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FOTOGRAFIA 
i BEZPOŚREDNIA OBSERWACYA 

MGŁAWIC.

Podana niedawno we Wszechświecie roz
prawka o fotografii na usługach astrono
mii dała czytelnikom ogólny pogląd na tę 
piękną dziedzinę nauki, ze względu na udo
skonalenia należącą do najnowszych zdoby
czy stulecia, jakkolwiek jej początki sięgają 
czasów pojawienia się pierwszych dageroty- 
pów w r. 1839.

Kilka przykładów, wnikających w szczegó
ły, będzie, jak  sądzimy, pożytecznym przy
czynkiem, zwłaszcza gdy wyniki metodą foto
graficzną otrzymane zestawimy z wynikami 
bezpośredniej obserwacyi narzędzia.

O metodzie fotograficznej, obok wspomnia
nej rozprawki, kilką innych wzmianek zazna
czyć można, o ile jednak zauważyliśmy, 
przedstawiają one rzecz zbyt jednostronnie 
i nieco optymistycznie, czemu dziwić się nie 
można, gdyż nawet pomiędzy specyalistami 
dość sprzeczne w tej mierze panują zdania. 
Dotyczę to osobliwie najważniejszej dziedzi
ny astronomii, mianowicie astronomii precy
zyjnej, gdzie przypuszczano, że pomiary klisz 
juź obecnie są zdolne zastąpić pomiary bez
pośrednio na niebie. Tutaj na przykładach

wykażąmy, że wogóle tak nie jest i, pomimo 
zachęcających wyników, oko obserwatora do
tąd samo rozstrzyga tam, gdzie dosięgnąć 
może przy pomocy narzędzi optycznych.

Przesądzać przyszłości trudno, sposoby bo
wiem zdjęć ciągle się udoskonalają, gdy tym
czasem granice możliwej dokładności pomia
rów bezpośrednich już zostały osięgnięte, 
i prace szeregu astronomów całego stulecia, 
z Besslem na czele, pozostaną wzorem na naj
odleglejszą przyszłość.

Przez wzgląd na szczególne usługi, oddane 
przez fotografią, jak  się niebawem okaże, wy
braliśmy za przykład mgławice, te tajem ni
cze, najmniej zbadane ciała niebieskie, wobec 
których każdy nowy, na jakiejkolwiekbądź 
drodze niewątpliwie stwierdzony, szczegół 
jest doniosłym przyczynkiem, rozszerzającym 
nasze poglądy na wszechświat, jego budowę 
i przypuszczalną przeszłość naszego systemu 
słonecznego. Z mgławicy bowiem, jak  wia
domo, kosmogonia wyprowadza wszechświat.

Przykłady zaczerpnęliśmy z dwu prac 
K . Keelera, dyrektora obserwatoryum Licka 
w Kalifornii, pomieszczonych w międzynaro
dowym miesięczniku „ Astrophysical Journal” 
nr. 3 z r. 1899 i nr. 1 z r. b ; niektóre szcze
góły wzięte ze sprawozdań Akademii pary
skiej z r. 1898 i 1899 (referaty Janssena 
i Baillauda); pomiary mikrometryczne mgła
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wic z klasycznego dzieła d’A rresta „Siderum 
nebulosorum observationesHarniensesT’, d’En- 
gelhardta (Observations, tom I), B arnarda, 
Stratonowa (A str. Nacbr. nr. 3 354 i 3 388), 
wreszcie z pomiarów i obserwacyj własnych 
według dziennika obserwatoryum im. Ję- 
drzejewicza z d. 29 i 31 sierpnia i d. 7, 8, 
14 i 24 września r. z.

Genialna hypoteza n eb u larn a lap lacea  n ie
tylko utrzymała się wobec nowopowstałych 
nauk—teoryi mechanicznej ciepła i analizy 
widmowej, lecz nawet szczególnie przez nie 
w wielu punktach została uzupełniona. P óź
niejsze natomiast odkrycia w naszym syste
mie słonecznym spowodowały poważne za
rzuty, będące w obecnej chwili przedmiotem 
licznych wyjaśnień i badań, których ostatecz
nego wyniku przesądzać jeszcze nie można

I  obserwacya w dziedzinie gwiazd stałych 
nieco wątpliwości nastręcza.

Piękna myśl ewolucyi zarówno w dziedzi
nie istot organicznych ziemskich jak i ciał 
niebieskich jednakie posiada braki; • brak 
mianowicie ścisłego teoretycznego uzasad
nienia i brak bezpośredniej obserwacyi prze
miany jednej formy na następną wyższą. J e 
żeli wszelako w ciągu doby historycznej 
w sferze istot ziemskich panuje bądź rzeczy
wista, bądź pozorna stałość, to niebo daje 
obraz zmian ciągłych, zachodzących przed 
naszemi oczyma, zauważonych w okresie nie
spełna stuletnich obserwacyj potężnemi środ
kami nauki współczesnej.

Pojawianie się gwiazd „nowych”, pomija
jąc stosunkowo rzadkie przypadki gwiazd 
wielkich, jest zjawiskiem pospolitem; notu ją 
wypadki zanikania tych ciał; istnieją mgła
wice zmienne na podobieństwo również ta 
jemniczych gwiazd zmiennych nieokresowych; 
gwiazda z r. 1885 w wielkiej mgławicy A n 
dromedy była zjawiskiem tak niezwykłem, 
że, wbrew prawdopodobieństwu, przypusz
czają przypadkowe zabłyśnięcie czasowej 
gwiazdy na linii widzenia mgławicy, bez zwią
zku fizycznego; wreszcie zauważono przej
ście jednej formy w drugą, lecz w zupełnej 
sprzeczności z te o ry ą : gwiazda bowiem no
wa z r. 187(5 zmieniła się, jakoby, na mgła
wicę planetarną, z typowemi liniami jasnemi 
w widmie.

Pomijając nawet ten ostatni krańcowo nie
przychylny wypadek, sam widok takich róż

norodnych katastro f nie łatwo godzi się 
z najbardziej rozpowszechnioną hypotezą 
powolnego rozwoju, o okresach liczonych na 
tysiące i miliony lat; przyznać trzeba, że ob
serwowana stałość organizmów ziemskich 
więcej przemawia na korzyść teoryi ewolucyi, 
jak ją  obecnie pojmujemy, niż spostrzegana 
zmienność na niebie.

Do kategoryi sprzeczności zaliczyć należy 
jeszcze fakt istnienia gwiazd z biegiem wła
snym tak szybkim, jakim jest bieg A rktura, 
1830 Groombridgea i innych; nie mogłyby 
one powstać z jednej wspólnej mgławicy, np. 
Fayea, wszechświat cały obejmującej i rzą
dzonej tylko siią ciążenia powszechnego we
dług prawa Newtona.

Gdy oderwiemy się myślą od powyższych 
sprzeczności, pozostawiając czasowi ich uza
sadnienie lub wyjaśnienie, wtedy obraz nieba 
da nam wszystko, co powinnoby się znaleźć, 
przypuszczając rozwój światów zgodnie z teo- 
ryami K anta, Laplacea i licznych ich na
stępców, którzy uzupełniali pierwotne poglą
dy późniejszemi zdobyczami nauki. Z naj
dziemy, w rzeczy samej, nieregularne mgła
wice gazowe, jaką  jes t wielka mgławica 
Oryona; pierścienie Saturna przedstawiają 
szczątki jakoby pierwotnej mgławicy meteo- 
rycznej, podobnie jak  światło zodyakalne, 
zdaniem niektórych badaczów. Nieznaną 
bliżej kombinacyą ciał stałych i gazowych 
dają komety i wiele mgławic różnych typów; 
dalej obok bezkształtnych, mglistych, świe
cących mas materyi, mamy foremne mgławi
ce planetarne, eliptyczne i pierścieniowe, 
z gwiaźd/.istemi jądram i w środku w naj
większej liczbie przypadków; z kolei spo
strzegamy różne fazy w rozwoju gwiazd, 
między któremi jes t słońce, fazy streszczone 
w różnych postaciach widma; w końcu wy
stępują ciała gasnące lub zagasłe, dobrze 
znane z naszego systemu słonecznego, lecz 
tylko w wyjątkowych razach, za pośredni
ctwem obliczeń, notowane pomiędzy gwiaz
dami zwyklemi.

W  całości pozorny obraz nieba daje jako
by ograniczoną ilość materyi w bezgranicz
nej przestrzeni zawartej, gdzie mgławice są 
zapóźnioną fazą w rozwoju, gwiazdy zaga
słe—przyśpieszoną; słońce z pokrewnemi ty
pami gwiazd jest w pewnem stadyum daleko 
posuniętego rozwoju, dążąc ogólnie do mar
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twoty, aż znów je Stwórca, jak  pierwotnie 
z chaosu, powoła do nowego życia. Jak i 
jest obraz rzeczywisty—nie wiemy, i nic nie 
zapowiada możliwości bliskiego rozwiąza
nia najdonioślejszego z zagadnień. Budowa 
wszechświata jest dotąd tajemnicą; niewiele 
wiemy o odległościach gwiazd i ich rozmiesz
czeniu w przestrzeni; nic zgoła o odległo
ściach mgławic i gromad gwiazd; wreszcie 
statystyka nieba jest jako nauka w zaczą
tkach i z dotąd zdobytego materyału dosta
tecznie uzasadnionych wniosków wysnuć nie
podobna.

W ścisłym związku z temi pytaniami po
zostaje zastanawiająco m ała liczba znanych 
mgławic w porównaniu z liczbą gwiazd zwy
kłych; gdy liczba pierwszych nie dochodzi 
dziesięciu tysięcy, drugie liczymy na miliony.

