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KAZIMIERZ CZERWIŃSKI.

ENERGIA 
W ŚWIECIE ORGANICZNYM.

O dczyt pub liczn y .

Określenie pojęcia materyi i nieodłącznie 
z nią związanej energii jest w dobie obecnej 
przedmiotem dociekań filozofii przyrody.
W badaniach biologicznych niepodobna zaj
mować się rozwiązywaniem pytania, co to jest 
materya, czem jest energia, posiłkować się 
więc będziemy juź ustalonemi pojęciami i za- | 
sadami nauki o energii.

Fizyka współczesna, dążąc do jedności 
w objaśnianiu zjawisk przyrody, tłumaczy je 
ruchem. Ciepło, światło, elektryczność, m a
gnetyzm, powinowactwo chemiczne, spójność, 
ciążenie powszechne, sąto rodzaje ruchu, 
ruchu eteru, ruchu atomów, cząsteczek lub 
całych mas materyi. M aterya może wyko- I 
nywać zależnie od warunków ten luj? inny 
rodzaj ruchu, który przenosi na inną część 
materyi, lub na nasze ciało i w tym właśnie 
przypadku odczuwamy pewne wrażenie, np. 
wrażenie ciepła. Ten ak t przenoszenia ru 
chu z jednego ciała na inne nazywamy pracą, 
zdolność zaś do wykonania pracy energią. 
„Energia, podług określenia Maxwella, jest 
tylko tem, co nieustannie przechodzi w zja- ]

wiskach przyrody od jednej części materyi 
do drugiej”.

Z takiego pojmowania energii wynika, że 
materya nie jest związana z wieloma rodza
jami energii, lecz że energia jest jedna, że 
ruch, ciepło, światło i t. d. sąto tylko różne 
formy jednej i tej samej energii. Rozumo
wanie to daje się stwierdzić tym faktem, źe 
każdą formę energii można w inną przeisto
czyć : energią chemiczną węgla podczas spa
lania przekształcamy w ciepło; ciepło w ma
szynach parowych zamieniamy w energią ru 
chu; z tej formy energii zapomocą dynamo- 
maszyn otrzymujemy energią elektryczną, 
z tej światło i t. d.

Prócz różnych form fizyka odróżnia dwa 
stany energii: energią ruchu i energią położe
nia. Strumień płynący posiada energią ruchu. 
W oda jeziora górskiego posiada energią po
łożenia. gdyż wskutek swego wyniesionego 
położenia znalazłszy ujście, może wykonać 
pewną pracę. Stan ten moglibyśmy nazwać 
także energią możliwą lub energią napięcia. 
Atomy posiadają energią napięcia, wówczas 
gdy niema w sąsiedztwie atomów, z któremi 
mogłyby się połączyć, energia taka prze
kształca się w energią widoczną podczas po
łączenia chemicznego. Dwa te stany energii 
nazywamy częściej energią cynetyczną i ener
gią potencyalną. Energia potencyalna za
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mienia się nieustannie w cynetyczną i odwrot
nie. Podczas tych przemian stanów i przeo- I 
braźeń różnych form energii nigdy ona ani 
powstać z niczego, ani zniweczoną być nie 
może. Suma jej więc we wszechświecie jest 
ilością stalą. Wniosek ten jest bardzo waż
nym i zwie się zasadą zachowania energii; 
zasada ta  wraz z prawem niezniszczalności 
m ateryi jes t jedną z najgłówniejszych pod
staw wiedzy przyrodniczej. M aterya żywa, 
z której zbudowane są zwierzęta i rośliny, 
składa się ze związków w najwyższym stopniu 
nietrwałych : m aterya ta rozkłada się nieu
stannie i nanowo buduje. M ateryał do bu
dowy w postaci pokarmu zwierzęta czerpią ze 
świata roślinnego, rośliny zaś z przyrody j  

martwej. Produkty rozkładającej się nie- I 
ustannie materyi żywej powracają do świata 
nieorganicznego. Te bliskie stosunki, ta  nie- | 
ustanna wymiana materyi pomiędzy światem 
organizmów a m artw ą przyrodą wzbudza 
przypuszczenie, źe wraz z m ateryą nieorga
niczną nierozłączna z nią energia, cząstka 
ogólnej energii wszechświata wstępuje do 
świata organizmów i ujawnia się tutaj w tych 
samych formach, w tych samych stanach, 
powracając w ten sposób do ogólnej ilości 
energii wszechświata. W skazanie najważ
niejszych faktów i teoryj, które przypuszcze
nie to potwierdzają i kierunków wytycznych j  

w his tory i rozwoju pojęć o energii w świecie 
organicznym, będzie glównem zadaniem ni
niejszego odczytu.

