarodników widłaków, ani 
też wyrastających z nich mloiych roślinek,

') Obecnie żyją tylko skrzypy jednakozarod- 
nikowe. Różnozarodnikowe zaś (Calaraariae, | 
Splienopliyllales) znane są tylko jako skam ienia
łości z epoki węglowej.

choć same zarodniki próbowano wysiewać 
jeszcze w X V I I I  wieku.

Mniej więcej w połowie zeszłego stulecia 
została wykryta przemiana pokoleń u papro
ci i skrzypów. Dowiedzieliśmy się, źe z za
rodnika tych roślin powstaje nie roślina ma
cierzysta, t. j. paproć lub skrzyp, ale bardzo 
drobny listkowaty utwór czyli t. zw. przed- 
rośle (prothalium), które zarodników nie wy
daje wcale, lecz natom iast posiada organy 
płciowe: męskie czyli plemnie (antbeiidia) 
i żeńskie czyli rodnie (archegonia). W pierw
szych rozwijają się ruchliwe komórki mę
skie, plemniki, w rodni zaś mieści się komór
ka żeńska czyli jajowa, która po zapłodnie
niu przez plemnik wyrasta w roślinę wyda
jącą jedynie zarodniki; innemi słowy, rozwija 
się w postać roślinną, znaną ogólnie jako pa
proć lub skrzyp. Tak więc w obu tych g ru 
pach mamy prawidłową zmianę bezpłcio
wych (rośliny z zarodnikami) i płciowych 
(przedrośla) pokoleń. Spodziewano się oczy
wiście, że tego rodzaju prawo przemiany po
koleń musi stosować się i do widłaków, jako 
do roślin pod bardzo wielu względami zbli
żonych do skrzypów i paproci. Jednakże 
wszelkie starania celem odnalezienia przed
rośli widłaków okazywały się przez długi 
czas bezowocnemi. VVprawdzie jeszcze w ro
ku 1858 de Bary obserwował pierwsze sta- 
dya kiełkowania zarodników u widłaka z ga
tunku Lycopodium inundatum, co na nowo 
zachęciło do badań w tym kierunku. Atoli 
dopiero w r. 1873 udało się Frankhauserowi 
w Szwajcaryi odszukać przedrośla L. anno- 
tinum z wyrastającemi z nich młodemi roś
linkami widłaków. Całkowity jednak obraz 
rozwoju przedrośli widłaków dał nam do
piero Goebel w r. 1884. Tak więc przemiana 
pokoleń została udowodniona i dla widłaków, 
oraz poznajia przynajmniej w najogólniej
szych zarysach budowa ich pokolenia płcio
wego, t. ,j. przedrośli, u dwu wyżej wymienio
nych gatunków. Co zaś dotyczy innych ga
tunków europejskich, z których niektóre, jak 
np. L, clavatum należą do roślin bardzo po
spolitych, to o przedroślach ich nie wiedzie
liśmy nic aż do najnowszych czasów. A tym
czasem prawie jednocześnie z badaniami 
Goebla ukazał się cały szereg prac Treuba, 
dotyczących przedrośli widłaków podzwrot
nikowych z wyspy Jawy. Okazało się przy-
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tem, że przedrośla widłaków nie są tu taką 
rzadkością, jak u gatunków europejskich, co I 
pozwoliło uczonemu temu w całym szeregu 
monngratij, wydanych wciągu 1884—1889r., 
zapoznać nas z budową i liistoryą rozwoju 
przedrośli u różnych gatunków podzwrotni- | 
kowycb (L Cernuum, L. Phlegmaria, L. 
Salakense i t. d.).

Tak więc, gdy pokolenie płciowe u widła
ków podzwrotni ko wy cli zostało dokładnie 
poznane, o przedroślach gatunków europej
skich (za wyjątkiem L. inundatum) nie mie
liśmy źadnjch zgoła wiadomości. A jednak 
tylko przez porównawcze zestawienie histo- 
ryi rozwoju i budowy przedrośli gatunków 
europejskich z podzwrotnikowemi można by
ło wyodrębnić cechy właściwe wszystkim 
przedroślom, jako samodzielnej grupie roś
linnej, od cech drugorzędnych, będących wy- I 
nikiein oddziaływania warunków zewnętrz
nych, a przedewszystkiem klimatycznych, 
w jakich znajduje się cała roślinność 
podzwrotnikowa w porównaniu z euro
pejską.

W ypełnić lukę tę w nauce udało się do
piero w najnowszych czasach Bruchmannowi; 
którego kilkoletnie mozolne poszukiwania 
przedrośli u naszych widłaków zostały uwień- | 
czone w końcu pomyślnym skutkiem. Dzię
ki swej wytrwałości zebrał on w lasach Tu- j  

ryngii bogaty materyał, na zasadzie którego 
dał nam w r. 1898 ') dokładny opis czte
rech gatunków europejskich, a mianowicie :
L . clavatum, annotinum, complanatum i Se- i 
la ro . Okazało się przytem, że przedrośla 
pierwszych trzech gatunków nie należą do 
tak  wielkich rzadkości. Trzeba tylko wie
dzieć, gdzie ich poszukiwać. Otóż według ! 
liiuchm anna najczęściej przedrośla widła
ków napotkać można na gruntach próchnico
wych, w młodych kilkoletnich zagajnikach. 
M ałe roślinki widłaków odrazu zdradzają tu 
ich obecność. Starsze zaś przedrośla pozo
sta ją  ukryte w ziemi na głębokości od y2 do ' 
10 cm, a że prócz tego odznaczają się bar
dzo drobnemi rozmiarami, przeto najlepiej 
wybrawszy z upatrzonego miejsca ziemię za

brać się w domu do ich poszukiwania. Udaje 
się wówczas bardzo łatwo wydobyć je z po
śród cząsteczek gruntu oraz kawałków zbu
twiałych łodyg i korzonków.

Nastręcza się tutaj mimowołi p} tanie, w ja 
ki sposób zarodniki, z których powstały 
przedrośla, mogą przeniknąć na tak stosun
kowo znaczną głębokość. Odpowiedź na to 
pytanie znajdziemy łatwo, skoro zwrócimy 
uwagę na właściwości samych zarodników 
oraz miejsc, gdzie występują przedrośla wi
dłaków. Co dotyczy zarodników, to przed- 
stawinją one bardzo drobne, mikroskopowe 
ciałka z wyrostami na swej powierzchni. 
Wskutek swej lekkości a także tego, że wo
da nie przylega do ich powierzchni, pływają 
one po wodzie przez czas dowolnie długi. 
Mogą się zatem rozsiewać nietylko zapomo
cą wiatrów, lecz i prądów wodnych. Lecz 
z drugiej strony, gdy tylko zarodnik wejdzie 
w zetknięcie z ciałem stałem, przylega doń 
dość silnie. Z  powierzchni np. palca, który 
poprzednio zanurzyliśmy w pyłek zarodniko
wy widłaka, wszystkich zarodników zdmuch
nąć nigdy nie potrafimy. Wyobraźmy sobie 
teraz grunt porowaty, jaki przedstawia próch
nica. Zarodniki przyniesione tutaj pozosta
ną na powierzchni gruntu tak długo, póki ta 
ostatnia będzie sucha. W czasie deszczu 
jednak zarodniki wraz ze spadającemi krop
lami wody będą wsiąkać coraz głębiej. 
Sprawdzić to można doświadczalnie. Jeżeli 
na ziemię, na którą przedtem wysialiśmy za
rodniki, nalejemy wody, wówczas opuszczanie 
się tych ostatnich wraz z wsiąkającą wodą 
można przez lupę obserwować bezpośrednio. 
W  ten więc sposób przenikanie tak delikat
nych ciałek, jakie przedstawiają zarodniki 
widłaków, do głębokości nawet kilkocenty- 
metrowej, tłumaczy się bardzo łatwo. R o
zumiemy teraz, dlaczego na gruntach zbitych, 
pozbawionych większych otworów, a również 
i w starych lasach, gdzie ziemię pokrywa 
gruba warstwa igliwia, przedrośli nie napoty
kamy nigdy, choć stare egzemplarze widła
ków mogą tam rosnąć bardzo obficie.

(C. d. nast.).

J . Trzebiński.

*) Ueber die Prothallien und die Keimpflan- 
wen mehrerer europaischer Lycopodien von Prof. 
l>c. H. Bruchmann in Gotha 1898.
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D z ie j e  c h e m i c z n e  i g e o lo g ic z n e  
t l e n u  a t m o s f e r y c z n e g o .  *)

Pytanie czy skład chemiczny atmosfery 
ziemskiej uległ istotnym zmianom w biegu 
rozwoju geologicznego naszej planety, jest 
ze wszech stron interesujące. Uważamy 
zazwyczaj, że wszystek węgiel, w stanie ko
palnym zawarty w ziemi, powstał kiedyś dro
gą rozszczepienia dwutlenku węgla przez zie
lone komórki roślinne. Gaz ten stanowił 
wówczas ważną część składową atmosfery, 
lub też rozpuszczony znajdował się w wodzie 
mórz i oceanów. Atm osfera ówczesna była 
weń oczywiście znacznie zasobniejszą niż 
dzisiaj.