Tymczasem tylko powiedzieć możemy z ca
łą  stanowczością, chociaż nieokreślenie, że 
liczba gwiazd i mgławic jest bardzo wielka, 
niepomiernie większa w porównaniu ze zna- 
nemi. W rzeczy samej, drobne mgławice 
planetarne nie różnią się od małych gwiazdek; 
jeszcze w daleko wyższym stopniu stosuje 
się powyższe do t. zw. gwiazd mglistych, któ
rych subtelna powłoka wobec najdoskonal
szych narzędzi przedstawia się niezdecydo
wanie; jakkolwiek mgławice już przeszło od 
stu la t są systematycznie spostrzegane, bo
gactwo nieba nie wyczerpało się jeszcze i sil
ne narzędzia, w korzystnych warunkach po
mieszczone, pomnażają ciągle liczbę tych 
ciał; wreszcie fotografia, i to jej najdonio
ślejsza zasługa, odkrywa nowe mgliste masy 
materyi tam, gdzie wzrok obserwatora nic 
już widzieć nie jest zdolny.

Dotąd mówiliśmy bez zaznaczenia różnicy 
o mgławicach i gromadach, i rzeczywiście wy
raźnej granicy pomiędzy temi ciałami nieuia: 
rozwiązalność mgławicy na gwiazdy lub jej 
nierozwiązalność są pytaniami, na które spek
troskop nie jest w stanie dać odpowiedzi za- 
dawalniającej, a jeszcze mniej narzędzie op
tyczne w przeważnej liczbie przypadków; 
znamy mgławice rozwiązalne, nie różniące 
się typem widma od mgławic gazowych; od
wrotnie większość mgławic nierozwiązalnych 
daje widmo charakterystyczne dla skupień 
materyi w stanie stałym, na podobieństwo 
mas meteorycznych; na Drogę mleczną za
patrywać się można albo jak  na mgławicę

w części nierozwiązalną, lub też jak  na zbio
rowisko gwiazd w rodzaju gromady. Tłem 
typowych rozrzuconych gwiazd w postaci 
gromady, jak  Hyady i Plejady, są mgliste 
masy; w innej typowej kulistej grapie, w H er
kulesie, poza liczbą przeszło pięciu tysięcy 
gwiazd, przypuszczają istnienie gazowego 
wnętrza. Obok tego pamiętając, jak wielkie 
przestrzenie na niebie zajmują mgławice, 
gdy jednocześnie są odleglejsze od nas niż 

. przeciętne gwiazdy, znajdując się, prawdo
podobnie, poza systemem gwiazdowym; gdy 
dodamy fakt nieistnienia pośrednich ogniw 
pomiędzy oddzielnemi gwiazdami a wielkie- 
mi skupieniami materyi w rodzaju mgławic 
i gromad, gwiazdy bowiem podwójne i wie
lokrotne za typ przejściowy uważane być nie 
mogą—wyda się prawdopodobnym zasadni
czy podział ciał niebieskich na pojedyńcze 
osobniki, wraz z towarzyszami, i zbiorowiska 
takich ciał, bądź wytworzonych, bądź two
rzących się, w postaci gromad jak  Droga 
mleczna, do której znów większość przyłącza 
nasze słońce.

Widzieliśmy, źe skupisk tego rodzaju jest 
liczba bardzo wielka; może dość wrażliwa 
płytka fotograficzna zdoła stwierdzić obec
ność materyi kosmicznej w tej lub owej po
staci w każdym punkcie przestrzeni, uzasad
niając hypotezę nieskończoności czy nieogra- 
niczoności materyi we wszechświecie w po
dobnie wielkiej przestrzeni zawartej.

Wskazując nam ciała niebieskie całkiem 
niewidzialne, fotografia wskazała również 
prawdziwe, a przynajmniej najpowszechniej
sze kształty tych ciał słabo widzialnych. Ilu 
struje to najlepiej zestawienie fig. 1 i 2, na 
których podane są rysunki i zdjęcie foto
graficzne mgławicy pod mianem I. 55 w Pe
gazie. Pod rysunkami podpisani są obser
watorowie, których nazwiska zaliczamy do 
najpierwszych powag w tej dziedzinie. Jak  
widzimy, względnie najbliżej do prawdy do
tarli Rossę i Tempel; rysunki Herschla 
i d ’Arresta są zgodne i przedstawiają mgła
wicę, jak  widzieć się daje przez narzędzia 
o niniejszych rozmiarach.

Różnorodność otrzymanych wyników bez
pośredniej obserwacyi nie zależy jedynie od 
rozmiarów narzędzi: wprawdzie Rossę po
sługiwał się olbrzymim teleskopem zwiercia- 
dłowym, lecz Tempel miał refraktory śred-
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nich rozmiarów. Nawet wobec mgławic ma 
miejsce paradoksalny fakt, że są one trud 
niej widzialne przez wielkie refraktory, co

Tempel tłumaczy wielkiem powiększeniem 
używanych wtedy szkieł okularowych. Je sz 
cze ważniejsze znaczenie m ają warunki atm o
sferyczne, których stan niekorzystny niepo
miernie potęguje się w razie użycia wielkich 
narzędzi. Obok spokoju powietrza koniecz
ną jest jego przezroczystość i czystość, stąd 
też atmosfera miast wielkich, przepełniona 
pyłem i dymem, do obserwacyi sub
telnych szczegółów postaci mgławic zu
pełnie się nie nadaje. Tylko piękne 

niebo włoskie pozwoliło Templowi do- 
strzedz zwoje mgławicy w Pegazie, jak 
Schiaparelłemu kanały Marsa, długo 
niewidzialne dla ogółu astronomów, 
uzbrojonych w najsilniejsze narzędzia.

Fotografia przedstawia nam spiralną, 
dwugałęzistą mgławicę. Po lewej stro
nie gałąź jest pojedyncza, wyraźnie za
rysowana; po stronie prawej podwójna, 
słabsza; największe skupienie materyi 
w pniu środkowym, co jest również wi- 
docznem na rysunkach. N a gałęzi le
wej pośród rozrzedzonej m ateryi p rze
świtują jakgdyby tworzące się gwiaz
dy, postępujące jedna za drugą w pew
nym porządku; u dołu, t. j. na północy 
tej gałęzi znajdują się dwie gwiazdy, z któ
rych druga, większa również jest na rysun
kach naznaczona.

Rozdwojona prawa gałąź przedstawia ma- 
teryą słabo skupioną, bez ślarlów koncentra- 
cyi, z jedną tylko gwiazdą u góry.

Czy środkowa gwiazda w mgławi
cy i trzy na granicach są w związku 
fizycznym z materyą tejże-—nie wie
my, > chociaż w podobnych przypad
kach czasem fotografia daje niejakie 
wskazówki, jak  dalej zobaczymy.

Na prawej stronie swojego rysun
ku Tempel podaje wizerunek małej 
mgławicy, ta  jednak po ekspozycyi 
3 */2 godzin na fotografii nie wystąpi
ła  i K eeler przypuszcza złudzenie 
obserwatora, wywołane przez gwiaz
dę 16 wielkości położoną w pobliżu.

W danym przypadku, co jest wi- 
docznem, wszystkie ważniejsze szcze
góły zawdzięczamy fotografii; na
stępny przykład okaże wynik wbrew 
przeciwny.

Jesienią około północy, w zimie 
z wieczora na wschodniej stronie horyzontu 
błyszczy wspaniały gwiazdozbiór Oryona. 
W  nim lub w jego sąsiedztwie zebrane są 
wszystkie piękności n ieb a : .Na linii prostej 
trzy gwiazdy 2 ej wielkości tworzą „przepa
skę” Oryona; po obu stronach przepaski dwie 
gwiazdy 1 ej wielk., Betelgeuze i Rigel; wszę
dzie rozrzucone piękne gwiazdy podwójne;

Fig. 1 . Fotografia mgławicy I. 55 w Pegazie.

w oddali u dołu najpiękniejszy z gwiazd Sy- 
ryusz; pcd przepaską z boku najpiękniejsza 
z mgławic, o której d’A rrest powiada : „Cir-
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cumsitaenebulae descriptio resDeoim proba”.
W rzeczy samej mamy liczne rysunki tej wiel
kiej mgławicy, liczne i szczegółowe opisy i po
miary. przez najwybitniejszych obserwatorów 
wykonane; wreszcie fotografie z ostatnich 
czasów: kto wszelako sam mgławicy nie wi
dział, z rysunków, opisów i fotografij przy
bliżonego nawet pojęcia nie poweźmie. Przed 
półtora wiekiem Legentil trafnie porównał 
mgławicę do rozwartej paszczy zwierza; czte
ry oczy błyszczące nad paszczą tego potwo
ra  to sławny trapez Oryona, inaczej gwiazda 
wielokrotna & Orionis. Posiadacz jakiejkol
wiek lunety podziwiać może mgławicę, gdyż 
łatw ą jest do znalezienia, jako widzialna 
w noc pogodną, bezksiężycową gołem okiem 
w postaci obłoku, otaczającego gromadkę 
gwiazd tuż pod przepaską u dołu. Poszuki
wania, dotyczące przypuszczalnego związku 
pomiędzy gwiazdami trapezu a materyą 
mgławicy, dalej ciekawe badania spektrosko
powe i wiele innych szczegółów znajdzie czy
telnik w „Astronomii gwiazd stałych” dr. M. 
E rnsta, tu taj zajmiemy się pytaniem ile 
w rzeczywistości jest gwiazd w trapezie obok 
znanych czterech.