Gdybyśmy nie byli w stanie poprzeć fak ta
mi naszego przypuszczenia o jedności energii 
we wszechświecie, prawo zachowania energii 
przestałoby być prawem i bylibyśmy zmu
szeni przyznać, źe organizmy posiadają źró- j  

dla energii samoistne i stanowią świat od 
reszty wszechświata odcięty.

Gdy w naukach przyrodniczych panował j  

pogląd witalizmem zwany, żadna ze znanych 
sił przyrody nie dawała klucza do rozwiąza
nia zagadki życia, wszystkie poznane,formy 
energii nie wystarczały do wyjaśnienia naj
bliższej i istotnejjprzyczyny zjawisk życiowych. 
Wierzono też wówczas, źe w organizmach is t
nieje tajemnicze źródło samoistnej energii— 
siły życiowej, siły, k tóra działa tylko w o r 
ganizmach, powodująp ich ruchy samodzielne, 
budując materyą organiczną. Jakkolwiek 
śmiesznemi nam mogą się wydawać niektóre

poglądy owych czasów, nie należy zapominać, 
źe wymienione wyżej dwa zagadnienia do 
dnia dzisiejszego nie zostały w zupełności 
rozwiązane; pesymiści wątpią o możności ich 
rozwiązania, a wskutek tego nawet w umy
słach badaczów przyrody powtórnie powsta
wała myśl o witalizmie. Stopniowo jednak 
zebrano dostateczną ilość faktów, aby pogląd 
witalistyczny ostatecznie obalić; zebrano 
wreszcie dane, które pozwalają dzisiaj tłu 
maczyć najzawilsze zagadki życia, jak  np. 
ruch samodzielny, prawami fizyczno-chemicz- 
nemi, jeżeli nie faktycznie, to przynajmniej 
teoretycznie. Dla zwykłego obserwatora naj- 
widoczniejszem zjawiskiem źyciowem, naj- 
ważniejszem kryteryum życia jest ruch. Lncz 
nie ten rodzaj ruchu, który biernym nazywa
my, który zgodnie z prawem Newtona, obej- 
mującem zarówno ciała martwe jak żywe, 
powstaje pod wpływem działania sił ze
wnętrznych, lecz ruch samodzielny, ruch np. 
mięśnia, ruch, który wbrew sile ciążenia 
wznosi naszę rękę ku górze. Na ruch ten 
przedewszystkiem pragnę zwrócić uwagę 
8z. słuchaczów, gdyż da nam to możność zro
zumienia jednej z najgłówniejszych zasad 
nauki o energii w świecie organicznym. Ruch,
0 który nam chodzi, powodują t. zw. mięśnie 
poprzecznie prążkowane. Z  podobnych włó
kien zbudowany jest np. mięsień, który zbli
ża przedramię do ramienia. Kurczy on się
1 rozkurcza podczas ruchów ręki. Odróż
niamy tutaj 2 jego stany : czynny i stan spo
czynku. W stanie czynnym mięsień kurczy 
się i staje się grubszym, lecz nie zmienia swej 
objętości, jak  wykazały liczne doświadczenia. 
Z  pewnem zastrzeżeniem wnioskować stąd 
możemy, że ilość materyi mięśnia pozostaje 
niezmienną. Sprawę tę wyświetla strona che
miczna zjawiska: sprawdzono doświadczal
nie, , io  podczas, skurczu .mięsień pochłania 
tlen i wydziela pewne związki (HaO, C 02), 
pewne kwasy, które zmieniają na kwaśne zwy
kle Sbojętne lub alkaliczne oddziaływanie 
mięśnia, a ilość tych ciał pochłanianych i wy
dzielanych po każdym skurczu nagle wzra
sta. Faktem  jest, że zachodzi tu przemiana 
chemiczną. Podczas każdej przemiany che
micznej energia pobierana jest z zewnątrz lub 
ujawniana. Ujawniana energia mechaniczna, 
t. j. ruch, na skutek przemiany chemicznej po
wstawać musi kosztem utajonej (potencyal-
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nej) energii atomów materyi żywej. Choó 
podczas skurczu mięśnia powstają i inne for
my energii, np. ciepło, ilość ich jednak wraz 
z ilością ruchu, jak  wykazują doświadczenia, 
jednocześnie wzrastać może. Obie te więc 
formy energii ze wspólnego źródła pochodzą, 
z energii chemicznej.