Podczas przyswajania dwutlenku przez 
rośliny, tlen, jak  wiadomo, zostaje uwolniony, 
a ilość gazu tego w atmosferze m usiała na
turalnie zwiększać się w tym samym stosun
ku, w jakim  zwiększały się pokłady węgla. 
Znaczna część w taki sposób powstałego tle
nu atmosferycznego została zapewne zużyta, 
i wytworzyły się odpowiednie ilości dwutlen
ku węgla wskutek oddychania i spalenia oraz 
działań wulkanicznych. Istn ieją przeto ba
dacze, twierdzący, źe ilość bezwodnika węgla- 
nego wciąż się zwiększa, ilość zaś tlenu m a
leje. Poglądy nie są ustalone w tym wzglę
dzie i wiadomo rapewno to tylko, źe nie
wielkie nawet zmiany w zawartości tlenu 
i bezwodnika węglanego w atmosferze musia
ły wywierać wpływ bardzo ważny na rozwój 
życia i przeistoczenia chemicznofizyczne, 
którym ulegała skorupa ziem ska.^

Pierwszym chemikiem, który głębiej zasta 
naT, :a łsię  nad temi kwestyami, był prawdopo
dobnie Koene z Brukseli (1866 r.). Mniemał 
on, że w pierwotnej atmosferze ziemskiej nie 
było wcale tlenu, a opierał się na fakcie 
istnienia w skałach pierwotnych wielkiej ilo
ści ciał nieutlenionycb. Atmosfera ta  skła
dała  się raczej z azotu, dwutlenku węgla | 
i pary wodnej, i dopiero z biegiem rozwoju 
geologicznego ziemi ilość tlenu wciąż wzra
stać poczęła. Pogląd ten nie zgadzał się

J) John Sttvenson : D ie chemiscl.e und geolo- 
gische Gescbichte der Atmocpl are, D ie Geschi- 
chte des freien Sauerstcffe.

z zapatrywaniami Dumasa i Liebiga, którzy 
uznawali stosunek ilościowy dwutlenku węgla 
i tlenu w atmosferze za stały, Berzelius za& 
i M ulder mniemali nawet, źe ilość dwutlenku 
węgla wciąż się zwiększa w atmosferze, ilość 
zaś tlenu maleje. Zapatrywania Koenego 
zostały później poparte doświadczalnie przez 
Phipsona, dowiódł on mianowicie, źe rośliny 
mogą wzrastać w atmosferze różnych gazów, 
np. w czystym azocie lub wodorze, jeżeli im 
dostarczymy dwutlenku węgla w roztworze, 
razem z innemi pokarmami. Uwolniony przez 
rośliny tlen łączy się wówczas z wodorem^ 
niezmiernie ciekawe to spostrzeżenie dowo
dzi, że tlen mógł wówczas dopiero stanowiń 
wolną część składową atmosfery, gdy wszy
stek wodór atmosfery pierwotnej utleniony 
został na wodę.

Kwestyą dziejów wolnego tlenu atm o
sferycznego podniósł na nowo lord Kelvin 
w swych sprawozdaniach o wieku ziemi. 
W pierwszej swej pracy (1897) zaznacza onr 
źe początkowo nie istniał wcale tlen wolny 
w atmosferze, gdyż nie znajdujemy go ani 
w gazach wydzielających się z minerałów, 
ani w widmach gwiazd; wolny tlen powstał 
prawdopodobnie zatem wskutek działania 
słońca na rośliny. Lord Kelvin obliczył, że 
ilość materyału opałowego, odpowiadająca 
ogólnej ilości tlenu ziemskiego, wynosi 340 
bilionów ton. W drugiej swej rozprawie do
chodzi on do przekonania, że ilość ta  jest tak  
nieprawdopodobnie wielka, że usprawiedliwia 
ona mniemanie, jakoby pierwotna atmosfera 
ziemska zawierała tlen wolny. Twierdzenie 
to miało wielu zwolenników, skąd wywiąza- 

| ła  się dysputa, ważne mająca następstwa 
w owej kwestyi.

Można przedewszystkiem uskutecznić do
świadczenie, można oszacować ilość ogólną 
węgla zawartego w ziemi. Dostarczy to nam 
zaraz bardzo ważnych danych. W Anglii 
zasób węgla do głębokości 4000 stóp został 
oszacowany na 146 miliardów ton, a w glębo- 
bości większej na 48 miliardów, czyli razem 
wynosi do 200 miliardów ton. Uwzględniono 
tu  tylko pokłady grube na stopę i więcej, tak , 

j że wziąwszy w rachubę warstwy cieńsze mu
sielibyśmy dodać jeszcze z jakie 100 miliar
dów; stąd ogólna ilość węgla w Wielkiej Bry
tanii wynosi zapewne 300 miliardów ton, 
ogólna zaś ilość węgla obrachowana w tym
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samym stosunku na całą, ziemię, wynosićby 
musiała 489 bilionów ton; ilość ta odpowia
da właśnie ilości tlenu wolnego w całej atmo
sferze ziemskiej. Ciężar atmosfery wynosi, 
jak  wiademo, 5 200 bilionów ton; wolny zaś 
tlen atmosferyczny waży na tej zasadzie 
1200 bilionów ton. Aby tlen ów zamienić 
na bezwodnik węglany, musielibyśmy użyć 
450 bilionów ton węgla czystego (pierwiast
ku). Ilość ta  znajdować się musi przypusz
czalnie w 600 bilionach ton węgla kamienne
go, zawartego wodług obliczeń w łonie ziemi.

Stevenson zastanowiwszy się i poddawszy 
krytyce powyższe obliczenia, doszedł do 
przekonania, że ogólna ilość węgla zawartego 
w ziemi jest prawdopodobnie większa niż 
500 bilionów ton, tak że ilość maksymalna 
obrachowana przez lorda Kelvina na zasadzie 
ilości tlenu atmosferycznego, je s t jeszcze za 
mała. Kwestya nasza nie przedstawia pod 
tym względem żadnej trudności. Istnieje 
inna trudność; mianowicie, możnaby przy
puszczać, źe atmosfera pierwotna zawierała 
pokaźną ilość wodoru i węglowodorów, które 
zostały utlenione, zanim tlen wolny zaczął 
się gromadzić w atmosferze. Stevenson po
wiada, że rezultaty otrzymane w tej kwestyi 
są bardzo jeszcze wątpliwe, są one jednak 
n a  tyle pewne, że pozwalają na niektóre 
przypuszczenia, zwłaszcza jeżeli weźmiemy 
pod uwagę długość epok geologicznych, 
w których tworzyły się pokłady ziemskie 
i rozwinął się świat roślinny.

Istnieją ścisłe dowody, że gromadzenie się 
węgla trwało tak długo jak powstawanie po
kładów ziemskich. Itóżnice zapatrywań do
tyczą trwania tego okresu geologicznego. 
Weźmy pod uwagę wyliczenia lorda Kelvina, 
który oszacował wiek ziemi na 20 milionów 
la t od powstania na niej pierwszego życia, 
i  podzielmy przez tę liczbę ogólną ilość węgla 
zawartego w pokładach. Otrzymamy wów 
czas liczbę 25 milionów ton, oznaczającą 
ilość rocznie gromadzącego się węgla. Jeżeli 
zaś przyjmiemy liczbę 680 milionów lat, k tó
ra  według geologów odpowiada czasowi ist
nienia życia na ziemi, wówczas ilość węgla 
rokrocznie składanego w łonie ziemi wyniesie 
tylko 740000 ton. Wyliczenia te nie są 
oczywiście ścisłe, ale nawet największe liczby 
nie są przesadzone, i mogłyby być pomnożo
ne, nie stając się przez to jeszcze nieprawdo

podobnemu „Możemy przypuszczać, że za
warta w łonie ziemi ilość węgla jest równo
ważnikiem ilości wolnego tlenu atmosferycz
nego; nie jestto bynajmniej nieprawdopo- 
dobnem, jeżeli rozważymy, jak długim był 
czas, przez który węgiel ów układał się 
w warstwy i pokłady”.

Inną dziedziną badań, w związku będącą 
z naszą kwestyą, jest szybkość wzrostu roś
lin. Przed 60 laty Liebig oszacował tę szyb
kość; otrzymał on liczbę przeciętną 2 ton 
wytworzonej substancyi stałej na przestrzeni 
akra angielskiego rocznie. Lord Kelvin uwa
ża liczbę tę za zbyt wysoką; jeżeli jednak 
weźmiemy tylko połowę tej liczby i nie 
uwzględnimy wcale morza, wówczas zapewne 
nie będzie przesady w wyliczeniach. Przy
puśćmy dalej, że substancya stała  roślin za
wiera 40%  wegla; wówczas na przestrzeni 
akra i w przeciągu roku zostanie związana 
ilość 0,4 ton węgla z dwutlenku węgla atm o
sferycznego, czyli 256 ton na mili kwadrato
wej rocznie. Jeżeli powierzchnia lądów wy
nosi 50 milionów mil kwadratowych, to 
otrzymamy ilość ogólną 128 miliardów ton 
węgla rocznie. Przypuśćmy w dalszym cią
gu, że wszystek ten węgiel zostaje zgroma
dzany i przechowuje się jako węgiel kam ien
ny, i że szybkość wzrostu roślin pozostaje 
niezmienna, wówczas w przeciągu jakich 
40 000 la t otrzymamy ilość 500 bilionów ton 
węgla, będącą równoważnikiem ilości tlenu 
atmosferycznego. Wiemy coprawda, że wię
ksza część rosnącej na ziemi substancyi roś
linnej zostaje napowrót zamieniona na bez
wodnik węglany wskutek odżywiania się 
i oddychania zwierząt, jakoteż palenia i gni
cia, i że tylko mala jej część może się gro
madzić. Nie mamy oczywiście żadnych pun
któw oparcia, któreby posłużyć mogły do 
obliczenia tej ilości. Jeżeli jednak przypu
ścimy, że 25 milionów ton rocznie odpowiada 
tej ilości, wówczas ilość substancyi roślinnej 
gromadzona jako węgiel wyniesie ł/ Bia ilości, 
którą świat roślinny wybiera rocznie z atmo
sfery. Weźmy jednak liczby, któreby zosta
ły otrzymane wobec przypuszczalnego wieku 
ziemi, wynoszącego 680 milionów lat; w ta 
kim razie ‘/^ooo wggla wybieranego przez 
świat roślinny z atmosfery, zostałaby groma
dzona w postaci węgla kamiennego. Ilość 
ta  jest dość prawdopodobna, gdy pierwsza
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( ł/512) była cokolwiek zbyt znaczna jak na 
warunki obecne, ale nie była bynajmniej 
nieprawdopodobna. W czasie bowiem, gdy 
atmosfera nie zawierała wcale tlenu, lub za 
wierała niewielkie tylko jego ilości, gnicie 
było daleko mniej silne i znaczniejsza część 
substancyi roślinnej mogła być gromadzona 
jako węgiel. Wnosimy zatem, że badania 
te, podobnie jak  poprzednie, nie doprowadzi
ły wcale do ścisłych rezultatów, to tylko 
wiemy napewno, że wysokie oszacowanie za
sobu węgla w łonie ziemi, nie spotyka żad
nych poważnych trudności.