Huygens pomiędzy rokiem 1659 a 1694 od
krył pierwotnie 3, w końcu wszystkie 4 wię
ksze gwiazdy trapezu, i liczba ta  pozostawa
ła bez zmiany do listopada roku 1826, gdy 
W. Struye przy pomocy 9-calowego refrakto- 
ra w Dorpacie odkrył 5 tą, oznaczoną przez 
niego jako 11,3 wielkości. W grudniu r. 1832 
J .  Herschel znalazł 6-tą gwiazdę 11,3 wiel
kości i od tego czasu przez przez wielkie re- 
fraktory są one stale widziane w liczbie sze- | 
ściu. Niebrak atoli poważnych świadectw, j  

dotyczących innych jeszcze gwiazd w trape
zie, obserwowanych róźaemi czasy pomiędzy 
rokiem 1826 a 1867. Być może, że niektóre j  

z nich zaliczyć wypada do czasowych lub j 
zmiennych. Przypuszczenie takie stwierdza 
okoliczność, źe 5-ta gwiazda, t. j . s niezawsze j 
jest dostrzegana zapomocą narzędzi o mniej
szych rozmiarach. Widział ją  raz jeden Da- j  

ves w refraktorze o 3,5 cala średnicy, podob- ! 
nie jak  J .  Klein w r. 1867. Ten ostatni ob
serwator szukał jej napróżno 5-calowem na 
rzędziem w r. 1878 i 1879 i dopiero w r. 1882 
odnalazł w refraktorze 6-calowym („Sinus” 
r. 1882 Klein, Der fiinfte Stern in Trapez). 
Jędrzejewicz przy swych pomiarach gwiazdy

wielokrotnej Ononis nadmienia, że zawsze 
widział tylko cztery gwiazdy, co przypisuje 
niekorzystnemu położeniu obserwatoryum 
w Płońsku wskutek dymów pobliskiego mia
steczka. Tymczasem w mniej jeszcze ko
rzystnych warunkach pomieszczony refraktor 
2 '/2-calowy Cookea Obserwatoryum im. Ję- 
drzejewicza pozwolił mi dostrzedz gwiazdę s 
zupełnie wyraźnie przy powiększeniu 250 ra 
zy w początku grudnia r. 1889 (jednocześnie 
z trudnością była widziana przez 6-calowy 
refraktor Steinheila). Zapisy w dzienniku 
obserwatoryum świadczą, że była notowana 
w styczniu r. z , poczern w marcu już na
daremnie jej poszukiwałem, podobnie jak 
w kwietniu. Obecnie jest ona widzialna przez 
refraktor Cookea, jakkolwiek mniej wyraźnie 
niż przed rokiem. Odległość gwiazdy s od 
gwiazdy A wielkości 7-ej wynosi 4 sekundy 
łuku i zwiększa się powolnie. Gwiazda F  
prawie na tejże odległości od C posiada ruch 
nieco szybszy i nie jest widzialna przez na
rzędzia słabsze, ginąc w blasku głównej 
gwiazdy 5-ej wielkości.

Jestto  nieledwie wszystko, co się da obec
nie powiedzieć o gwiazdach trapezu we 
względzie widzialności i liczby. N a fotogra
fiach wszystkie gwiazdy giną w materyi 
mgławicy, w tem miejscu najbardziej skupio
nej; wszystko zatem zawdzięczamy obserwa- 
cyi okularowej.

Różnice, wykryte na rysunkach mgławicy 
z lóźnych epok, jak  również niezgodności 
w opisach, naprowadziły na myśl jakichś 
zmian w kształcie tego ciała. Krytyczne 
porównanie wszystkich danych doprowadziło 
do wniosku, że zachodzą zmiany przed na- 
szemi oczami jedynie tylko w blasku m gła
wicy; natomiast kształty są stałe. I  w tym 
przypadku fotografia zawiodła : dotąd otrzy
mane klisze więcej się jeszcze różnią niż ry 
sunki, chociaż jedynie z przyczyny niedość 
umiejętnego wykonywania zdjęć róźnemi na
rzędziami i zmiennego czasu wystawienia 
płytki na działanie.

(DN)

Ił. Merećki.
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W I D Ł A K I .

( C i ą g  d a ls z y ) .

Przechodzimy obecnie do opisu samych 
przedrośli widłaków. J a k  już wspomina
liśmy, są to nader drobne roślinki, których 
długość i szerokość rzadko dosięga jednego 
centymetra. Za względu na postać ze
wnętrzną większość naszych i niektóre pod-

które w porównaniu z pierwotną stożkowatą 
postacią przedrośla dochodzą do olbrzymich 
rozmiarów, zaginając się zaś i fałdując w naj
rozmaitszy sposób, nadają przedroślom tych 
widłaków dziwaczne kształty (fig. 1 B, C). 
D L. complanatum wyrosty owe rozwijają 
się mniej silnie, wskutek czego nawet stare 
przedrośla zachowują tu dość prawidłową 
postać brukwi, której liście odpowiadają wy- 
rostom z podstawy przedrośla, korzeń zaś

zwrotnikowe przedrośla przypominają stożek,' 
zwrócony wierzchołkiem ku dołowi, podstawą 
zaś ku górze (fig. 1 A, D, E ). Na podsta
wie tego stożka rozwijają się rodnie i plem- 
nie, boczną zaś powierzchnię pokrywają licz
ne włośniki. Atoli zasadniczy kształt ten 
u starszych przedrośli ulega zmianie. A mia
nowicie u naszych najpospolitszych gatun
ków (L. clavatum, annotinum) brzegi podsta
wy stożka rozwijają się w płatkowate wyrosty,

stożkowatej jego części. Zupełnie odmienny 
kształt posiada europejski gatunek L. Sela- 
go (fig. 1 F ), oraz liczne widłaki podzwrotni
kowe. II  pierwszego znajdujemy przedrośla 
wydłużone, robakowate, u podzwrotnikowych 
zaś gatunków posiadają one postać sznuro
watych, gałęziącycb się utworów, wegetują
cych przytem nie w ziemi, lecz pod korą drzew, 
jako roztocze. Przedrośla podzwrotnikowo 
żyją jedynie w ciągu mokrej pory roku, na

F ig . 1. Przedrośla widłaków europejskicb z wyrastają,cemi przy "B, C, D młodemi widłakami. 
A, C— L. clavatum; D, E  — L. complanatum; F — L. selago.

Powiększenie słabe (około 40 , w A i C około 100).
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lato zaś zamierają, wytwarzając przedtem 
osobne kuliste, otoczone grubą korą roz- 
njnóżki.

Niemniejszą różnicę przedstawiają przed
rośla widłaków ze względu na sposób odży
wiania. Brukwiowate przedrośla L. cer- 
nuum, salakense i inundatum, wegetujące na 
powierzchni gruntu, przyswajają bezwodnik 
węglowy z powietrza zapomocą wyrostów, 
o których wspominaliśmy poprzednio, a któ 
re stanowią jakby ich zaczątkowe liście. 
Reszta jednak widłaków (z naszych L. clava- 
tum i annotinum ora i liczne podzwrotnikowe 
gatunki) posiadają przedrośla odżywiające 
się saprofitycznie. Do nawpół roztoczy na
leżą przedrośla L. Selago, ponieważ posia
dają chlorofil i asymilują, jeżeli rozwinęły się

Fig. 2. Młode i starsze przedrośla sznurowate 
podzwrotnikowego L. Phlegmaria.

na powierzchni gruntu, żyją zaś jako rozto
cze gdy pozostają ukryte w ziemi *).

Bardzo ciekawą jest budowa anatomiczna 
widłaków. Najprostszą budowę posiadają 
podzwrotnikowe sznurowate przedrośla, jako 
składające się jedynie z dwojakich komórek: 
wydłużonych—osiowych i równobocznych- - 
obwodowych. U przedrośli zaś innych wi
dłaków można wyróżnić już kilka rodzajów 
tkanek. Tak np. u L. complanatum (fig. 3) 
środkową część przedrośla zajm ują komórki 
wydłużone w kierunku pionowej osi rośliny. 
Przedstawiają tu  one tkankę przewodzącą, 
która otacza nazewnątrz warstwę komórek

*) Gatunek ten rośnie w górach (np. Tatry) 
i przytem na skałach pokrytych często cienką 
warstwą próchnicy. Z tego powodu i przedro 
śla jego nie zatraciły jeszcze doszczętnie zdol
ności przyswajania.

palisadowych ‘ze zgrubiałemi błonami. K o
mórki te tworzą tkankę mechaniczną i na
gromadzającą. Dalej jeszcze nazewnątrz 
napotykamy tkankę korową z komórek mię- 
kiszowych, a w końcu jednowarstwowy naskó
rek, którego komórki wyrastają we włośniki. 
U L. complanatum budowa anatomiczna sta
je  się jeszcze bardziej złożona, ponieważ 
tkanka palisadowa posiada tu tylko mecha
niczne znaczenie, jako tkanka zaś nagroma
dzająca funkcyonują warstwy komórek, miesz
czące się między tkanką osiową a palisadową.

Fig. 3. Przedrośle Lycopodium complanatum 
(pow. 30 razy).

C —  tkanka przewodząca; p  — tk. palisadowa; V — 
tk. korowa: e — naskórek z włośnikami; arch.— 

rodnie; an.— plemnie.