Gdy poznano dokładniej budowę mięśnia, 
wykryto pewne przemiany, które zachodzą 
podczas jego skurczu.

Na kawałku mięsa gotowanego łatwo się 
przekonać, że mięsień składa się z włókien. 
W ycięty kawałeczek włókna poprzecznie

skurczu. Dostrzegamy tu ta j następujące 
przem iany: biała substancya pociemniała, 
ciemna zaś, przeciwnie, stała się jaśniejszą. 
Te same przemiany obserwujemy w pozosta
łych' częściach włókienka. Widocznem jest 
także, że ilość substancyi jasnej zmniejszyła 
się, ciemnej odwrotnie wzrosła. Widzimy 
wreszcie, źe włókienko stało się szersze i k ró t
sze. Nieznaczną bo mikroskopową je s t ta  
zmiana wymiarów, lecz suma tych skurczów 
pojedyńczych walców sprawia znacznie więk
szy skutek : skurcz całego włókienka. Gdy 
dodamy nadto, że mięsień wprawia w ruch

Fg. 1 . Wlókuo mię- Fig. 2, Pojedyncze
śniowe, poprzecznie włókienko mięśnio-

prążkowane. ‘ we.

prążkowanego można na szkiełku igiełkami 
rozdzielić na ledwo dostrzegalne włókienka. 
Pod mikroskopem o znacznem powiększeniu 
włókienko takie wydaje się złożonśm z po
przecznie ułożonych blaszek, z których jedne 
są ciemne, drugie jasne (fig. 1). R ozpatru
jąc włókienko ze wszystkich stron przekona
my się, że blaszki te są krążkami lub wal
cami, ułożonemi we włóknie w rulony (fig. 2). 
K ażdy walec składa się z 2 warstw ciemnej 
substancyi pośrodku i 2 warstw substancyi 
jasnej. Na fig. 3 widzimy kawałeczek włó
kienka w stanie spoczynku, na fig. 4 w stanie

Fig 3. Wló.kienko Fig. 4. Włókienko
mięśniowe w sta- mięśniowe w sta

nie spoczynku. nie skurczu.

kości na zasadzie dźwigni, to łatwo zrozumieć, 
źe suma tych drobnych przemian chemicz
nych sprawia tak widoczny ruch haszej 
ręki.

Zjawiska, które towarzyszą czynnościom 
mięśnia, sprawdzano wielokrotnie obserwa
cyą i doświadczeniem. Sąto więc fakty. Z tych 
faktów badacze wnioskują jednozgodnie, źe 
źródłem energii mechanicznej mięśnia jest 
energia chemiczna. Nauki przyrodnicze po
siłkują się w swycn dociekaniach prócz fak
tów także i teoryami, zapomocą których s ta 
rają się fakty tłumaczyć, lub, nie wykazując
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faktów, odgadywać tylko prawdę. Teorye takie 
m ają swą wagę nietylko dlatego, źe zadawala 
ją  naszę citkawość w poszukiwaniu przyczy 
ny każdego zjawiska, lecz i dlatego, że s ta ra 
jąc  się poznać prawdę, nawet błądząc, przy
śpieszają jej wjkrycie. Pam iętać jednak na
leży, że nazbyt be!względna wiara w teo rją , 
bez dalszego studyowania faktów częstokroć 
nie przyśpiesza lecz powstrzymuje postęp 
wiedzy. Należy zawsze fakty od teoryi od
różniać, pamiętając, że tylko fakty stanowią 
podstawę nauk przyrodniczych i tylko fakty 
i stan ich rzeczywisty wiedzę absolutną wska 
zać nam nrogą. N a słowa te pozwalam so 
bie zwrócić szczególniejszą uwagę sz. słucha
czów, gdyż w nauce o energii wogóle, tem- 
bardziej zaś energii w świecie organicznym, 
spotykamy całe rozdziały wypełnione teoryn- 
mi bez faktów. Dane, dotyczące budowy 
mięśnia poprzecznie prążkowanego, należ;* 
do faktów. Źe włókna mięsne z dwu warstw 
materyi się składają, widzimy to na żywych 
włóknach mięśnia i na preparatach barwie - 
nych. Toż samo powiedzieć możemy i o prze
mianach chemicznych podczas skurczu mu - 
śnia. Przemiany te były wielokrotnie stw ier
dzone. N a pytanie, jaką jest przemiana che 
miczna i co ją powoduje, odpowiadają teorye.