J a k  wysokie liczby oznaczające ilość wę
gla, wystarczające do wytłumaczenia obec
ności tlenu wolnego w atmosferze, nie są 
bynajmniej przesadzone, tak przeciwnie, przy
puszczenie, że nie dość węgla istnieje w głę
bi ziemi, nie dowodzi bynajmniej, aby atm o
sfera pierwotna zawierała tlen wolny. Z n a j
dujemy bowiem w skałach pierwotnych s ia 
rek żelaza w znacznych ilościach, będący 
substancyą bardzo łatwo podległą utlenieniu 
i który w skałach osadowych powstał bez- 
wątpienia z tlenniku żelaza i siarczanu wap
nia wskutek redukcyjnego działania bogat
szych w węgiel szczątków organicznych. Mu
simy przeto uznać go również za paliwo po
chodzenia roślinnego, a ilość tlenu niezbędna 
do zupełnego jego utlenienia odpowiada ta 
kiej samej ilości tlenu rozszczepionego z bez
wodnika węglanego przez rośliny. Wylicza
jąc zatem ilość tlenu wolnego wytworzonego 
przez rośliny, należy wziąć w rachubę nietyl
ko węgiel zawierający reszty organiczne, ale 
także i siarek żelaza, którego ilość jest bez- 
wątpienia bardzo znaczna; niepodobna jej 
wszakże obliczyć nawet w przybliżeniu. S ia
rek  żelaza znajduje się jednak nietylko 
w skałach osadowych, ale także w ży
łach kruszcowych, które zostały wyciśnięte 
z warstw głębszych w najrozmaitszych sta- 
dyach rozwoju ziemi; obecność siarków i po
dobnych im związków dowodzi w każdym 
razie, że atmosfera, w czasie wystąpienia 
tych ciał łatwych do utlenienia, była bardzo 
w tlen uboga.

Związana z dziejami tlenu wolnego w a t 
mosferze jest kwestyą braku lub nadmiaru 
tlenu w ziemi, w stosunku do obecnych w niej 
Rubstancyj podatnych do utlenienia-

Prosty rachunek dowodzi nam, że tlen wol- |

ny stanowi niewielki jedynie ułamek całeji 
ilości tlenu zawartego w skorupie ziemskiej- 
Morza same, oceany, ważące 1 400000 bilio
nów ton, zawierają 85%  tlenu, czyli w przy
bliżeniu 1 000 razy tyle co atmosfera. Cały 

[ prawie ten tlen jest związany chemicznie. 
W  skorupie ziemskiej, aż do głębokości
10-ciu mil angielskich, znajduje się przecię- 

| tnie 6000 razy więcej tlenu niź w atmosferze. 
Ogólna przeto ilość tlenu wolnego jest bar
dzo m ała w porównaniu z ilością tlenu zwią
zanego i jeżeli istnieje nadmiar tlenu wolne
go na ziemi po zaspokojeniu powinowactwa 
względem niego innych pierwiastków, to nad
miar ten musi być bardzo nieznaczny.

Jeżeliby dalej cała ziemia, ważąca 5 mi
lionów razy więcej niż wszystek wolny tlea  
atmosferyczny, zawierała wszędzie 50°/o tlenu, 
wówczas cgólna ilość tlenu związanego wy
nosiłaby 2y2 milionów razy tyle jco tlenu wol
nego. Jeżeli zaś, uwzględniając ciężar wła
ściwy ziemi, uznamy 20%  tlenu za ilość wy
starczającą do zupełnego utlenienia jej masy* 
wówczas ilość tlenu związanego przenosife 
będzie milion razy ilość tlenu wolnego. 
Prawdopodobnie jednak ilość tlenu wolnego 
w porównaniu z ilością substancyi zdatnej do 
utlenienia jest ilością zmienną, a Stevenson 
przypuszcza raczej, że istnieje brak tlenu 
w porównaniu z wielką ilością materyi nieu- 
tlenionej a mogącej się utlenić. Możnaby 
swoją drogą twierdzić, źe brak tlenu w po
równaniu z innemi pierwiastkami, nie dowo
dzi jeszcze wcale, aby w pewnym czasie atm o
sfera ziemska pozbawiona była tlenu wol
nego. Ziemia bowiem niegdyś była w całej 
swej masie rozpalona do czerwieni lub do bia
łości; w temperaturze tej wszystkie tlenki 
i związki tlenowe podległy rozkładowi i wszy
stek tlen lub większa jego część znajdow ała 

[ się w stanie wolnym. W czasie ostygania 
połączył się on z pierwiastkami, do których 
miał najsilniejsze powinowactwo i z któremi 
był w najbliższem zetknięciu; z powodu jed 
nak swej natury gazowej nie wniknął do ją - 

( dra ziemi, lecz związał się z lekkiemi pier
wiastkami, znajdującemi się na powierzchni, 
przeważnie zaś z krzemem, węglem, glinem, 
wapniem, magnezem, potasem i sodem. W y
tworzyła się gruba warstwa krzemianów, 
które odgraniczyły tlen od dalszego zetknię
cia z substancyami nieutlenionemi.



N r  13. WSZECHSWIA r 199

Teorya ta, bardzo prawdopodobna, nie 
usuwa wszakże trudności, źe tlen wolny sta
nowi bardzo jedynie niewielki ułamek, ‘/goooi 
ogólnej ilości tlenu. Tlen pierwotny połą
czył się z 99,98°/0 c>ał zdolnych do utlenie- 
nienia, część ich pozostała w stanie nieutle- 
nionym. „Daleko przeto prostszą i prawdo
podobniejszą hypotezą jest przypuszczenie, 
że wszystek tlen znajdował się niegdyś w sta
nie związków; dalsze zaś mniemanie, jakoby 
wielka ilość wodoru i węglowodorów znajdo
wała się w atmosferze, po związaniu się 
wszystkiego tlenu, nie jest pozbawione pew
nych podstaw wiarogodnych”. Teorya ta 
jest poparta przez analogie, że ani słońce, 
ani gwiazdy, zawierające wiele wodoru, nie 
wykazują obecności tlenu. To samo wynika 
z badań nad meteorytami.

„Skoro zatem ziemia podobna jest do in
nych ciał systemu słonecznego, znanych nam 
najlepiej, mianowicie do samego słońca i do 
meteorytów, które'spadły na ziemię, to musi 
ona być utlenioną bardzo niezupełnie, obecny 
tlen musi wynosić daleko mniej niż potrzeba 
do zupełnego utlenienia innych elementów. 
Nie wynika z tego niezbędnie, aby w czasach 
pierwotnych nie było nigly tlenu wolnego 
w atmosferze ziemskiej, lecz wypływa tylko, 
że prawdopodobnie istniał czas, może bar
dzo nawet długi, gdy nie było go wcale. 
W edług tej hypotezy obecny nasz zasób tlenu 
w atmosferze jest wynikiem działania światła 
słonecznego na roślinność; a jeżeli uznamy, 
źe atm osfera pierwotna zawierała wodór 
i węglowodory, wówczas przypuścić należy, 
że ilość rozszczepionego przez świat roślinny 
tlenu była ongi większa niż obecnie, gdyż 
znaczna jego ilość została zużytą do utlenie
nia wodoru i węglowodorów na wodę i dwu
tlenek węgla”.

Przełożyła Zofia Joteyko R udnicka.

Elektryczność telluryczna.

(Dokończenie).

Przejdźmy teraz do zorzy północnej, o któ
rej elektrycznem pochodzeniu obecnie zapew
ne mało kto wątpi. Wielkie napięcia nie 
mają tu  miejsca, przeciwnie nawet normalny

spadek potencyału bywa często obniżony jak  
w razie obecności chmur kłębiastych. Zdaje 
się, że zjawisko zorzy związane jest z pewne- 
mi opadami. Przed ukazaniem się zorzy 
niebo bywa najczęściej zaciągnięte, a księżyc 
ma światło poboczne. Miejscowości, nad któ- 
remi w nocy świeciła zorza, rankiem pokry
wa świeżo spadły śnieg.