Granice między temi wszystkiemi tkankamiza- 
równo u wierzchołka, jak  i u nasady przed
rośla stają się coraz mniej wyraźne. ,W  gór
nej części przedrośla, t. j. u jego podstawy, 
tkanka osiowa przechodzi w tkankę genera
cyjną, z której rozwijają się organy płciowe 
i która stanowi podstawę przedrośla. Brze
gi zaś podstawy zajmuje warstwa czynnych 
komórek merystematycznych, stanowiących
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jakby rodzaj miazgi, dzięki której wzrost 
przedrośli może trwać ńieograniczenie długo. 
Wszystkie bowiem przedrośla, wyróżniające 
się złożoną budową wewnętrzną, należą do 
roślin wieloletnich. Bruchmann przypuszcza 
nawet, że przedrośla naszych najpospolit
szych gatunków widłaków potrzebują od 7 — 
12 lat, zanim wykształcą się na
leżycie i wydadzą roślinę zarodni
kową.

Przedrośla wszystkich g a tu n 
ków widłaków znajdują się we 
współżyciu z nitkami grzyba, któ
ry wypełnia swemi strzępkami 
nietylko komórki naskórka lecz 
przenika i do wnętrza komórek 
miękiszowych, a nawet dosięga 
warstwy palisadowej, rozrastając 
się tu  jednak tylko między ko
mórkami. Tkanka generacyjna, 
osiowa i merystematyczna pozo
staje zupełnie przez grzybnię nietknięta. 
Opanowane przez grzyba tkanki przedrośla 
zachowują zupełnie normalny wygląd, tak  
że zdaje się, że obecność wewnątrz nich obce
go organizmu nie przynosi im żadnej szkody. 
W  starych przedroślach zdarza się nawet 
napotykać obumarłe lub zwyrodniałe nitki 
grzyba, co kazałoby przypuszczać, źe przed- 
rośle udziela gościnności grzybowi w swych 
tkankach tylko do czasu, później zaś, gdy 
grzyb się rozrośnie i nagromadzi wiele cenne
go materyału pokarmowego w swych komór
kach, staje się zdobyczą rośliny. Tego ro
dzaju objaśnienie zastosował F rank , jak  wia
domo, do roślin kwiatowych, których korze

nie żyją również w symbiotycznem połącze- 
uiu z grzybami. Podobnie jak  u roślin kwia
towych, i tutaj nie_wiemy do jakiego gatun
ku należy grzybnia, współżyjąca z przedro- 
śłem widłaka. Niewiadomo również, dla
czego same widłaki w korzeniach swych ni
gdy grzybni nie zawierają, choć żyją prze

cież w tych samych warunkach, co i ich 
przedrośla.

Przedrośla wielu widłaków, choć posiadają 
organy płciowe, mogą mnożyć się drogą we
getacyjną. Oderwane np. części przedrośla 
L. inundatum zakorzeniają się bardzo ła 
two, u niektórych zaś widłaków (L. Selago) 
powstają na przedroślach osobne kuliste wie
lokomórkowe ciałka czyli rozmnóżki, które 
odrywając się od macierzystej rośliny, pędzą 
żywot niezależny. Samo przez się rozumie 
się, że w razie wegetacyjnego mnożenia się 
mowy być nie może o przemianie pokoleń. 
Oderwany kawałek przedrośla lub rozmnóźka 
wydaje takie samo przedrośle, jak  to, od któ

F ig. 5. Organy płciowe przedrośli widłaków (pow. 700 razy).
A— plemnie (L . cernuum) z macierzystemi komórkami plemników; B —rodnia (L . clavatum) z komórką

jajową, (ov) i kanałowemi (¥).
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rego wzięła początek. Odmienne zaś poko
lenie, t. j. roślina zarodnikowa, rozwija się na 
przedroślu dopiero przy pomocy procesu za
płodnienia.

Wszystkie przedrośla widłaków należą do 
roślin obuplciowych; rodnie i plemnie rozwi
ja ją  się tu na jednym i tym samym osobniku. 
Mieszczą się one w górnej części przedrośla 
(fig. 3) w tkance generacyjnej, pomiędzy zaś 
niemi dają się niekiedy napotykać swoiste 
wielokomórkowe nitki, zwane zastawkami 
(parapbysae). Organy płciowy okazują przy
tem dość pierwotną budowę, rozwojem zaś 
swym przypominają wątrobowce. Rodnie 
podobnie jak  u mchów posiadają liczne ko
mórki kanałowe (fig. 5 B). Plemniki czyli ko
mórki męskie (A) wcale nie są podobne do 
śrubowato skręconych plemników paproci 
i skrzypów. Posiadają bowiem, podobnie 
jak  pływki wielu wodorostów, gruszkowatą 
postać, na zaostrzonym zaś końcu zaopatrzo
ne są w dwa długie biczyki (fig. 4)

Z  przedrośla, jak  wiemy,wyrasta pokolenie 
zarodnikowe, czyli innemi słowy wyrasta to, 
co znamy pod nazwą widłaka. W idłak roz
wija się z komórki jajowej, mieszczącej się 
w rodni. Zapłodniona komórka jajowa o ta
cza się błoną i zaczyna rosnąć bardzo ener
gicznie, przez co objętość jej powiększa się 
kilkaset razy, a zarazem kulista przedtem jej 
postać zmienia się w eliptyczną. Zapomocą 
przegródki poprzecznej komórka żeńska dzieli 
się wkrótce na dwie nowe komórki: g ó r
ną i dolną. Z  tych pierwsza daje początek 
wieszadełku— organowi właściwemu wszyst
kim ’ kwiatowym, a z paprotników jedynie 
rozpłaszczkom (Selaginellaceae). Co zaś do
tyczy drugiej połowy komórki jajowej, to 
z niej drogą wielokrotnych podziałów po
wstaje właściwy zarodek (embryo) widłaka, 
początkowo jako kuliste lub owalne ciało 
z kilku nabrzmieniami na powierzchni. N a
brzmienia te  przedstawiają zaczątki głów
nych organów rośliny, a mianowicie : nóżki, 
łodyżki i korzonka. Najwcześniej i naj
energiczniej rozwija się nóżka, co nie powin
no nas dziwić, gdyż jestto organ, zapomocą 
którego zarodek przyszłego widłaka pobiera 
pokarm z przedrośla. Nóżkę posiadają wszyst
kie paprotniki a także i mszaki. Powoli wy
kształcają się i pozostałe części zarodka, t. j. 
korzonek i łodyżka. Na wierzchołku tej

ostatniej zjawiają się wkrótce jeden lub dwa 
listeczki, które na zasadzie analogii z pierw- 
szemi liściami roślin kwiatowych możnaby 
nazwać liścieniami. Z chwilą założenia tych 
organów młoda roślinka czyni pierwsze pró
by wydostania się na wolność, ponieważ wnę
trze rodni staje się dla niej zbyt ciasnem, 
wówczas to podliścieniowa część zarodka sil
nie wydłuża się, co powoduje pęknięcie ścia
nek rodni i wydostanie się łodyżki za świat. 
Jednocześnie a niekiedy i wcześniej jeszcze 
druga część zarodka, t. j. korzeń, poprzez 
tkankę przedrośla wrasta w ziemię, z której 
zaczyna czerpać pokarm mineralny.

Ale i teraz jeszcze roślina nie zdobyła zu
pełnej samodzielności. Musi bowiem ona 
przebić jeszcze dość grubą warstwę gruntu, 
by mogła całkowicie odżywiać się samodziel
nie a nie być zależną od przedrośla pod tym 
względem. A praca to nielada, jeżeli przy
pomnimy sobie, że przedrośla znajdują się 
na głębokości kilku centymetrów od po
wierzchni gruntu i źe rosnący w górę wierz
chołek młodego widłaka napotyka coraz to 
nowe przeszkody w postaci kamieni, łodyg 
i korzonków splątanych, które musi omijać. 
To też młoda roślinka, która tylko co ujrza
ła światło słoneczne, bywa zwykle pogarbio- 
na i w różne strony powyginana. Sąto ślady 
owej walki, jak ą  stoczyć musiała w swej dro
dze ku słońcu i powietrzu. Skoro jednak 
młody widłaczek wydostał się na światło 
dzienne, dalsza jego egzystencya została za 
pewniona w zupełności. Samo przedrośle, j a 
ko teraz juź niepotrzebne, zamiera i odpada 
od młodego widłaka, który rozrasta się co
raz bardziej i zapomocą ścielących się pędów 
coraz więcej przestrzeni zagarnia pod swoje 
panowanie.

Zdawaćby się mogło, że z jednego przed
rośla n iejeden lecz kilka widłaków winnoby 
wziąć początek, ponieważ każde przedrośle 
zawiera liczne rodnie. W istocie dzieje się 
inaczej. Wprawdzie zapłodnieniu ulega za
wsze kilka rodni, a więc i kilka zarodków 
rozwija się jednocześnie. Samo przedrośle 
atoli jednę tylko roślinkę widłaka wyżywić 
jest w stanie, skutkiem czego z pomiędzy 
licznych zarodków jeden tylko całkowicie się 
wykształca, reszta zaś wcześniej lub później 
zamiera z braku pożywienia. W przypadku 
tylko gdy główny zarodek zostanie zniszczo
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ny, np. zjedzony przez owady lub uszkodzony 
przez suszę, na jego nrejsce rozwija się je 
den z pozostałych, który w zwykłym trybie 
byłby skazany na zagładę. Tak więc rzeko
me marnotrawstwo przyrody, które, zdawać- 
by się mogło, popełnia ona dozwalając na 
jednem przedroślu rozwijać się licznym za
rodkom, z których jeden utrzymuje się przy 
życiu, jest w gruncie rzeczy tylko przezornem 
zabezpieczeniem się, by w razach niepomyśl
nych przedrośle nie zamarło bezpotomnie.