Od czasu gdy G autier wykazał, że komór 
ka  zwierzęca sama dla siebie wytwarza b a r
dzo czynne substaneye t. zw. zymazy, zdolno 
wywołać rozkład otaczającej materyi podobny 
do zjawisk fermentacyi, powstał pogląd po
siadający i dziś wielu zwolenników, pogląd 
źe wszelkie przemiany chemiczne w komór
kach tkanek zwierzęcych, a więc i te  co ruch 
mięśnia wywołują, są zjawiskami natury fer 
mentacyjnej. Przem iana chemiczna cdbywa 
się tutaj bez wpływu czynników zewnętrz
nych. Teorya ta  je s t bardzo ogólnikową 
i o ile dotyczy ruchu mięśni nie jes t na fak 
tach opartą. W ręcz przeciwne stanowisko 
zajm ują ci badacze, którzy przyczyny rozkła 
du substancyi włókienka szukają w czynni
kach zewnętrznych, w przyciąganiu tlenu 
przez substancj ą białą włókienka, czyli w po
winowactwie chemicznem. Teorya ta  w na - 
stępujący sposób tłumaczy mechanizm ruchu 
mięśnia. Substancya jasna obdarzona po
winowactwem chemicznem do tlenu łączy się 
z nim i staje się wskutek tego związkiem do 
najwyższego stopnia nietrwałym. Dość drob

nej podniety, aby się rozpadła. Produkty 
rozkładu, H 20 , C 0 2 i inne, jak  wykazuje do
świadczenie, zostają wydzielane. Powstająca 
stąd grupy azotowe atomów, obdarzone po
winowactwem do substancyi ciemnej, łączą 
się z nią gwałtownie, powodując skurcz mię
śnia. W dalszym ciągu następuje stopniowa 
utlenianie, co doprowadza włókienko do pier
wotnego stanu.

Zwolennicy teoryi powyższej wykazują t§ 
jej dobrą stronę, źe tłumaczy ona nietylko 
najbardziej uporządkowany ruch, ruch mię
śni poprzecznie prążkowanych, lecz i naj
mniej uporządkowany ruch kropelek żywej 
materyi, ruch białych ciałek krwi lub najniż
szych organizmów jednokomórkowych. Ten 
rodzaj ruchu najłatwiej można obserwowad 
u jednokomórkowego organizmu, zamieszku
jącego nasze wody—ameby. Ruch taki nosi 
nazwę ruchu amebowatego. Przypomnę sz. 
słuchaczom, źe ameba, to mikroskopijnej 
wielkości kropelka żywej materyi, żadną 
błonką nie pokryta, naga, która porusza się, 
wysuwając lub wciągając w każdem miejscu 
ciała t. zw. nibynóżki. Te szczególne ruchy, 
jako ruchy, są zjawiskiem fizycznem i p ra 
wom fizycznym powinny podlegać. Ameba 
jest wobec fizyki tylko kropelką płynu' 
kształt takich kropelek zależy od napięcia 
powierzchniowego, t. j. od siły, z jaką  przy
ciągają się wzajemnie cząsteczki płynu. Gdy 
napięcie powierzchniowe jest jednakowe n a  
całej powierzchni, kropelka przybiera kulistą 
postać. Jeżeli wskutek jakiejś przyczyny 
napięcie w jednem miejscu się zmniejszy,, 
tworzy się wypustka, u ameby nibynóżka.

Dalsze zadanie polega na wyjaśnieniu, ja 
kie siły zmieniają napięcie powierzchniowi?

Ponieważ ruchy ameby ustają, gdy umie
ścimy ją  w środowisku pozbawionem tlenu, 
i rozpoczynają się na nowo przy dopływie tle 
nu, badacze przypuszczają, źe przyczyną, k tó ra  
zmienia napięcie powierzchniowe ameby, je s t  
powinowactwo chemiczne protoplazmy do- 
tlenu.