Co do wysokości zórz prowadzono liczne 
spory. Bez wątpienia często miejscem ich 
powstania są wysokie strefy powietrzne. 
Zdarza się jednak równie niewątpliwie, źe 
zorza schodzi znacznie niżej, widywano bo
wiem wierzchołki gór ponad zorzą. Niekie
dy światło wydaje się nawet tak bliskie, że 
prof. Laube, płynąc^wraz z osadą „Hanzy" 
na górze lodowej w powrotnej drodze od bie
guna północnego ku południowi, skoczył ku 
uciesze swych towarzyszy w górę, aby uchwy
cić światło kołyszącej się nad nim zorzy. 
Zdaje się, że nisko bardzo ukazują się zorze, 

j  mające wygląd wstęg lub zasłon, oglądane 
przez A. Paulsena na zachodniem wybrzeżu 
Grenlandyi. Te zadziwiające światła po
wstawały tu  stale na południu, posuwały się 

j  jak szerokie zwisające płótno ku badaczowi 
[ i szybko przesuwały się nad nim w dalszej 
I drodze ku północy. W chwili przejścia przez 
j  miejsce spostrzeżeń, tworzyły one tylko pas 

wąski, przecinający niebo.
Jak  wyobrazić sobie powstanie tego rodza

ju światła? Dla wysokich szerokości cha- 
rakterystycznem zjawiskiem jest prawie cią
głe spadanie igiełek lodowych, z pogodnego 
nawet nieba. Wskutek tego może nastąpić 
na wielkich przestrzeniach rozdział obu elek- 

j tryczności podobnie jak  w chmurach i bu
rzach i odsunięcie ich od siebie w pionowym 
kierunku. Jeżeli wtedy w jakiemkolwiek 
miejscu i wskutek jakiejkolwiek przyczyny 
nastąpi wyrównanie się elektryczności, a po
wietrze skutkiem powstałych prądów elek- 

! trycznych, samo stanie się lepszym prze
wodnikiem (przemawiają za tem wszystkie 
prawie nowsze badania), to wyładowanie elek
tryczne musi się rozchodzić jak  fala wodna, 
wywołana przez kamień rzucony. Pizytem  
zauważyć należy, że ostra postać igiełek lo
dowych szczególniej sprzyjać może wachla- 
rzowatym wyładowaniom. Światło przyjmu
je  wtedy postać pustego cylindra, o ciągle 
rosnącym promieniu. Kołowy kształt cylin-
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dra wprawdzie wkrótce się zatraca wskutek 
różnej gęstości masy elektrycznej, ale świe
cąca ściana zbliża się ku oddalonemu bada
czowi, jak  zwieszająca się płachta i przeciąga 
ponad uim.

Te zjawiska świetlne tworzą tedy, w prze
ciwieństwie do nagłych wyładowań błyskawic, 
wyładowania kolejne mas naelektryzowanych \ 
i szeroko rozpostartych- Przytem  wyłado
wanie, zaczynając się w jakiem ś jednem miej
scu, przeciąga następnie przez całą zdolną 
do wyładowań przestrzeń powietrzną.

Powody, wywołujące powstanie podob
nego zjawiska, mogą być, oczywiście, różne. 
Może je  wywołać przyczyna meteorologiczna, 
np. w iatr wirujący lub t. p., lecz zdarzyć się 
też może, że przyczyną będą fale elektryczne. 
Ten przypadek posiada szczególnie ważne 
znaczenie, zwłaszcza wobec przytoczonego 
powyżej odkrycia Humplireya, że iskry z ma
szyny indukcyjnej przeskakują na znacznie 
dalszą odległość, gdy w pobliżu wywołujemy 
fale elektryczne przy pomocy małych iskier 
odjemnych.

Podobne iskry powstają nietylko w naszej 
przyrodzie w czasie burz w atmosferze ziem
skiej (błyskawice), lecz wszystko przemawia 
za tem, że występują one, i to w daleko sil
niejszym stopniu, w atmosferze słońca. P o 
dług najnowszych badań wyobrażamy sobie 
słońce, jako niezmierną kulę gazową. O ta
czająca ją  warstwa świecących chmur składa 
się zapewne z płynnych kropel metali, które 
ciągle spadają ognistym deszczem w głębsze, 
gorętsze przestrzenie, gdzie znowu zamienia
ją  się w parę. Wśród takich okoliczności 
możemy przyjąć, że pod metaliczną warstwą 
chmur tak zw. fotosfery ciągle panują silne 
burze. W rzeczywistości też przy pomocy 
lunet widziano niejednokrotnie przez otwory 
w tej warstwie, t. j. przez tak zw. plamy sło
neczne, zjawiska podobne do błyskawic, 
oślepiająco białe punkty, daleko jaśniejsze od 
parnej fotosfery, które z wielką szybkością 
przesuwały się przez plamę.

Jednocześnie na ziemi świeciły zorze pół
nocne lub występowały burze magnetyczne. 
Musimy przeto przyjąć, że fale elektryczne, 
wytworzone przez błyskawice na słońcu do
sięgają ziemi i tu są w stanie wywoływać zo
rze. Mamy tu zjawisko zupełnie analogiczne 
z telegrafią Marconiego : w zimnych pasach .

powietrze znajdujące się w napięciu spełnia 
czynność odbieracza, a słońce wysyła fale 
elektryczne i wywołuje przepływ elektrycz
ności.

Wogóle jednak, sama warstwa chmur me
talicznych na słońcu stoi na przeszkodzie 
wybieganiu fal elektrycznych w przestrzeń 
wszechświata. Fale te tylko wtedy mogą 
wydostać się nazewnątrz i przypadkowo 
dojść do ziemi, gdy w fotosferze słońca znaj
dują się chmury, plamy słoneczne. Dlatego 
też zorze północne występują na dalekich 
przestrzeniach zwłaszcza wtedy, gdy na 
słońcu spostrzegamy liczne plamy i w te 
dnie, gdy wielkie grupy plam znajdują się 
wprost naprzeciw ziemi.

Te i podobne spostrzeżenia wykazują bez- 
j  wątpienia łączność, zachodzącą między zorzą 
| a działalnością słońca. Niemniej jasno je d 

nak zjawiska te dowodzą, że łączność powyż- 
| sza posiada tylko przypadkowy charakter 

i nie może być bezpośredniem przeniesieniem 
energii, występującej w zorzy, ze słońca na 
ziemię, gdyż wtedy zgodność okresów musia
łaby być daleko głębsza, niż to w rzeczywi
stości ma miejsce. Właściwe źródło energii 
jest pochodzenia ziemskiego i zjawiska zórz 
często zostają wywołane przez przyczyny 
ziemskie lub też nie występują wcale. P rzy 
padkowo natomiast wywołują je  fale elek
tryczne, pochodzące ze słońca i wtedy zjawi- 

! ska owe, występując jednocześnie w wielu 
miejscach ziemi, przyjmują charakter impo
nujący i wskutek tego szczególnie zwracają 
na siebie uwagę ludzką.

W skutek czego jednak zorza wywiera 
wpływ na igłę magnesową?

Odchylenia igły są tak wielkie, że nie moż
na ich wytłumaczyć przez wyrównywanie się 
elektryczności statycznych. Czasami nie wy
stępują one wcale, w innych znów razach 
zjawiają się z ogromną siłą na wielkich 
przestrzeniach, a jednocześnie często prądy 
ziemskie godzinami w całych częściach świa
ta wywierają swój zgubny wpływ na działa- 

; nie linij telegraficznych.
Specyalne badania nad powyżej wymienio

nym rodzajem zórz w kształcie zasłony skło
niły p. Liebenowa do wygłoszenia następu
jącej hypotezy.

Podczas swego pobytu pod Godthaab na 
zachodnim brzegu Grenlandyi, Paulsen wi-
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dział, jak takie światła przeciągały ponad 
nim. Przytem doświadczał wrażenia, że 
albo znajduje się w samej sferze światła, 
albo tuż pod niem. Niestety, za każdym ra 
zem Paulsen znajdował się zadaleko od 
swych instrumentów magnetycznych, aby je 
mógł obserwować. Z  rozporządzenia Paul- 
sena zajął się temi spostrzeżeniami Vedel, 
który znajdował się w pobliżu Scoresby-Sun- 
des na wschodniem wybrzeżu Grenlandyi 
(zob. mapkę) i wykonał je  w liczbie dwudzie
stu. W e wszystkich tych przypadkach świa
tło przeciągało z południa na północ i od
chylenie igły miało stały kierunek. Dopóki, 
mianowicie, światło znajdowało się na po
łudniu, igła odchylała się ku zachodowi, gdy

znanym przykładzie łuku elektrycznego. 
W  tym razie pod wpływem bardzo wysokiej 
temperatury gazy nabierają takiego prze
wodnictwa, że ich opór wynosi już może 
zaledwo 25 omów na 1 cm3. A więc opór 
powietrza jest nadzwyczajnie zmienny, to 
jest on prawie nieskończony, to znów, w sprzy
jających okolicznościach, opada do tak małej 
wielkości. W  czasie obecnym wielu bardzo 
fizyków zajmuje się określeniem przyczyn, 
pod których wpływem zachodzą owe zmiany 
i sprawdzeniem osięganych wielkości. W tych 
badaniach odkryto już cały szereg ciekawych 
faktów i wpływów. Przyczyną, zmniejszają
cą bardzo silnie opór powietrza, bywają nie
kiedy specyalne promienie, jako to  promie-

przeciągało nad miejscem spostrzeżeń igła 
nie miała stałego kierunku, lecz gdy tylko 
przechodziło na północ igła nieodmiennie 
zwracała się ku wschodowi. Z  tego wynika, 
że w świetle musiał mieć miejsce prąd elek
tryczny wstępujący. Istnienia tego prądu, 
jak  już wspomnieliśmy, nie można wytłuma
czyć wyrównaniem się elektryczności s ta 
tycznych. Odchylenie igły magnesowej świad
czy, bezsprzecznie o tem, że mamy tu do 
czynienia z takiem przesunięciem się elek
tryczności, jakie spotyka się tylko w prze
wodnikach zamkniętych.