(DN)

J. Trzebiński.

O DZIESIĘTNYM PODZIALE 
CZASU.

W ubiegłym roczniku Wszechświata (tom 
X łX , str. 481) mieliśmy sposobność podania 
treściwej wiadomości o dziesiętnym podziale 
kąta prostego, obecnie zaś ze względu na ży
we zajęcie się tą  kwestyą w kołach nauko
wych i Da pewne nowe propozycj e co do dzie
siętnego podziału czasu wracamy raz jeszcze 
do tego przedmiotu.

Zasadniczą praktyczną zaletę tego nowego 
dziesiętnego podziału kątów stanowi znaczne 
ułatwienie wszystkich rachunków trygono
metrycznych. Pominąwszy więc już ogólne 
dążenie w kierunku wprowadzenia systemu 
dziesiętnego m iar i wag. powyżej wskazana 
okoliczność skłania przeważnie uczonych do 
zajęcia się pilnie tą  sprawą, która też dąży 
nieustannie ku realnemu urzeczywistnieniu.

Przytoczymy tu kilka zajmujących wiado
mości z literatury i historyi tego pytania. 
Jednym z pierwszych badaczy, którzy się tą 
sprawą zajmowali, był Regiomontanus, który 
w swoich Kanonach wstawy nadał średnicy 
koła podział dziesiętny. Brigs w swojej Tri- 
gonometria britannica wprowadził podział 
dziesiętny stopnia łuku, chociaż same kąty 
proste dzielił według starego systemu; dzieło 
Brigsa wydane zostało, jak  wiadomo, dopie
ro po jego śmierci przez A dryana Vlacqa, 
który na nowo podjął i prowadził projekt an 
gielskiego badacza. Dalej kwesty a ta  zaj
mowała H oberta, Idelera, a zwłaszcza La- 
grangea, który poświęcił w tym celu wiele 
czasu i pracy. Inżynier berliński Sehultze

chciał już w roku 1782 wjdać nowe tablice 
z tysiącznym podziałem stopni i zwrócił się 
nawet w tym celu o radę do Lagrangea, któ
ry natenczas sprawował urząd dyrektora 
Wydziału matematycznego akademii berliń
skiej. Lagrango odradził my?l tysiącznego 
podziału stopnia łuku, a na to miejsce rady
kalniej zalecił podzielić kąt prosty na  sto 
części równych. Projekt ten urzeczywistnili 
wkrótce H obert i Ideler, wydając wspólnie 
„Neue trigonometrische Tafelu fur die Dezi- 
malteilung des Quadranten berechnet. B er
lin 1799”. Tablice te są siedmioznaczne, 
podział na stopnie, minuty i sekundy łuku 
jest tu  zupełnie zaniechany, a kąty są poda
wane tylko w ułamkach dziesiętnych kąta 
prostego; tablice są ułożone dla małych kątów 
(od 0,00 do 0,03 kąta prostego) w odstępach 
0,00001, co wynosi 3,24 sekundy według po- 
działki sześćdziesiętnej, a dalej dane są war
tości w odstępach 0,0001 kąta prostego. 
Projekt Lagrangea szczególnie żywo był przy
jęty we Francyi, gdzie też już w roku 1794 
Prony wydał ogromne czternastoznaczne 
tablice, przyjąwszy za podstawę rachunków 
dziesiętny podział kątów; dzieło to znajduje 
się obecnie w manuskrypcie w bibliotece pa
ryskiego obserwatoryum astronomicznego. 
Śladami Pronyego poszedł dalej Callet 
w swoich „Tables portatives de logarithmes”, 
Paryż 1795, i następnie Borda, opracowawszy 
siedmioznaczne tablice z nowym podziałem; 
tablice te zostały po śmierci Bordy wydane 
pod ty tu łem : „Tables trigonometriąues cłe- 
cimales, calculees par Ch. Borda, revues, 
augmentees et publiees par J .  B. J .  Delam- 
bre”. W  tablicach tych setna część kąta 
prostego była znów podzielona na 10 części, 
a te znowu na 10, analogicznie z dawniejszym 
podziałem na stopnie, minuty i sekundy. 
Skrócone wydanie dzieła Hordy z sześcioma 
znakami dziesiętnemi wydał Plauzoles w ro
ku 1809 (Paryż, czwarte wydanie w roku 
1830). Od tego czasu kwesty a ta nieco 
ucichła we Francyi, a przynajmniej przez 
długi szereg lat nie wydano żadnych nowych 
tablic z podziałką dziesiętną kątów i dopiero 
w ostatnim czasie kwestyą tę znowuż z entu 
zyazmem podniesiono. Świeżo też wydane 
zostały przez paryską Service geographiąuo 
de l ’armee nowe tablice lngarytmów cztero-, 
pięcio- i ośmioznaczne, ułożone według nowej
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podziałki kątowej. Tablice zalecone zostały 
do użycia powszechnego i obowiązkowo wpro
wadzone do niektórych instytutów rachunko
wych francuskich.

W Niemczech prócz powyżej wspomnia
nych tablic Hoberta i Idelera opracował da 
lej F . Gauss nowe pięcioznaczne tablice, któ
re dla małych kątów idą w odstępach 10 no 
wych sekund, a zresztą dają tylko całkowite 
nowe minuty, Podobne tablice pięcioznacz
ne wydał następnie W. Foerster i H. Gra- 
velius, którzy dla podziałów kąta prostego 
przyjęli następujące nazwy : „zentigrad, zen- 
timinute, zentisekunde”, co niezupełnie odpo
wiada systemowi oznaczeń układu metrycz
nego. Niezgodność panuje również co do

Triangulation du Royautne de Bel-
g ią u e .....................................................26°, 8 0 5 0 = 0 0

J o r d a n ...........................................................24e86 l 50cc

Ostatni sposób oznaczeń słynnego geodety 
niemieckiego Jordana został w kołach nauko
wych przychylnie przyjęty, a przeciw nie
mu przemawia tylko ta  okoliczność, że litera 
g znalazła już sobie zastosowanie w ukła
dzie metrycznym na oznaczenie grama. J o r 
dan rozwinął swój system pierwotnie w dzie
le „Vorschlag fur neue Tafeln”, a następnie 
w dużych tablicach sześcioznacznych : „Lo- 
garitmisch Trigonometrische Tafeln fiir neue 
(centesimale) Teilung”, niedawno wydanych. 
Zresztą, jak  to słusznie zauważył A. W est- 
phal, niema najmniejszej potrzeby wprowa-
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Fig !. Zegar z dziesiętną podziałką godziny. Fig. 2. Zegar z dziesiętną podzielką godziny. 
Wskazówki pokazują 16 godz. 52 min. 8 iy 2 sek. Wskazówki pokazują 16 godz. 56 min. 86y2 sek.

oznaczeń tych nowo wprowadzanych stopni, 
minut i sekund łultu. Tak np. Gauss dla | 
nowych jednostek kątowych używa dawniej
szych znaczków, a np. Gravelius proponuje j 
utrzymać wprawdzie dotychczas stosowane [ 
oznaczenia, lecz pisać je w kierunku pozio
mym zamiast pionowo. Zresztą używane 
przez różnych autorów oznaczenia uwidocznia 
nam poniższa tabelka :
Hobert i Id eler ................................
H o u e l ................................  |  0,248650
P la u z o l c a ............................................. |
IB o rd a ........................................... \ 20,87,f0 ,/
G a u s s .................................................../
Foerster, U r a v e l iu s ..........................2 4 ° 86 50—
Seryice geograpbi([ue...............................24c86 50~

Jzania specyalnej nazwy na poddziały nowe
go stopnia i jest zupełnie wystarczającem 
pisać wprost wartość kątów w stopniach wraz 
z czterema lub więcej znakami dziesiętnemi 
(np 24°,8650).

Kwestya powszechnego systemu dziesiętne 
go dzielenia kątów jest obecnie na dobrej 
drodze, jakeśmy to już wspomnieli w poprzed
nim artykule; na ostatnim międzynarodowym 
kongresie geografów w Berlinie podnoszono 
wprawdzie niektóre trudności, ale najsil
niej tylko powstają przeciw takiej reformie 
astronomowie, którychby początkowo czeka- 

j  ła  olbrzymia praca przeliczenia wszystkich 
tablic.
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Z  tem wszystkiem kwestyą reformy w po
dziale kątów znajduje odrazu daleko więcej 
szans powodzenia, niż związana z nią sprawa 
dziesiętnego podziału czasu. Radykalna | 
zmiana w tym kierunku, t, j. dzielenie doby 
na 10 lub 100 części równych, spotkałaby 
nieprzezwyciężony opór, a  z tego powodu j  

podawane są pewne projekty kompromisowe I 
w tym względzie, wśród których dodatnio ] 
wyróżnia się projekt H . Sarrautona, o którym 
dalej pomówić chcemy szczegółowiej.

W edług propozycyi H . Sarrautona należy 
dzielić okrąg na 240 ( =  24 X 10) nowych 
stopni, które ze swej strony m ają już mieć j  

podziałki dziesiętne. D la celów astrono- ] 
raicznycb. i geograficznych ze względu na J 
ścisły związek wartości kątów i czasu projekt J 
ten zdaje się możliwie dogodnym i'ten wzgląd 
pobudził właśnie projektodawcę do jego wy
głoszenia. W  tym układzie pozostaje bo
wiem nadal s tara  godzina — */24 średniego j 
dnia i tylko ma być dziesiętnie dzielona.