Twórcy tej teoryi (Quincke, Butschli i wresz
cie Verworn), aby wykazać, że ruchy amebo- 
wate mogą powstawać wskutek powinowa
ctwa chemicznego, odtworzyli sztucznie ruchy 
te w kropelkach martwej materyi. Doświad
czenie takie łatwo wykonać można, umiesz
czając w środowisku alkalicznem, np. w sła
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bym roztworze sody gryzącej, kropelki 
zgorzkniałej oliwy, zawierającej wolne kwasy 
tłuszczowe. J a k  wiemy, pod działaniem sody 
na kwas tworzą się mydła rozpuszczalne. 
Otóż na powierzchni kropelki oliwy, stykają
cej się z roztworem sody gryzącej, rozpoczyna

C f
Fig. 5. Kropelki tłuszczu, tworzące wypustki.

się tworzenie mydła w niejednakowym stop
niu na całej powierzchni. Napięcie po
wierzchniowe miejscami się zmienia, powodu
ją c  ruchy amebowate. Zmieniając alkalicz
ność środowiska i kwaśność tłuszczów, otrzy
mujemy różnorodne formy wypustek, podob
nych do nibynóżek różnych gatunków ameb.

Na fig. 5 widzimy kształty takich kropelek 
tłuszczu, tworzących wypustki. A teraz za
pytamy, czy doświadczenia te istotę ruchu 
amebowatego wyświetlają ostatecznie? Otóż 
nie. Przyczyna ruchu ameby inną być może, 
lecz jeżeli ten rodzaj ruchu nie obcym jest

Fig. 6. A. yerrucoaa pochłania wodorost.

m ateryi martwej, można go więc tłumaczyć 
ogólnemi prawami fizyczno-chemicznemi.

Rzuconą w powyższych teoryach myśl 
o możliwości tłumaczenia ruchu amebowate
go prawami fizycznemi podjął kilka lat temu 
Ludwik Rhumbler. Rezultaty prac tego 
uczonego, niedawno drukiem ogłoszone, znacz

nie naprzód posuwają nasze wiadomości 
o mechanizmie ruchu amebowatego. N a j
bardziej nas interesujące, bo celowe ruchy 
ameby podczas przyjmowania pokarmu i wy
dalania niezużytych jego resztek, nie są ob
ce, jak  wykazał Rhumbler, i naturze mar
twej i prawami mechaniczno-fizycznemi da
dzą się objaśnić.

Fig. 7. Amoeba verrucosa wydziela nierozpusz- 
czone czgści wodorostu.

Zapoznać się tu  naprzód musimy z zacho
waniem ameby podczas odżywiania. Ameba 
otacza nibynóżkami roślinkę i wciąga ją  do 
wnętrza swego ciała.

Na załączonej fig. 6 widzimy gatunek 
ameby A. yerrucosa, która pochłonęła już 
nitkę wodorostu, skręca ją , aby całkowicie 
do plazmy wprowadzić, wreszcie rozpuszcza, 
a niestrawione resztki poczyna na zewnątrz 
wydalać.

Fig. 7 ilustruje chwilę, gdy ameba nieroz- 
puszczone części wodorostu wyrzuca naze- 
wnątrz.

(DN)

LAMPA NERNSTA.

Nowy model lampy Nernsta wyszedł z fa 
bryk Allgemeine E lektricitats - Geselschaft 
w Berlinie i ukazał się na rynku oznaczony 
literą A. Lampa modelu A tworzy b raku
jące dotąd źródło światła średniej siły i n a 
daje się szczególnie do zastąpienia grup lamp 
żarowych. Lampy te wyrabiają się dla na
pięcia 100 i 200 woltów i mogą się palić za
równo z prądem stałym, jak i ze zmien
nym. Głównemi częściami składowemi są : 
palnik wraz z oprawą (t. j. właściwa lampa), 
przyrząd do zawieszania, klosz i opornik 
do regulowania prądu. Ten ostatni jest bar
dzo trwały, a w razie zepsucia daje się łatwo 
zmienić na nowy.
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Częścią zużywającą się je s t palnik, który 
jednak wystarcza na przeszło 300 godzin pa
lenia. Do zamiany palnika nie trzeba żad
nej zręczności lub specyalnej umiejętności, 
gdyż po odkręceniu jedynej śruby c palnik 
daje się łatwo wysunąć z oprawy. Palnik 
je s t przytwierdzony do porcelanowej płytki. 
Aby przy zakładaniu nowego palnika usu
nąć możliwość pomyłki, do spodu oprawy

L am pa N ernsta .

przymocowany jes t drut al i wąska rurka 
którym na płytce porcelanowej palnika rów
nież odpowiadają ru rka  a i d ru t 6, wzajem
nie się na siebie nasuwające.