Czy powietrze jednak może przeprowadzać 
podobne prądy? Ze w pewnych okoliczno
ściach jest to możliwe, to widzimy na dawno

| nie pozafioletowe, promienie katodalne, ront- 
genowskie, a także w wysokim bardzo stop
niu osobliwe promienie, wysyłane przez pew- 

| ne związki uranowe. Podobny wpływ na 
j  opór powietrza wywiera i sam prąd elek- 
I tryczny, o ile raz już powstał. Również i ga

zy płomienia świecy są przewodnikami elek
tryczności i to nietylko w stanie gorącym, 
lecz i przez pewien czas po ostygnięciu. Ich 
zdolnośS przeprowadzania elektryczności za 
nika stopniowo.

Tę własność gazów przypisują występowa
niu w nich jonów, jakie przyjmujemy w elek
trolitach, roztworach solnych, rozrzedzonych 
kwasach i t. d. Takie jony naładowane do- 

j datnią lub odjemną elektrycznością istnieją
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obok biernych cząstecztk i podczas przepły- j 
wania prądu poruszają się w jednę lub drugą 
stronę, przenosząc tym sposobem elektrycz 
nnść. W roztworze solnym mającym d a 
ną gęstość i tem peraturę ilość jonów jest 
zawsze jednakowa. Dla powietrza trzeba j  

przyjąć, że jony wolne występują zwykle tyl
ko w bardzo nieznacznej ilości, lecz że wsku
tek wyżej wspomnianych wpływów liczne 
cząsteczki bierne rozpadają się na jony. Te 
ostatnie raz rozłączone, zwykle nie łączą się 
na nowo natychmiast, lecz dopiero stopniowo 
już po zniknięciu przyczyny, która wywołała 
rozdział. Podług dotychczasowych spostrze
żeń można więc bez wahania wyprowadzić 
wni03ek, że we waętrzu zorzy, w której prze
pływa elektryczność statyczna, powietrze po
siada przewodnictwo daleko większe, niż 
zwykle Dla dokładnego sprawdzenia tych 
ważnych faktów, wyprawy udające się 
do Grenlandyi powinnyby się zaopatrzyć 
w przyrządy, zbudowane przez E lstera i Gei- 1 
tla. Można być pewnym, że w przyrządach 
tych umieszczonych na wysokich masztach, | 
rozchylone blaszki glinowe zetknęłyby się 
prawie natychmiastowo w chwili przejścia 
światła, posiadającego kształt zasłony, o ile- 
by się znalazły w sferze tego światła.

Jeżeli tedy zja«isko świetlne sięga od zie
mi aż do górnych sfer, w których powietrze 
samo przez się posiada lepsze przewodnictwo, 
i jeżoli jednocześnie gdziekolwiekbądź na 
ziemi ma miejsce podobne zjawisko, to oba 
światła, złączone w dole przez ziemię, 
a w górze przez rozrzedzone powietrze, two
rzą obwód zamknięty. Do powstania prądu 
jednak nie wystarcza, oczywiście, samo is t
nienie zamkniętego obwodu, lecz trzeba, aby 
w  nim istniała siła elektromotoryczna. W o
góle znamy siły elektromotoryczne trzech ro 
dzajów. Po pierwsze są to siły elektroche
miczne, po drugie termoelektryczne, i po trze
cie siły elektromotoryczne, wzbudzane przy 
pomocy magnesu. Siły elektrochemiczne 
w naszym obwodzie, rzecz prosta, nie istnieją. 
Ponieważ tem peratura obwodu w górze jest 
daleko niższa niż w dole, przeto musimy 
uznać istnienie sił termoelektrycznych, lecz 
wskutek zupełnie symetrycznego położenia 
odrębnych części obwodu względem spadku 
temperatury, suma tych sił elektromotorycz
nych równa się zeru, czyli że one prądu wy

wołać nie mogą. Pozostają więc tylko siły 
elektromotoryczne, wzbudzone przy pomocy 
linii sił fmagnetycznycb. Te ostatnie zaś 
istnieją wskutek magnetyzmu ziemskiego.

Posiłkując się mapką (fig. 1) zbadajmy 
możliwy wpływ tych magnetycznych linii sił 
na zjawiska świetlne w Grenlandyi.

Poziome składowe linii sił w Grenlandyi 
oznaczone są czarnemi liniami podług ma
py południków magnetycznych Duperreya. 
Oznaczają one kierunek igły zboczeń w róż- 

| nych miejscach ziemi i zbiegają się, jak to 
j wskazują strzałki, w biegunie magnetycznym 
i ziemi, leżącym w Ameryce północnej. Wyo- 
| braźmy sobie, że w okoliry Scoresby-Sundu 

przesuwamy pionowy przewodnik z południa 
| na północ, t. j. w kierunku strzałek kresko

wanych. Przewodnik, przesuwany w polu 
magnetycznem ziemi, przecina linie sił, 
a wskutek tego wzbudzona w nim zostaje si
ła  elektromotoryczna i, o ile obwód jest za
mknięty, powstaje prąd elektryczny. Zasto- 
sowując znane „prawidło ręki” '), przekona
my się, źe w tym przypadku prąd musi pły
nąć od dołu ku górze, t. j. w kierunku, jaki 
wynika ze spostrzeżeń Yedla.

Ażeby sprawdzić swoje przypuszczenia co 
do istoty zjawisk zorzy, p. Liebenow postarał 
się zebrać wyniki spostrzeżeń innych bada
czy. Niestety jednak ci ostatni poprzestają 
przeważnie na uwadze, że światło wywiera 
wprawdzie niekiedy wpływ na igłę magneso
wą, ale nie zawsze, a igła odchyla się to na 
lewo, to na prawo. Ze w zjawiskach świetl
nych prądy galwaniczne nie zawsze występu
ją, to jest jasne. Gdy warstwa powietrza, 
przeprowadzająca elektryczność nie dosięga 
ziemi, tak że obwód nie jest zamknięty nie
ruchomym przewodnikiem, i gdy warstwa ta  
w ruchu swym nie przecina magnetycznych 
linij sił, wtedy prąd magnetyczny nie może 
powstać i odchylenie igły nie następuje. 
Spostrzeżeń, dających się do pewnego stop
nia spożytkować, dokonali przedewszystkiem

*) Jeżeli umieścimy prawą rękę wzdłuż prze
wodnika, tak aby linie sił prostopadle wstępowały 
w dłoń i wyciągniemy wielki palec w kierunku 
ruchu przewodnika, to końce pozostałych pal
ców wskażą kierunek prądu elektrycznego. W da
nym przypadku końce palców wskazywać będą 
ku górze.
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dwaj badacze. Jednym jest M arguire, któ
ry badał te  zjawiska w Point Barrow w la
tach 1852 — 1854. Point Barrow leży na 
zachód od bieguna magnetycznego na pół- 
nocnem wybrzeżu Ameryki północnej, a więc 
linie sił biegną tam odwrotnie niż w Greu- 
landyi, czyli mniej więcej z zachodu na 
wschód. W sprawozdaniu ze spostrzeżeń 
nie podano, niestety, kierunku ruchu zjawisk 
świetlnych; ponieważ jednak w wyższych sze
rokościach panują przeważnie wiatry połud
niowo-zachodnie, przeto można przyjąć, że 
prądy powietrzne w Point Barrow po więk
szej części posiadały kierunek podobny jak  
w Grenlandyi.

W  takim razie wskutek odwrotnego niż 
w Grenlandyi przebiegu magnetycznych linij 
sił, powinno nastąpić i odwrotne odchyle
nie igły magnesowej. W samej rzeczy też, 
w przeciwieństwie do Vedla, Marguire stwier- ' 
dza wschodnie odchylenie w razie zjawisk j 
świetlnych występujących na południu i za 
chodnie odchylenie w razie zorzy na pół
nocy.

Drugim badaczem jes t Siljestrom, który { 
już dawniej (1847— 1848) spostrzegł w Fin- 
marken, że dopóki światło zajmowało pół
nocną część nieba, zmniejszało się zachodnie 
odchylenie igły i przechodziło natychmiast 
we wschodnie, gdy światło rozpościerało się 
więcej ku południowi. Ponieważ Finmarken 
leży na wschód od bieguna magnetycznego, 
przeto spostrzeżenia Siljestróma zgadzają 
się znów z wynikami badań Vedla.

Przyjmując, że magnetyzm ziemski wzbu
dza prądy w poruszających się zjawiskacli 
świetlnych, można z łatwością podać ogólne 
prawidło, któremu podlegają odchylenia igły. 
Jeżeli pionowy przewodnik, znajdujący się to 
na północ to na południe od igły, która wska
zuje z południa na północ, będziemy przesu
wali najpierw we wschodnim, a następnie 
w zaclodnim kierunku, to przekonamy się, 
że prądy wzbudzone w przewodniku stale 
tak przebiegają, źe koniec igły zwrócony ku 
przewodnikowi odchyla się zawsze za nim.

To ogólne prawidło dla odchyleń igły 
przez zorze, wyprowadził 80 lat temu sławny 
podróżnik angielski Franklin ze swych spo
strzeżeń, dokonanych w ciągu zimy 1820— 
1821 w P ort Entrephse, i sprawdził je  w la
tach 1825 i 1827 w Port Franklin. F ran 

klin znalazł luiauowicie, żo przy szybkim ru 
chu zorzy, zwrócony ku niej koniec igły ma
gnesowej odchyla się w kierunku ruchu.

To prawidło, które nazwiemy prawidłem 
Franklina, rozciąga się i na wszystkie dane, 
zebrane przez wymienionych powyżej bada- 
czów, podaje ono w ogólności kierunek igły, 
bez względu na miejsce spostrzeżeń i położe
nie zorzy. Przez wyprowadzenie jednak tego 
prawidła z elektromotorycznego działania li
nii sił pozyskujemy dowód, źe przesycone 
światłem powietrze podlega rzeczywiście ta 
kiemu działaniu.