Podane poniżej rysunki (fig. 1 i 2) przed
stawiają zegarki kieszonkowe z numeracyą | 
wedłud Sarrautona.

N a powyższych cyferblatach godziny liczą 
się od 0 do 24 według bardzo racyonalnej 
metody, zaprowadzonej w roku przeszłym 
we francuskim Bureau des Longitudes, która 
wymaga mianowicie, aby wszystkie chrono
metry dla jakichbądź celów naukowych i tech
nicznych, a nietylko dla astronomicznych, 
posiadały podobną podnałkę. Zresztą i na 
powyższych cyferblatach odczytywanie we
dług używanego sposobu 2 razy po 12 jest 
również łatwem, jeżeli (fig. 1) zrobimy'wska
zówkę zegarową w połowie czarnej a  w po
łowie jasnej barwy, tak  że godziny popołud
niowe będziemy odczytywali przy pomocy 
jasnej części wskazówki Podobnież i cyfer
blat na fig. 2 nie wprowadza najmniejszych 
trudnośai w praktyce, a  jego użycie jasnem 
jest z tablicy.

Zegar Sarrautona przez wprowadzenie 
dziesiętnego podziału godziny pozwala osię- 
gać znacznie większą ścisłość i łatwość 
w ocenianiu ułamków godziny, co dla wielu 
celów naukowych nie jest bez znaczenia.
W nowej numeracyi odczytujemy Y10 000 go
dziny zamiast poprzednio używanej V3 6 0 0 ; 
przytem rezultaty otrzymujemy tu w ułam 
kach dziesiętnych, co jest zawsze i łatw iej

sze i bardziej dokładne, pomijając już nawet 
względy rachunkowe.

W skutek zalet powyższych p. Sarrauton 
sądzi, że system jego znajdzie powszechne 
przyjęcie i zastosowanie; co więcej, mówi on 
nawet wprost w swej rozprawie, że za lat kil
kanaście podział dziesiętny godzin wśród 
specyalistów wszystkich gałęzi wiedzy zapa
nować musi niepodzielnie.

O.

SŁOWNICTWO CHEMICZNE.
WYNIKI NARAD W SPRAWIE UJEDNOSTAJNIENIA SŁO

WNICTWA CHEMICZNEGO POLSKIEGO.

Nr. 1 „Sprawozdań z czynności i posiedzeń  
Akademii Umiejętności w Krakowie” za miesiąc 
styczeń r. b. na str. 16 i nast. podaje :

Posiedzenia z dnia 14, 21 i 28 stycznia W y
dział matematyczno-przyrodniczy poświęcił spra
wie ujednostajnienia słownictwa chemicznego pol
skiego.

Podczas IX Zjazdu lekarzy i przyrodników  
polskich, który się odbył w r. z. w Krakowie, na 
wniosek Sekcyi chemicznej oddano tę sprawę 
pod bezwzględne rozstrzygnięcie Akademii Umie
jętności.

W ydział matematyczno-przyrodniczy, przychy
lając się do życzenia Sekcyi chemicznej, wybrał 
ze swego łona Komisyą przygotowawczą, która 
miała za zadanie przygotowanie programu obrad, 
mającego uwzględnić punkty sporne, oraz niedo
godności dotychczas używanych słownictw. N a
stępnie Wydział postanowił wydrukować dwa re
feraty swoich członków : Radziszewskiego i Bau- 
douina de Courtenay, odnoszące się do strony che- 

j  micznej i językowej sprawy. W reszcie, skoro 
Komisyą ukończyła swe prace, zwołał ankietę, do 
której zaprosił delegatów : Uniwersytetów kra
kowskiego i lwowskiego, Politechniki lwowskiej, 
Wyższej Szkoły przemysłowej w Krakowie, Sek
cyi chemicznej warszawskiej, reprezentanta dele- 
gacyi Zjazdów lekarzy i przyrodników polskich, 
Redakcyi Wszechświata w Warszawie, Szkół rol
niczych krajowych, Towarzystwa naukowego 
w Poznaniu i Rady szkolnej krajowej.

Ankieta złożona z tych delegatów, oraz człon
ków Wydziału matematyczno-przyrodniczego ze
brała się w Krakowie i obradowała w dniach 15 
i 16 grudnia 1900 roku.

Rezultat ob/ad Ankiety był następujący :
Pierwiastki Ge i Li postanowiono większoscią 

l głosów nazywać germanem i litem, rodnik CN—  
cyanem. Co do pierwiastków Ca i Mg ankieta 
me dała stanowczej odpowiedzi.

Połączenia jak  HC1, H2S5 i PH3 postanowiono 
nazywać chlorowodorem, pięciosiarczkiem wodo
ru, trój wodorkiem fosforu. Na ostatni zachowa
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no oprócz tego nazwę fosforyak, analogicznie do 
amoniak i arseniak. W sprawie nazw tlenków  
metalicznych i soli kwasów beztlenowych posta
nowiono : w przypadku pierwiastków z warto
ściowością niezmienną używać można zarówno 
formy przymiotnikowej (co do metalu), jak i dru
giego przypadku formy rzeczownikowej, zaś 
w przypadku pierwiastków z wartościowością 
zmienną należy używać wyłącznie tylko form 
przymiotnikowych.

Co do nazw połączeń haloidów z metaloidami, 
jak PC13 i PC)5, postanowiono używać obu spo
sobów, podobnie jak w wyżej wspomnianych 
przypadkach połączeń metali z wartościowością 
niezmienną.

Grupę OH postanowiono nazywać wodorotle- 
nem, a związki typu ogólnego Me (OH)n wodoro
tlenkami. Równoznacznym z ostatnim terminem  
ma być „wodan” albo „wodzian”.

Na oznaczenie wody krystalizacyjnej w solach 
uchwalono używać konstrukcyi następującej : 
sól— n— wodna np. siarkan (siarczan) miedzio
wy pięciowodny na oznaczenie związku CuS04 
+  5H20 .

Końcówką przymiotnikową na oznaczenie kwa
sów najwyższego utlenienia i metalu w soli w ra
zie jego najwyższej wartościowości ma być według 
zapadłych uchwał, o wy ,  podczas gdy końcówką 
nazwy kwasu niższego utlenienia i metalu w so
lach w razie jego niższej wartościowości— a w y. 
Wyjątek ma stanowić kwas H2S 0 4) który można 
też nazywać kwasem siarczanym.

W  sprawie formowania nazw soli kwasów t le 
nowych przez zamianę końcówek owy na an i awy 
na yn postanowiono, że poprzednie końcówki m a
ją  być „zmiękczane” tylko w przypadku nazw 
czysto polskich. Postanowiono wiec używać 
„siarczan” i analogicznie do tego „wodzian” za
chowano jednak termin : węglowodany.

Kwasy składu IJ2S 0 2 i H2S20 3 postanowiono 
nazywać Lkwasem podsiarkawym i tiosiarkowym.

Związki azotu z tlenem postanowiono na
zywać [jak  następnje : N20  bezwodnikiem pod- 
azotawym, NO tlenkiem azotu, N 0 2 dwutlen
kiem azotu, N20 3 bezwodnikiem azotawym, N20 4 
azotawo azotowym, N20 s bezwodnikiem azo
towym.

Nazwy produktu technicznego, otrzymywanego 
przez działanie chloru na wapno nie ustalono.

Z pomiędzy wyrazów drobina i cząsteczka 
pierwszej dano pierwszeństwo. Cząsteczkę gra
mową postanowiono nazywać molem.

Sole pochodne PbO postanowiono nazywać so
lami ołowiawemi, a pochodne P b 02 ołowiowemi.

Wreszcie uchwalono, że wyrazy „związek” i „po
łączenie” mogą być używane równoznacznie, że 
nazwy pierwiastków Tl i Pd mają być pisane te- 
lur i palad, że przystawki bi, di, tri etc. mają 
być stale spolszczane na dwu, trzy, trój etc.

Wydział matematyczno-przyrodniczy Akademii 
zatwierdził większość powyższych uchwał Ankiety.

Postanowił, że, spolszczając nazwy pierwiast
ków pochodzenia łacińskiego, należy przestrze
gać ogólnie używanego sposobu skrócenia ich 
przez odrzucanie końcówek ium lub um. N a
zwą więc Mg ma być magnez, L i—-lit, Ur— uran, 
Ge— german. Za uchwaleniem nazwy magnez 
na Mg w miejsce dawniej używanej magn prze
mawia jeszcze okoliczność, że wyraz ostatni ma 
zbyt wielkie podobieństwo do nazwy innego pier
wiastku, mianowicie manganu.

Wydział postanowił zachować dotychczas uży
waną nazwę wapń pierwiastku Ca, uważając, że 
proponowana Bkądinąd nazwa wapień je s t  nieod
powiednia ze względu na określone znaczenie 
tego wyrazu w naukach pokrewnych i ze względu  
na zbyt blisk ie  pokrewieństwo pojęć oznaczanych 
przez wyraz „wapień* w geologii np. i w chemii, 
w przypadku, gdyby wyrazem tym chciano nazy
wać pierw iastek.

Przeciw wyrazowi germ zamiast german, 
przemawia, oprócz nieprawidłowości uformowa
nia pierwszego, w myśl powyżej wspomnianej 
zasady spolszczania nazw łacińskich, jeszcze oko
liczność, że wyraz germ mógłby nasuwać pojęcia, 
niemnjące nic wspólnego z chemią.