W ogłoszonym przez się cyrkularzu Ali. 
E l. Geselschaft przeprowadza rachunek, 
w którym  dowodzi, że przez użycie nowej lam 
py N ernsta koszty oświetlenia zmniejszają 
się o 45—52%  rocznie.

Lam pa modelu A, zużywająca 100 wol
tów, daje około 65 świec normalnych i zastę
puje 4 lampy żarowe 16-o świecowe, a  lampa 
zużywająca 200 woltów, daje 135 świec nor
malnych i zastępuje 8,5 lamp żarowych 16-o 
świecowych. Nowa lampa N ernsta zużywa 
więc około 1,5 wolta na świecę normalną, gdy 
zwykłe lampy żarowe potrzebują w tym celu 
około 3,4 wolta.

Lam pa stuwattowa dla 110, lub 120 wol
tów napięcia, zaopatrzona w zwyczajny klosz, 
kosztuje obecnie 12 '/2 marki, lampa 200-wat- 
towa dla 220 woltów 14’/ 2 marki i nowy pal
nik dla lamp wszystkich trzech typów 2 noar- 

: ki za sztukę. w. ta.

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

SPADEK PYŁU Z ATMOSFERY 
W  DNIACH 9, 10, 11 i 12 MARCA r. b.

W  połowie marca r. b. pisma peryodyczne 
rozniosły wiadomość, która zwróciła na siebie 
powszechną uwagę, że na Sycylii i we Wło- 

; szech południowych 10 marca spadł „deszcz 
krwawy”. Poprzedziło go wielkie nagroma- 

j  dzenie się w tych miejscach chmur ciemnych 
o odcieniu czerwonawym; — chmury te wystę- 

j  powały po silnym wietrze południowym i po
łudniowo-wschodnim. Badanie mikroskopo
we plam, pozostałych na przedmiotach zmo
czonych przez deszcz, wykazało, że plamy te 
pochodziły z delikatnego proszku, spadłego 

J razem z deszczem. Proszek ten składał się 
j  z cząstek nieorganicznego pochodzenia; ciał 
j  organicznych było w nim zaledwie l ° / o .  

Przeważnie zawierał on najdelikatniejszy pył 
krzemionkowy i gliniany, pomieszany z cząst
kami węglanu wapnia i niewielką ilością ochry 
żelaznej, która właśnie nadawała mu kolor 

| czerwony. Ten skład spadłego pyłu wyka
zywał dowodnie, źe pochodzi on z piasków 
Sahary, uniesionych przez silny wicher : nie- 

j  wielkie ilości cząstek organicznych są pocho
dzenia miejscowego; w miejscowościach bliz- 
ko siebie leżących przedstawiały one nieraz 

] różnice bardzo wielkie.
Z  wiadomości, zebranych z raportów sk ła

danych przez stacye meteorologiczne okaza
ło się, że spadek pyłu z atmosfery w tym  
czasie był zjawiskiem daleko bardziej roz- 
przestrzenionem, aniżeli się z początku zda*



w s z e c h ś w i a t  3 1 1

wało. Spadek ten rozciąga! się na przestrze
ni od południowo-wschodnich granic A lgieru, 
Trypolisu i Tunisu przez Sycylią, Włochy, 
A ustryą i Niemcy do Danii. Zaczął się on 
w Afryce na południe Algieru już 9 marca 
przed południem. 10-go notowano go w Sy
cylii i Neapolu; wieczorem tegoż samego 
dnia dosięgnął Włoch północnych; w nocy na
11-ty przeszedł przez Alpy i 11-go był ob
serwowany w wielu miejscach Niemiec. W no
cy z d. 11-go na 12-ty notowano go w Pome
ranii, Prusach wschodnich i t. d.