Pozostaje jeszcze do rozwiązania pytanie, 
do jakiego stopnia musi być podniesione 
przewodnictwo powietrza w zorzy, aby ma
gnetyzm ziemski mógł wzbudzić prądy, po
wodujące dostrzegalne odchylenie igły. J e 
żeli wyobrazimy sobie, źe dosięgająca ziemi, 
rozrzedzona i wypełniona światłem zorzy, 
masa powietrza przesuwa się ze znaczną 
szybkością wiatru gdziekolwiekbądź w po
bliżu bieguna magnetycznego, to, pomijając 
opór ziemi, prąd elektryczny, wzbudzany 
w tem powietrzu, będzie proporcyonalny do 
jego przewodnictwa.

Jeżeli przyjmiemy, że prąd elektryczny, 
wzbudzony w ten sposób, posiada siłę jed 
nego ampera na 1 km2 przekroju po
wietrza, co jużby wywołało dostrzegal
ne odchylenie igły magnesowej, to łatwo 

j  możemy obrachować opór właściwy powietrza 
w sferze zorzy. Opór ten jest wprawdzie 
znacznie mniejszy niż zwykły opór powietrza 
w bliskości powierzchni ziemi, a który wy- 

] nosi mniej więcej 6,8 . 1016 omów, zawsze 
jednak jest 10000 razy większy od oporu ga- 

1 zów w łuku elektrycznym, a więc jest zupeł
nie możliwy i dopuszczalny.

Przeświadczenie, źe magnetyzm ziemski 
wzbudza prądy elektryczne w powietrzu, 
znajdującem się w ruchu i zdolnem do prze
wodnictwa, rzuca światło na bardzo znane, 
lecz dotychczas nie wyjaśnione zjawisko 
dziennych zmian w odchyleniu igły magne
sowej.

Ja k  wiadomo, koniec igły magnesowej 
zwrócony ku biegunowi zwraca się wkrótce 
po wschodzie słońca ku zachodowi, dosięga
jąc między godziną pierwszą a drugą po płd. 
największego odchylenia. Od tej chwili igła 
stopniowo, z początku prędzej, potem coraz
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wolniej, powraca do swego rannego poło
żenia.

Atmosfera ziemska krąży podobnie jak  np. 
powietrze w ogrzanym pokoju, t. j. przy rów
niku wznosi się i górą, odpływa ku biegunom, 
gdzie się ochładza i skąd znowu dołem po
wraca do pasa gorącego. Powietrze jednak 
płynące od równika, mniej lub więcej przyno
si z sobą nabytą pod równikiem szybkość 
obrotową, i wskutek tego obraca się tem 
szybciej, im bardziej zbliża się ku biegunom. 
Ponieważ najwyższe warstwy powietrza wsku
tek silnego rozrzedzenia posiadają daleko 
większe przewodnictwo, niż powietrze pod 
ciśnieniem atmoslerycznem, przeto ziemia ma 
pod biegunami jakby dwa zdolne do prze
wodnictwa kołpaki, które obracają się daleko

w płaszczyznie ziemskich linij sił, jest igłą na
chyleń, a więc koniec jej przeciwny bieguno
wi i zwrócony ku górze wskazuje w kierunku 
poruszającego się przewodnika. Koniec ten 
musi dążyć w ślad za przewodnikiem, czyli 
odchylać się ku wschodowi. Ponieważ jednak 
zwykle mówi się o końcu igły zwróconym ku 
biegunowi, przeto ten ostatni będzie się od
chylał ku zachodowi.

Pozafioletowe promienie słońca posiadają, 
jak  wiadomo, własność zwiększania przewo
dnictwa powietrza. Oprócz tego fale elek
tryczne, wysyłane przez słońce, a w szczegól
ności przez plamy słoneczne, nietylko nadają 
większą zdolność przewodnictwa powietrzu 
wogóle, lecz być może znacznie powiększają 
przewodnictwo najwyższych jego warstw

szybciej niż ziemia. Wogóle są one też do
syć dobrze izolowane od ziemi przez dolne 
warstwy powietrza. W  bliskości jednak bie
gunów prawie stale występująca zorza 
stwarza połączenie, przeprowadzające prąd. 
W  gorących zaś pasach wskutek prawie co
dziennych silnych burz i związanych z niemi 
prądów elektryczności statycznej, powietrze 
powinnoby aż do znacznej wysokości posiadać 
względnie dobre przewodnictwo. Otrzymu
jem y w ten sposób zamknięte obwody, w któ
rych części ruchome (zorze) przecinają magne
tyczne linie sił ziemi. N astępujące wskutek 
tego odchylenia igły magnesowej możemy zgó- 
ry oznaczyć przy pomocy prawidła Franklina.

Ig ła  magnesowa, zawieszona swobodnie

! przez wywoływanie zjawisk świetlnych po
dobnych do zórz, a znanych w pasach gorą
cych pod nazwą światła zodyakalnego. Przy 
takich okolicznościach wyższe warstwy po
wietrza są oczywiście, daleko lepizemi prze
wodnikami we dnie, niż w nocy. Wskutek 
tego prądy elektryczne muszą szczególniej 
silnie płynąć na tej stronie ziemi, na której 
panuje dzień i przez to wywoływać występu
jące za dnia zachodnie odchylenie igieł ma
gnesowych. Im  wyżej stoi słońce, jtem sil
niejszy, rzecz prosta, jego wpływ na prze
wodnictwo. Odchylenie igły musi być przeto 
większe latem niż zimą. I  rzeczywiście, 
w czerwcu jest ono przeszło dwa razy tak 
silne jak  w grudniu.
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Nakoniec, plamy słoneczne muszą, według 
powyższego dowodzenia, również wywierać 
wpływ zwiększający odchylenie. P ak t po
dobny zauważyli w r. 1852 jednocześnie 
Wolf, Sabinę i Gautier.

Zależność między występowaniem plam sło
necznych a  dziennem odchyleniem igły ma
gnesowej przedstawia dokładnie fig. 2.

Krzywa, wyciągnięta całkowicie, wskazuje 
zmienność plam słonecznych w okresie lat od 
1835—1877 w t. zw. liczbach względnych, 
t. j. uwzględniających jednocześnie ilość 
i wielkość plam słonecznych w danym roku. 
Krzywa kreskowana podaje w minutach łu 
kowych średnią roczną dziennych wahań igły 
odchyleń w Monachium. Z  porównania obu 
krzywych widzimy, jak  wszystkie maxima 
i minima występują jednocześnie.

Przyczyną tych odchyleń igły są, jak  już 
powiedzieliśmy, prądy elektryczne, wzbudza
ne przez linie magnetyczne sił ziemi. Prądy 
te, wznosząc się pod równikiem, płyną przez 
górne warstwy powietrza ku biegunom i przez 
ziemię powracają do równika.

Jeżeli zapytamy, skąd się jednak bierze 
energia, wzbudzające owe prądy i zamienia
jąca się przytem w ciepło Joulea, to przeko
namy się, źe jej źródłem jest żywa siła obro
towa ziemi, gdyż ta  ostatnia przez swą pręd
kość równikową nadaje powietrzu szybszy 
ruch obrotowy w wysokich szerokościach geo
graficznych. Siły, wzbudzające opisywane 
prądy elektryczne, należą przeto do grupy 
tych, które zwolna, ale stale zmniejszają mo
ment obrotowy ziemi, chociaż jednoczesne, 
minimalne kurczenie się, być może, na prze
ciąg tysięcy la t podtrzymuje ilość jej obrotów 
w granicach dokładności naszych spostrzeżeń.

w. w.

S P R A W O Z D A N I E .

—  Podręcznik histologii c ia ła  ludzkiego, zbio
rowo napisany przez następujące grono : Adam 
Bochenek, Napoleon Cybulski, Em il Godlewski, 
Henryk Hoyer jun., Kazimierz Kostauecki, Leon 
Kryński, Stanisław Maziarski, Aleksander Ro
sner (w  Krakowie); Władysław Szymonowicz 
(we Lwowie); Ludwik Dydyński, Henryk Hoyer 
sen., W ładysław Janowski, Walenty Kamocki, 
Antoni Kuczyński, Rafa) R adziw iłow icz (w War
szawie). Redakcyą kierował H. Hoyer sen., 
wydawnictwem L. Dydyński. Str. 561 z_430 ry- j

[ sunkami w tekście. Warszawa 1901. Wydanie 
z zapomogi Kasy pomocy dla osób pracujących 
na polu naukowem, imienia dr. Józefa Mianow
skiego. Cena rb. 2 kop. 40 .

Książka ta przedstawia rzecz oddawna pożą
daną, wprost niezbędną, gdyż od la t 30  dzieła 
podobnego nie wydano w języku naszym. Wy- 

j mienione w nagłówku grono uczonych krakow
skich, lwowskich i warszawskich dało nam dzieło 
kapitalne, opracowane w poszczególnych działach 
przez specyalistów, z licznemi rysunkami, prawie 
wyłącznie oryginalnemi, a wykonanemi artystycz
nie. Mamy więc tu : Wiadomości z techniki hi
stologicznej, w opracowaniu prof. H. Hoyera oj
ca, rzecz mogąca w zupełności zastąpić liczue 

I w tej mierze wydane dziełka cudzoziemskie, 
w codziennej praktyce laboratoryjnej używane; 

j nasłępnie idzie rozdział p. t. „Komórka”, w opra
cowaniu prof. Kostaneckiego : znajdujemy tu rys 
historyczny przedmiotu i najważniejsze dane cy- 

j  tologiczne z wybornemi rysunkami. Tutaj też 
{ oddzielne znalazło miejsce najważniejsze bodaj 

zjawisko cytologiczne— zapłodnienie, wraz z tw o
rzeniem się i dojrzewaniem plemników i jaj.