Wydział polecił pisownię pierwiastków pallad 
i tellur przez dwa 1 , a pisanie amonu przez jedno  
m, ze względu na powszechne używanie nawet 
w potocznej mowie nazwy amoniak.

Grupę CN Wydział postanowił nazywać cya- 
nem, podobnie SCN rodanem, pragnąc w ten spo
sób zbliżyć się do nomenklatury innych języków  
i uwzględniając, że w znakowaniu chemicznem 
używa się często „Cy” zamiast „CN”, który to 
pierwszy symbol jest po prostu skróceniem wy
razu cyan.

W sprawie końcówek „owy” i „aw y” kwasów 
wyższego i niższego utlenienia Wydział matema- 

J tyczno-przyrodniczy przychylił się do uchwał 
j  Ankiety, pomimo, że w zasadzie przyznawał 

słuszność żądaniu odróżniania tego rodzaju kwa 
sów końcówkami bardziej róźniącemi się od sie^ 
bie. Za zachowaniem tych końcówek, używa
nych przez chemików galicyjskich, przemawiały 
jednak poważne względy praktyczne. Zmiana 
końcówek w nazwach tak ważnych związków, ja- 
kiemi są kwasy tlenowe, oznaczałaby bardzo do
niosłą zmianę w słownictwie chemicznem, której 
przeprowadzenie mogłoby utrudnić zrozumienie 
literatury chemicznej licznym byłym słuchaczom  
zakładów naukowych kraju. Oprócz tego W y
dział miał tu na względzie okoliczność, że k oń
cówka awy była dawniej w użyciu w obu słow- 
nictwach polskich chemicznych Co do kwasu 
H2S 0 4 Wydział postanowił równouprawnienie 
nazwy „kwas siarczany” z nazwą normalną kwas 
siarkowy. Przy tej sposobności orzekł, że nale
ży też używać nazw kwas mleczny i mleczany.

W sprawie formowania nazw soli kwasów tle 
nowych przez zmianę końcówek owy na ań i awy 
na yn, Wydział przychylił się do odpowiedniej 
uchwały Ankiety, uchwalając zasadę, że poprzed
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nie końcówki mają być zmiękczane w  wyrazach 
czysto polskich, a oprócz tego w  przypadkach 
pochodnych pierwiastków, których nazwy koń
czą się na m lab n.

W sprawie nazw związków w rodzaju HC1, 
IIaS5 i PH3 tlenków m etalicznych i soli kwasów  
beztlenowych, podobnie jak nazw połączeń haloi- 
dów z metaloidami, W ydział przychylił się do 
uchwał Ankiety w zupełności. Odrzucając spo
sób formowania nazw tlenków metalicznych i soli 
kwasów beztlenowych metali wielowartościowycb, 
używany w Królestwie Polskiem, a polegający  
na odmiennej konstrukcyi określeń pierwiastków  
połączonych z metalem, Wydział kierował się w y
łącznie wymaganiem nowoczesnej nauki, zazna
czając, że charakter chemiczny związków metali 
z wartościowością zmienną zależy przedew szyst- 
kiem o l  charakteru jonu m etalicznego, w chodzą
cego w skład takich związków, a nie od jonów ha- 
loidów, istniejących obok jonów metalicznych.

Grupę OH Wydział postanowił nazywać, zgod
nie z uchwałą Ankiety, wodorotlenem, a pochod
ne ogólnego typu Me(OH)n wodorotlenkami lub 
wodzianami. Oprócz tego W ydział zalecił uży
wanie w mowie potocznej określeń potaż żrący, 
soda żrąca, woda wapienna i woda barytowa. 
Na oznaczanie związków zawierających wodę 
krystalizacyjną W ydział przyjął nazwę propono
waną przez Ankietę.

Co do nazw kwasów H2S 0 2 i H2S20 3 po 
dobnie jak nazw połączeń tlenu z azotem, W y
dział przychylił się do uchwał Ankiety, pomimo, 
że dolychczas nie są znane fakty wykazujące róż
nice w chemicznem zachowaniu się związków  
N 0 2 i N 20 4. W ydział uważał jednak za sto 
sowne zatwierdzić nazwy dwutlenek azo*u i b ez 
wodnik azotawo-azotowy, chcąc tym sposobem  
wskazać samodzielne istnienie obu tych zw iąz
ków w odpowiednich warunkach.

Produkt techniczny, o rzymany przez działanie 
chloru na wapno, W ydział zalecił nazywać chlor
kiem bielącym Zamiast dotychczas używanego 
w Galicyi terminu drobina, W ydział uchwalił 
używanie „cząsteczka” , a zamiast proponowanego 
przez Ankietę m o l u ,  zalecił zachowanie określe
nia c z ą s t e c z k a  g r a m o w a ,  zaznaczając jed  
nak gotowość zaakceptowania wyrazu m o l, j e 
żeli wyraz ten będzie powszechniej używany 
w literaturach chemicznych obcych. Co do rów 
nouprawnienia wyrażeń „połączenie” i „zw iązek” 
podobnie jak spolszczania przystawek bi, tri etc., 
Wydział podzielił uchwały Ankiety.

SPOSTRZEŻENIA NAUKOWE.

I. P r z y c z y n e k  do z n a jo m o ś c i  u k ła d u  l im fa ty cz n eg o  
i w y d z ie ln iczego  s k o ru p ia k ó w .

(Z posiedzenia Sekcyi przyrodniczej T. O. W. z dnia 
31 stycznia r. b.).

Pierwsze badania, dotyczące układu w ydziel
niczego raków, czynione były w yłącznie nad ra

kiem rzecznym (Astacus fluviatilis). Raesel 
pierwszy w pierwszej połowie 18 go stulecia 
wspomina „griiae M aterie”— gruczoł zielony, 
który przez dawniejszych badaczy (Succow, 
Braud, Eatzeburg, Milne-Edwards) był uważany 
za narząd słuchu, a który dopiero przez cały sze* 
reg późniejszych anatomów (Neuwyller, Haeckel, 
Strahl, Leydig, Lemoine, Huxley, Marchal i in.) 
został dokładnie ze strony anatomicznej zbadany 
i jako narząd wydzielniczy zdefiniowany

Jednocześnie wiadomości nagromadzone przez 
licznych zoologów (Grabben, Claus, Lacaze Du- 
thiers, W rześniowski, Delage, Paweł Mayer, 
Haeck, Kingley, Spencer, Sars, Leydig, Nusbaum, 
Urbanowicz i iu.) o gruczołach rożkowych u Am- 
pliipoda i Ostracoda. oraz muszlowym u Isopo- 
da, Cladocera, Copepoda, Cirripedia i t. d.) dały 
możność na drodze anatomiczno porównawczej 
bliżej poznać naturę organów, uważanych za wy- 
dzielnicze i wytworzyć hypotezę o pochodzeniu 
filogenetycruem tych narządów. Fakty embryo- 
logiczne, mające przy tego rodzaju hypotezach 
pierwszorzędne znaczenie, niewiele wyjaśniły py
tanie, czy gruczoły : zielony, rożkowy i m uszlo- 
wy można wyprowadzić z narządów segmental- 
nych pierścienic.

Doświadczenia fizyologiczne A. Kowalewskie
go, L. Cuenota i innych zoologów młodszej gene- 
racyi wykazały, że narządy wydzielnicze raków 
składają się z dwu fizyologicznie różniących się 
części : z „pęcherzyka końcowego” o kwaśnym
odczynie składających go komórek i z „rurki 
moczowej”, dającej odczyn na alkalia. Pierwsza 
z tych części, pochłaniając ze krwi wstrzyknięty 
karmin amoniakalny, zabarwia się na czerwono, 
druga— indygo karmin, który barwi ją  na nie
biesko.

Prowadząc badania fizyologiczne nad zw ierzę
tami morskiemi na stacyi zoologicznej w Ville- 
franche sur mer a następnie na Helgolandzie 
i posługując się metodą Kowalewskiego injekcyj 
fizyologicznych, zbadałem cały szereg raków 
dzies ęcionogich (Palaemon, Gala hea, Dromia, 
Palinurus, Scyllarus, Maja, Portunus, Xantho, 
Homarus i Pagurus) i obunogich (.Amphipoda: 
Gammarus, Vibilia, Talitrus Orchestia, Phroni- 
ma). Wyniki moicli spostrzeżeń dadzą się stre
ścić w następujący sposób.

Karmin amoniakalny, wprowadzany do jamy 
ciała wymienionych wyżej raków, bywa pochła
niany 1 )  przez pęcherzyki końcowe gruczołów  
rożkowych i muszelkowych, i 2 ) przez mniej lub 
więcej luźne skupienia kom órek,' metamerycznie 
ułożonych w różnych odcinkach ciała : a) u dzie- 
sięcionogich raków w gałązkach skrzelowych po
między głównemi naczyniami krwi, b) u obu
nogich u podstawy kończyn tułowiowych i o d 
włokowych oraz dokoła serca i „rurek moczo
wych odwłokowych” (gdzie one istnieją).