Insty tu t meteorologiczny berliński zajął 
się specyalnje zbadaniem całego przebiegu 
tego zjawiska, i z tego powodu zwrócił się do 
stacyi meteorologicznej przy Muzeum Prze
mysłu i Rolnictwa z prośbą o zakomunikowa
nie mu obserwacyj dokonanych u nas. Tym
czasem z raportów za marzec okazuje się, 
że na 'żadnej z naszych stacyj opadu pyłu 
z atmosfery nie notowano we wskazanej wy
żej dacie. Jeżeli więc był opad, to musiał 
być u nas bardzo nieznaczny, gdyż ogólnej 
uwagi nie zwrócił. Trudność obserwowania 
małego opadu, jeżeli był, pochodziła z tego, 
że właśnie w tym czasie (około 9 marca) 
resztki powłoki śnieżnej u nas wszędzie znik
nęły; na śniegu łatwiej byłoby zauważyć 
ślady nieznacznego osadu. N adto deszcz ani 
śnieg w tych dniach prawie nigdzie nie padał; 
zaledwie na niektórych stacyach notowano 
opady nie dochodzące 1 mm. Nie zebrano 
więc spadłego pyłu w deszczomierzach, 
a przynajmniej nie zauważono go. Z tem 
wszystkiem, gdyby jednak pomimo tych nie
przyjaznych okoliczności, ktokolwiek posia
dał dokładniejsze wiadomości o spadku u nas 
pyłu z atmosfery w d. 11 lub 12 marca r. b., 
wtedy zanosimy do niego prośbę o udzielenie 
tych wiadomości stacyi meteorologicznej przy 
Muzeum Przemyślu i Rolnictwa (Krakowskie 
Przedmieście nr. 66). Wiadomości tak ze
brane będą następnie przesłane do Instytutu 
berlińskiego.

W. K .

N< 20

Z ASTROFIZYKI.

(D o k o ń c z e n ie ) .

Powróćmy teraz do zwięzłego bodaj wyli
czenia dalszych podróży Janssena. W m ar

cu r. 1867 widzimy go w Trani we Włoszech’ 
obserwującego zaćmienie obrączkowe; zdoby
wa on tu  wniosek, że warstwa pochłaniająca, 
która wywołuje prążki słoneczne, musi być 
bardzo niską, co też później zostało potwier
dzone przez odkrycie chromosfery. W trzy 
miesiące później jedzie on na grecką wyspę 
Santoryn, aby zbadać wybuch tamtejszego 
wulkanu, na powrotnej zaś drodze zatrzymu
je się trzy dni na Etnie, oddając się pracom 
nad atmosferami M arsa i Saturna. W roku 
następnym Janssen podąża do Indyj dla ob
serwowania zaćmienia, o którem mówiliśmy 
już na początku tego artykułu.

W r. 1870, aby urzeczywistnić zamiar ob 
serwowania w Algierze zaćmienia z 22 grud** 
nia, wydostaje się on z oblężonego Paryża ba
lonem, robi 500 km  w 5 godzin na wysokości 
przeszło 2 000 m, spada tuż nad brzegiem mo
rza, dojeżdża do Marsylii i do Oranu, najod
powiedniejszego dla obserwacyi miejsca. Nie
pogoda nie pozwoliła skorzystać z zaćmienia, 
lecz Janssen wyzyskał podróż swą napo
wietrzną, wynajdując „kompas aeronautycz- 
ny”,_ rodzaj busoli przystosowanej do potrzeb 
żeglugi powietrznej.

W r. 1871 Janssen udaje się znowu do 
Indyj, gdzie obserwacya innego zaćmienia 
nasuwa mu przypuszczenie, że istnieje nowa 
powłoka słoneczna, atmosfera koionowa. 
W trzy lata  później staje na czele ekspedy- 
cyi, jadącej do Japonii, by obserwować przej
ście Wenery przez tarczę słoneczną, wy
najduje rewolwer fotograficzny, chwytający 
w lot obrazy poruszających się przedmiotów, 
w powrotnej zaś drodze obserwuje w Syamie 
zaćmienie 6 go kwietnia r. 1875. Następ
ne przejście Wenery 6-go grudnia r. 1882 
Janssen ogląda w Oranie, podczas wspaniałej 
pogody. Wynosi stąd przekonanie o nie
zmiernych trudnościach badań nad atmosfe
rą tej planety, wymagających niezwykle sub
telnych narzędzi. W roku następnym Ja n s 
sen dowodzi wyprawą na wyspy Karolińskie, 
na oceanie Spokojnym o 200 mil na północ 
od Taiti, aby obserwować wespół z Trouve- 
lotem zaćmienie całkowite 6 go maja r. 1883; 
w ekspedycyi tej brali udział, na własne żą
danie, dwaj astronomowie zagraniczni. B a 
dania dotyczyły głównie ustroju korony sło
necznej; stwierdzono, że przesyła nam ona, 
w dość znacznym stosunku, światło odbite,
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co dowodzi obecności w niej pyłów kosmicz
nych.