Dział o tkankach wogóle zawiera : nabłonek 
przez dra. A  Bochenka (z dodatkiem o błonach 
śluzowych, gruczołach i błonach surowiczych), 
utwory tkankołączne prof. N. Cybulskiego (kość 
w opracowaniu prof. W. Szymonowicza), tegoż  
tkankę mięsną, i tkankę nerwową przez prof 
W . Szymonowicza. Oddział III, poświęcony bu
dowie narządów, rozpoczyna się rozdziałem o krwi 
i limfie dr. W. Janowskiego, o ukła Izie naczyń 
krwionośnych i chłonnych, oraz o dodatkowych 
narządach układu naczyniowego przez prof. 
H. Hoyera syna, następnie idą narządy trawienia 
przez doc. dr. S. Maziarskiego i dr. Kuczyń
skiego, narząd oddechowy i zmysł powonienia 
przez doc. dr. S. Maziarskiego; narząd moczowy 
przez doc. dr L. Kryńskiego. Narządy rodne 
przez prof. A. Rosnera i dr. E . Godlewskiego 
syna (poprzedzone wstępem embryologicznym), 
wreszcie układ nerwowy w narządach zmysłów  
przez d r ó w : Dydyńskiego, Radziw iłow icza,
prof. Szymonowicza, d ra Kamockiego. Dalej 
idzie rozdział o ogólnej powłoce ciała przez prof. 
W. Szymonowicza i wreszcie o „narządach ruchu 
ciała”, gdzie rozwój i wzrost kości napisał prof.
H. Hoyer ojciec (nadzwyczaj przystępnie przed
stawioną jest tu kwestya os'eogenezy, zazwyczaj 
dla początkujących trudna), ornz o „mięśniach 
jako narządach”— prof. N. Cybulski.

Kończy książkę spis alfabelyczny, oraz wykaz 
omyłek dostrzeżonych, do k<órcgo dodać należy, 
że na str. 363  i 364 , gdzie mowa o rozwoju 
układu nerwowego, należy poprawić w objaśnie
niach przekrojów schematycznych przez tworzą
cą się rurkę nerwową zarodków kurczęcia, że 
oznaczone tu są zarodki w 23 i 26 godzin od 
początku wylęgania nie zaś po zapłodnieniu, to 
ostatnie bowiem u p'aków odbywa się znacznie 
wcześniej.
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Praca zbiorowa wszystkich histologów pol
skich, pod kierownictwem Nestora ich— prof. 
H. Hoyera ojca, je s t  książką wprost niezbędną 
nietylko dla każdego lekarza i studenta medycy
ny, lecz i słuchacza przyrody, oraz dla przyrod
ni ka-zoologa. Nie wątpię, że przez czas bar
dzo długi czerpać z niej będą lekarze, co zaś do 
przyrodników, to oprócz cennych nader w skazó
wek, które tu znajdzie specyalista zoolog, zazna
czyć należy, że część pierwsza (komórka^ oraz 
druga (tkanki wogóle), wraz z niektóremi roz
działami z histologii szczegółowej, razem około 
150 stronic, przedstawia znakomity podręcznik 
dla studentów-przyrodników kursu I, a brak 
podręcznika takiego dawał się odczuć oddawna.

J a n  Tur.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie 5 -te w r. b. odbyło się cl. 16 mar
ca w obecności znacznej liczby członków Sekcyj 
innych. Po odczytaniu i przyjęciu protokułu 
z posiedzenia poprzedniego p Kalinowski wygło
sił rzecz „O badaniach T esli”.

Badania Tesli rozszerzyły znacznie naszę w ie
dzę o prądacli zmiennych. Nowem w jego  bada
niach było to, że zostały użyte prądy zmienne 
o bardzo wielkiej ilości okresów i bardzo wyso 
kiem napięciu. Otrzymać takie prądy można w spo
sób następujący. Niech aa  (fig- 1) oznacza zwój

głów ny cewki Ruhmkorffa, E —bateryą akumu
latorów, lub maszynę dynamo prądu stałego, 
P zaś przerywacz. Prądy wzbudzone we wtór
nym zwoju cewki bb ładują kondensator K, 
i w chwili gdy różnica potencyałów na jego zbro
jach odpowiednio wzrasta, następuje wyładowa
nie pomiędzy kulkami M i N. Przypominając 
sobie znany fakt, że wyładowania kondensatorów  
odbywają się wahadłowo, jeżeli tylko opór sta
wiany prądowi wyladowywującemu jes t nieznacz
ny. zrozumiemy, że w razie odpowiedniej ilości 
przerw prądu głównego, odpowiedniej odległości 
pomiędzy kulkami M i N i t. d., w obwodzie 
CC  będą krążyć prądy zmienne o baidzo wielkiej

ilości okresów, którą możemy doprowadzić do 
kilkuset tysięcy na sekundę.

Prądy te posiadają cechy niezmiernie zajmu
jące. Opór, stawiany takim prądom przez róż
ne przewodniki, zależy prawie wyłącznie od sa- 
moindukcyi w tych przewodnikach oraz ilości 
okresów; ich opór omiczny jest wobec tego wiel
kością, na którą możemy nie zwracać uwagi. 
Wynika stąd, że przewodn!ki o różnych oporach 
omicznych przedstawiają dla przepływania takich 
prądów nie tak jak dla stałych warunki zupełnie 
jednakowe, np. lampki żarowe, zasilane przez te 
prądy, żarzą się, cliociażb) śmy je  krótko połą 
czyli.

Działanie indukcyjne tych prądów wobec tak 
wielkiej ilości ich okresów jest ogromne. Prze
biegając w solenoidach rozżarzają one lampki 
żarowe, włączone w inne solenoidy, otaczające 
pierwsze lub mieszczące się w ich środku, jeżeli 
płaszczyzny skrętów w jednych i drugich będą 
do siebie równolegle i t. d.

Na fem jednak n e koniec. Możemy zwój cc 
z-robić zwojem głównym drugiego transformato- 

! i a; wtedy stracimy coprawda we wtórnym zwoju 
j trgo transformatora (na rysunku dd) na sile prą- 
I du, ale zato otrzymamy ogromne napięcie, w y

noszące krocie tysięcy woltów. Ten drugi trans- 
| formator umieszcza się w oleju, stanowiącym  

najlepszą izolacyą dla tak wysokich napięć (ją 
dra żelaznego posiadać on nie powinien dla unik
nięcia szkodliwych wpływów hysterezy).

Łącząc bieguny drugiego transformatora z prze
wodnikami różnych kształtów, otrzymujemy nie
zmiernie ciekawe formy wyładowania, jako to całe 
snopy i strumienie iskier. Wyładowania te wy- 

j  glądają imponująco i zdawałoby się niebezpiecz- 
nem wprowadzenie ciała ludzkiego w zetknięcie 

j z biegunami, jednak możemy to robić bezkarnie, 
gdyż prądy te przeprowadzane są wyłącznie 
przez warstwę powierzchniową przewodników  
i do środka ich nie przenikają.

Lampki Crookesa wystarczy łączyć tylko z je d 
nym biegunem, aby świeciły, i Tesla sporządza 
nawet umyślnie najrozmaitsze lampki o jednym  
tylko biegunie, umieszczając w nich kondensato
ry, minerały oraz różne subsłaneye fosforyzujące. 
Jeżeli jeden biegun drugiego transformatora po
łączymy z dużym przewodnikiem izolowanym, 
wtedy naokoło ostatniego tworzy się zmienne po
le elek‘ryczne, w którem umieszczone lampki bez 
biegunów świecą bez żadnych połączeń.

Dochodzimy tu do jądra badań Tesli; w łaści
wym ich celem było wynalezienie nowych oszczęd
nościowych sposobów oświetlania, w którychby- 
śmy mogli otrzymywać energią świetlną bez ter
micznej, wynalezienie „światła zim nego”, t. zw. 
nświa'ła przyszłości” . Pomimo, że w budowie 
lampek Tesla jest najbardziej pomysłowym i ory
ginalnym, cel ten nie został jeszcze osięgnięty—  
zanadto skomplikowany jest sposób otrzymywa
nia tych prądów, zanadto wielkie rozpraszanie 
się energii elektrycznej wskutek braku izolacyi.
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Pewien amerykanin, Mac Farlan Moore, uczy
nił krok naprzód w tej sprawie, podając daleko 
prostszy sposób otrzymywania prądów zm ien
nych o dużej ilości okresów. Obmyślił on bar
dzo dowcipny przerywacz w próżni Rysunek 
najlepiej nam wszystko wyjaśni. Do rurki szkla
nej aa (Sg. 2 ), z której powietrze zostało jak-

Fig. 2 .

najdokładniej wypompowane, wtopiona jest sprę
żynka f , na której końcu widzimy płytkę żelaz
ną m , na środku zaś płytkę platynową n  Na
przeciwko tej ostatniej wtopione jest ostrze pla
tynowe <7, które dotyka płytki n, gdy przyrząd 
nie działa. E  na rysunku oznacza źródło prądu 
stałego, M — elektromagnes. Gdy prąd zamyka
my, obiega on zwój w elektromagnesie, ten 
ostatni przyciąga płytkę żelazną m  wskutek 
czego sprężyna f  się odchyla, ostrze g przestaje 
dotykać płytki n  i prąd zostaje przerwany. 
W skutek samoindukcyi na końcach zwoju elek
tromagnesu powstaje pewna różnica potencya- 
łów. która się wyrównywa przez oJgałęzienie 
A lk B ,  gdzie l  i Ic oznaczają dwa bieguny 
przedzielone próżnią lampki, włączonej w to od
gałęzienie.