Komórki różnych 1ych utworów, wchłaniając 
chciwie karmin amoniakalny, i posiadając wyraź
nie kwaśny odczyn, nagromadzają ten barwnik
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w szczególnych ziarnach, wypełniających obficie 
plazm ę. W tych ziarnach karmin amoniakalny 
ulega rozkładowi chemicznemu

Porównywając anatomiczną i histologiczną bu
dowę narządów, pochłaniających karmin amonia
kalny z budową i położeniem topograficznem  
(w miejscach obfitujących w krew i w sąsiedz
twie narządów komórek oddechowych osierdzia 
owadów), doszedłem do przekonania, że i pod 
względem fizyologicznym zachodzi tu zupełna  
analogia : że jak komórki osierdzia owadów tak 
. te wszelkie narządy raków, które mają zdol
n o ść  do absorbowania ze krwi i przetrawiania 
w ziarnach plazmy komórek karminu amoniakal
nego, pełnią czynność nie wydzielniczą, lecz lim- 
fa*yczną, wbrew przypuszczeniom licznych po
przednich badaczy (porówn. Spostrzeżenia nau
kowe. Wszechświat nr. 3, 1900 r ). Zatem gru 
czoł zielony raków dziesięcionogich i gruczoły : 
rożkowe i muszlowe skorupiaków niższych peł- | 
nią czynność podwójną : pęcherzyki końcowe—  
limfa^yczną, a. rurki moczowe— wydzielniczą.

Kazimierz Kulwieć.

II. P rz y c z y n k i  do embryologii  p o ró w n aw cze j  p taków .

Zaznaczywszy potrzebę porównawczego zba
dania pierwszych okresów rozwojowych zarod
ków ptasich, szczególniej pod względem tworze
nia się t. z w. „smugi pierwotnej”, oraz „brózdy 
pierw otnej”, prelegent mówił o tych właśnie mo- | 
naentach rozwojowych, jako o objawach procesu 
gastrulacyi u ptaków, wbrew dotychczasowym  
sprzecznym poglądom. Na poparcie swych p o
glądów prelegent przytoczył nowe swe spostrze
żenia nad wczesnemi s ‘adystmi rozwoju gawrona 
(Corvus frugileg s) (których część była komuni
kowana Sekcyi w r. z ), oraz nowo badania nad 
rozwojem perlicy (Numida njeleagris). Rozwój 
ptaka tego, rodowo bliskiego z klasycznym przed
miotem badań embryologicznych—kogutem do
mowym (taż sama rodzina Phasianidae), tejże 
wielkości i wagi, trwa 4 tygodnie, t. j .  cały ty 
dzień dłużej niż rozwój kurczęcia. Wobec ta
kiej przewlekłości procesów rozwojowych, zgóry  
już należało się spodziewać, że w rozwoju perli- ! 
cy da się odnaieść więcej cech poligenetycznych, | 
aniżeli w nader skróconym i obfitującym w obja- i 
wy cenogenetyczne rozwoju jaja kurzego.

W świeżo zniesionem jajku perlicy zarodek 
znajduje się w stadyum jednowarstwowem (bla 
stula), zupfłoie wykończonein. Dalszy rozwój 
w ciągu pierwszych 15 tu godzin wyraża się 
przez rozrost blastodermy, oraz utworzenie 
w środkowej części pola jasnego, zgrubienia 
fktodermy. Zgrubiała część ektodermy wytwa 
rza w środku swem ognisko proliferacyjne k o 
mórek, t. zw. „węzeł pierwotny”, utwór homolo
giczny z takimże węzłem zarodków gadów. Od 
tego dopiero węzła zaczyna się różnicowanie ! 
w kierunku ku części ogonowej zarodka, „smugi j 
.pierwotnej”,utworu genetycznego, właściwego je 

dynie ptakom i ssącym. „W ęzeł pierwotny” 
jest również punktem wyjścia do tworzenia się 
przedniej części brózdy pierwotnej (około 26 go
dzin rozwoju), która to część jedynie może od
powiadać wgłębieniu prajelitowemu. Częsfokroć 
część przednia brózdy pierwotnej u perlicy roz
rasta się w postaci typowej „prostomy”, gadom 
właściwej.

Tak więc najważniejszym, typowym utworem  
palingenetycznym u ptaków jest wspomniany „wę
zeł pierwotny”, „smuga pierwotna” zaś przed
stawia utwór późniejszy, cenogenetyczny.

Na zakończenie prelegent wspomniał o zauwa
żonych przez siebie nader znacznych wahaniach 
indywidualnych w stopniu różnicowania morfolo
gicznego zarodków perlicy w zależności od czasu 
lęgu, oraz demonstrował liczne odbitki fotogra
ficzne badanych zarodków, wraz z prośbą zasto
sowania wynalezionej przez siebie metody po
równywania na jednej tablicy postępów rozrostu 
zarodka, przez złożenie kilkunastu naraz rysun
ków, zrobionych na kalce, a będących dokładne- 
mi ilustracjami topograficznemi różnych nastę
pujących po sobie stadyów. Jan Tur.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Związanemi reakcyam i Ostwald nazywa 
reakcye pośrednie, powodujące powstawanie ciał 
chemicznie czynnych. Przykład tego rodzaju 
reakcyj stanowi powstawanie ozonu podczas po
wolnego utleniania fosforu i innych utleniających 
się substancyj. Scl.onbein wykazał, że ilość 
powstającego ozonu równa się ilości tlenu, zuży
tego na utlenienie fosforu. Bach stara się fakt 
ten objaśnić istnieniem nadtlenku fosforu, który 
tworząc się z tlenu i fosforu rozkłada się wkrótce 
na ozon i pięciotlenek fosforu. Ostwald uogól
nia tę teoryą i zwraca uwagę na fakt, że po
wstawanie ozonu z tlenu połączone je s t  z pod
niesieniem potencyału chemicznego : ogólnie
twierdzić można, że może to mieć miejsce wtedy 
tylko, jeżeli jednocześnie odbywa się inna reakcya 
połączona ze spadkiem potencyału tlenu. R eak
cye te wyrazić się dają w nas'ępującym sche
macie :

mP -f- n 02 =  Pm02n 
PmO-jn =  PmO(2n—Sr) “j— r0 3 .

j Jasnem jest, że wielkości n  %'r muszą być licz
bami całkowitemi, stosunek pomiędzy niemi musi 
więc być prosty. Zwykle równa on się jedności, 
t. j. ilość ozonu równa się ilości tlenu, zużytej 
na utlenienie fosforu.

(Zeit8ch. fur phys. Chem. t. 34, str. 2-18—252).

M. C.
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ODPOWIEDZI REDAKCYI.

—  WP. Dr. W. J. K. W Grodzisku. N ajpow aż
niejsze firmy, dostarczające preparatów przyrod

niczych s ą : Dr. Frifi w Pradze Czeskiej i  „Lin- 
naea” w Berlinie. Firm y te na zadanie służyć 
będą Sz. Panu odpowiedniemi katalogami.

ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ KSIĘŻYC W KWIETNIU.

Dzień
miesią

ca
Nazwa gwiazdy Wiel

kość

Z a k r y c i e O d k r y c i e
U W A G ICzas średni 1 Ja t  

, . „od bie- warszawski | guna,.
Czas średni 
warszawski

Kąt 
„od bie

guna"

4 1 P anny  . . . . 5,7 8 g  52 m. 158° 9 g. 43 m. 250°
4 4531 B. A. C. . . 6,0 13 g. 1 m. 81° 14 g. 6 m. 323°
9 58 W ężow nika . . 5,4 13 g. 5 m. 150° 13 g. 43 m. 215°

22 11088 L a lan d ea . . 6,3 10 g. 43 m. ! 46° 11 g. 29 m. 330°
27 19 Sekstansu  . . 6,1 ** g.21 m. 141° 10 g. 30 m. 273°
28 55 L w a ..................... 6,1 7 g." 3 m. 143° 8 g. 15 m. 273°
28 p 2 L w a ..................... 6,1 12 g. 24 m. 81° 13 g. 23 m. 326°

Czasy w szystkie w yliczone dla Warszawy. Tad. B a n .

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. 27 marca do 2 kwietnia 1901 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologiczną]' przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

UOI

Barometr 
700 mm Ą- Temperatura w st. C.

W
ilg

. 
śr

.

Kierunek wiatru
Szybkość w metrach 

Ra sekundę

Suma
opadu

U w a g i

7 r. 1 D. 9 w 7 >• 1 u. 9 w. 1 Kaiw Vnin

27 S. 45,1 43,6 42.9 -7 ,4 -4 .8 - 6,2 —3,6 -7 .7 91 NE5,ESN4 1,0 ■3J. cały dzień; /  kilkakr,; Rl
28 C. 48,1 43,4 45,1 - 6,0 - 2,6 —4,6 — 1,3 —6,6 81 W3,S3,SEł o,3 z nocy i rano; g ]
29 P. 45,1 46, l 47,9 - 1,8 — 1,8 - 1 .4 —o,5 —8,0 83 SJ.SE^SW1 — 1*
3oS. 5 0 4 52,0 54,2 —5.2 14 -o,1 2,2 —6,6 78 W9,W5,SW» — 1*
3l N. 53,7 53,0 52,1 —2,2 5,8 2,8 6.4 —4,4 69 S5,S,5S» — 1*

1 P. 5o,l 4 9 6 5o,l 4,o lo ,2 1,4 11, « 2,0 68 S7,S 12,S5 — i*
2 W 51,6 55,o 58,3 6,0 8,9 4,3 9,0 4,3 88 SW7,SW3,W5 liii

Średnie 49 2 o,3 80 1,3

T R E Ś Ć .  Fotografia i bezpośrednia obserwacya mgławic, przez R. Mereckiego. —  W idłaki, przez 
J. Trzebińskiego (ciąg dalszy). —  O dziesiętnym podziale czasu, przez G. —  Słownictwo chemiczne. —  
Spostrzeżenia naukowe. —  Kronika naukowa. —  Odpowiedzi Redakcyi. — Zakrycia gwiazd przez 

księżyc w kwietniu r. b. —  Buletyn meteorologiczny.
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