Ponieważ w rurce aa przerywacza mamy 
prawie zupełną próżnię, drgania sprężyny f  nie 
są krępowane i ilość ich, a zatem i ilość prądów 
wzbudzonych przez samoindukcyą w jednostce 
czasu je s t  ogromna; dla tej samej przyczyny 
iskra pomiędzy ostrzem a płytką jest bardzo nie
znaczna i nieszkodliwa. Cały czas gdy przery
wacz działa, lampa lic wysyła niezmiernie deli
katne światło niebieskawe Dodać należy, że 
konstrukcya lampek tych może być rozmaita, 
chociaż wszystkie one dają światło mniej więcej 

jednakowe.
Pragnąc dowieść, że nowy ten sposób może 

znaleźć zastosowanie w życiu praktycznem, Moo
re zastosował go do oświetlenia kaplicy, umiesz
czając w sklepieniu duże rury oświetlające i sto
sując ich kaz*ałt do wymagań architektury. Pró
ba powiodła się dobrze, ale na tem tymczasem  
koniec —  „światło zimne” prawa obywatels'wa 
jeszcze nie uzyskało, uzyska je  być może z cza
sem.

Odczyt, objaśniony wspaniałemi doświadcze
niam i, wywołał najżywsze objawy uznania i po

dziękowania ze strony słuchaczów. Po ukoń
czeniu, p. Leppert zwrócił uwagę zebranych, że 
przyrządy do doświadczeń Tesli stanowią w ła
sność młodej Sekcyi odczytowej Muzeum P rze
mysłu i Rolnictwa i zachęcał do popierania jej 
działalności.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Pierwszy dzień wiosny. Dnia 2 1  marca 
} o g  8  ej rano słońce przekroczyło równik, roz

poczęta się wiosna astronomiczna. Jakże ten  
początek wiosny zaznaczy! się u nas? Dzień 
20 marca zapowiadał nam ciepło. Termometr
0 g. 7-ej rano wskazywał 3 ,4° C, o g l-ej 9,8°, 

i  o g. 9 ej wieczorem 4,1°. Termometrograf wy
kazał najwyższą temp 10,6°, najniższą 3,2°; 
przeciętna temp. dnia 4 ,28° C. Niebo było zu 
pełnie pogodne, ale barometr stał nisko (o g. 1 -ej 
73t>,3 mm). Około g. 4 ej niebo zaczęło zakry
wać się chmurami, a o 7 1/2 zaczął padać deszcz
1 nie ustawał całą noc; barometr spadał dalej 
i d. 21 o g. 7 rano wykazywał tylko 735,1 mm, 
temp zaś wynosiła 1° C. O g. 1 1 -ej rano ter
mometr wskazywał 1 ,5° C i dął silny wiatr p ó ł
nocno-wschodni.

W tej chwili zaczął padać deszcz z wody prze- 
chłodzonej, t. j. posiadającej pomimo stanu cie
kłego temperaturę niższą od O*1. Krople spada
jące marzły natychmiast, pokrywając wszystkie 
przedmioty skorupą lodową. Cienkie zwieszają
ce się gałązki brzozy wyglądały jak sznury 
kryształowych paciorek, a na gałązkach innych 
drzew potworzyły się sople lodowe, miejscami 
przeszło na cal długie i pochylone ku południom 
zachodowi. Również zamieniały się w lód krop
le spadające na odzież lub parasole. W szystkie 
przedmio'y od strony wiatru pokryły się skorupą 
lodową. Powoli deszcz ten zmienił się w krupy, 
a następnie w sypki śnieg Temperatura d 21 
marca wynosiła o g. 7 rano 1 ° C, o g 1 -ej — 0.5 , 
o g 9-ej — 2 ,9 ”; najwyższa 4 .5°, najniższa 
— 2 ,9°, przecię'na — 1,32°C ; nastał mróz isanna.

Podobną naglą zmianę znajdujemy w r. 1833 : 
d. 20 marca 4 ,3° C, 21 — 1,4, co zupełnie od
powiada tegorocznej : 4 ,28° i — 1,4°, więc nic 
nowego pod słońcem. W .

OBJAWY ASTRONOMICZNE
w m. kwietniu.

Dwie pierwsze planety układu słonecznego, 
Merkury i Wenus, w kwietniu nie będą widzialne. 
Pierwsza z nich wschodzi prawie równocześnie 
ze słońcem (7-go marca było złączenie dolne) 
i nie prędzej będzie obserwowana aż w lipcu r. b.
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W enus d 30-go kwietnia znajdować się będzie 
w złączeniu górnem, a w początkach miesiąca 
może być oglądana jako gwiazda poranna (ju 
trzenka), lecz jedynie zapomocą narzędzi; śred
nica tarczy nie przenosi 1 0 ".

Planetoida Eros, którą obecnie pilnie obser
wują w celu wyznaczenia paralaksy słońca, znaj
dowała się najbliżej ziem i w styczniu r. b ., gdyż 
w odległości 47 milionów km , zatem bliżej an i
żeli Mars w najkorzystniejszej pozycyi względem  
ziemi. Obecnie Eros jest znacznie dalej, świeci 
jako gwiazda 1 0  w ielkości, nie może być zatem  
wynaleziona bez pomocy teleskopu; w począt 
kach kwietnia znajduje się blisko Procyona.

Mars przechodzi przez południk wieczerami, 
zachodzi nad ranem; widoczny jest w gw iazdo
zbiorze Lwa jako mała gwiazdka, a to z powodu  
nieznacznej pozornej średnicy (10"). Sąsiedz
two Regulusa ułatwia wyszukanie Marsa.

Od kwietnia do września nastaje odpowiednia 
pora do obserwowania Jowisza, który świeci nie
zmiernie silnym blaskiem nad ranem w południo
wo-wschodniej części nieba w gwiazdozbiorze 
Strzelca; d. 2-go planeta znajduje się w kwadra
turze ze słońcem, pozoi-na średnica wynosi b li
sko 4 0 7. Nieco niżej na lewo łatwo wynaleźć

Saturna, świecącego bladem matowem światłem; 
średnica Saturna jest nieco mniejsza od 16". 
Dwie te planety wschodzą prawie równocześnie : 
d. 1  go o godz. 2  i pół, a d. 15-go o g. 1  i pół 
po północy. Znaczne ich zboczenie południowe 
sprawia, że mogą być oglądane niezbyt wysoko 
nad poziomem.

Około d. 20 należy oczekiwać roju gwiazd 
spadających (Lirydy), których punkt promienio
wania znajduje się blisko gwiazdy 104 Herkule
sa (S =  33°, AR =  271°).

Dnia 9-go b. m. można będzie obserwować 
zakrycie przez księżyc gwiazdy 5 -ej wielkości 
58  Ophiuchi (W ężownika). Początek nastąpi 
w Warszawie o g. 1 m. 5 po północy, konieo 
o g. 1 m. 43  pn.; gwiazda zniknie za jasnym  
brzegiem tarczy księżyca w punkcie bliskim dol
nego brzegu.

W kwietniu długość dnia wzrasta od 12 godz. 
53 m. do 14 godz. 47  m„ a wysokość słońca 
w chwili przejścia przez południk od 42° do 53°.

Odmiany księżyca : pełnia (wielkanocna) d. 3 
o g. 2 m. 44 po północy, ostatnia kwadra d. 12 
o g. 5 m. 21 r., nów d. 18 o g. l i m .  1 w iecz., 
pierwsza kwadra d. 25-go o g. 5 m. 39 pp.

O. Tołwiński.

. 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. 20 do 26 marca 1901 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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700 mm  4- Temperatura w st. C.

-OT
U

%

|
Kierunek wiatru guma
Szybkość w metrach

Ra lekunde °Padu
0  w a g i

7 r. t V O y%f 7 - 1 r>. 9 w. Naiw Vnin

20 S. 37, 9 36,8 37,0 3,4 4,1 10,6 3,2 91 E1J,K5,E1J 0,0 #  od 8 h. p. m.; /  wiecz
21 C. 35.1 35,1 37,5 l.o —o,5 -2 ,9 4 5 - 2,9 93 NE20,NE20,NE20 17,3 •  z nocy; ^ A; g ]
22 P 3q,8 •41,6 45,3 - 4.0 -  3,o 3,4 - 2,6 —4,0 49 NE14,NE14,NE14 1,4 cały dzień; / ;  g j
23 S. 49.2 51 3 53,8 —4.4 - 2  3 — 2,2 — M -4 ,6 85 NE14,NE12,NE6 0,3 /  cały dzień; g ]  .
24 N. 52,9 52,2 48 6 - 3  8 1.4 - 1  4 2,4 -4 .3 82 NE3,N',S A' 3 i
25 P. 4M 42,9 42,0 -2 ,7 2,2 0,8 3.0 — 3,5 78 SW7,SW3,SW5 — a
26 W. 42.1 43,7 45,0 —2,2 - 3 ,4 -4 ,2 0,8 -4 ,6 90 N5,NE9,NE4 o,3 #  dr. kilkakr.; g ]

Średnie 43,9 t , l 8* 10 ,?

T R E Ś ć .  W idłaki, przez J. T rzeb ińsk iego .— Dzieje chemiczne i geologiczne tlenu atmosferycz- 
nego, przełożyła Zofia Joteyko Rudnicka. —  Elektryczność telluryczna, przez w. W. (dokończenie). —  
Sprawozdanie. —  Sekcya chemiczna. — Wiadomości bieżące. —  Objawy astronomiczne. —  Buletyn

m eteorologiczny.
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