Astronomia doświadczalna coraz liczniej
szych zdobywała pracowników i coraz zasob
niejsze pracownie w Anglii, Niemczech, W ło 
szech, Ameryce. F rancya pozostawała w ty 
le. W ojna roku 1870 i wypadki powojenne 
odwlekały postanowione w zasadzie już w ro 
ku 1869 założenie odpowiedniej do badań 
astrofizycznych instytucyi. Dopiero od r. 1875 
Izba francuska wyznaczyła na ten cel fun
dusz specyalny na roboty przygotowawcze 
w wysokości 50 000 franków rocznie przez 
lat parę. Po kilkoletniem mieszczeniu się 
•w lokalu tymczasowym Janssen  zainstalował 
się nareszcie w r. 1878 w specyalnie urzą- 
dzonem Obserwatoryum astronomii fizycznej 
w' parku Meudon pod Paryżem. N a odre
staurowanie tamtejszego zamku, który wła
śnie na obserwatoryum przekształcono, oraz 
kupno przyrządów, Izba i Senat wyznaczyły 
sumę 1035000 fr., rozłożoną na la ta  1879, 
1880 i 1881.

W  tomie I-szym, jedynym dotychczas, 
Roczników, wydawanych przez Janssena (r. 
1896), znajdujemy ilustrowany zapomocą fo- 
tografij opis budynków i instalacyi obserw a
toryum.

Pod wielką kopulą (18 to średnicy we
wnętrznej), poruszaną zapomocą elektrycz
ności, umieszczony jest główny przyrząd, 
ekwatoryał. Dźwiga on dwie lunety : astro 
nomiczną czyli oczną i fotograficzną; są one 
połączone razem i posiadają jednakową d łu 
gość ogniskową (16 to). Szkła przedmioto
we wszakże m ają otwory różne, średnica 
pierwszego wynosi 0,83 to, zaś w lunecie foto
graficznej tylko 0,62 m. Część optyczna te
go, najpotężniejszego dziś w świecie z przy
rządów o podwójnem przeznaczeniu, jest dzie
łem braci Henry, część mechaniczną stworzył 
Gautier. D yrektor obserwatoryum w Nicei 
Perrotin , który czasowo pracował w Meudon, 
odkrył przez lunetę oczną ciekawe szczegó
ły, dotyczące budowy powierzchni M arsa. 
Luneta fotograficzna w rękach Deslandresa 
pozwoliła stwierdzić rzeczy bardzo ważne od
noszące się do budowy centralnej części m gła
wicy Oryona, do ilości gwiazd zmiennych 
pewnych gromad, do spiralnego ustroju pla
netarnej mgławicy Andromedy i in.

Dwie małe kopuły, o średnicach 7,50 m,

ochraniają lunetę równikową (ekwatoryał) 
oraz teleskop o otworze 1 m  i odległości ogni
skowej 3 m zbudowane również przez^ Hen- 
rych i Gautiera. Luneta służąca do foto 
grafij słonecznych o otworze 0,135 m  jest 
dziełem rodaka naszego, Prażmowskiego. 
Znajdujemy nadto : lunetę fotograficzną
0 0,10 to Steinheila; ekwatoryał o 0,21 m 
(pod kopułą 5 m  średnicy); syderostat biegu
nowy; przenośne koło południkowe; przyrzą
dy magnetyczne i meteorologiczne i t. d.

Istnieją prócz tego wielkie laboratorya do 
badania gazów i par naszej atmosfery. Roz
kład budynków pozwolił szczęśliwie na 
umieszczenie bardzo długich rur, niezbęd
nych do analizy widm absorpcyjnych par
1 gazów. Janssen posiada laboratoryum dłu
gości 100 to, które w razie potrzeby może 
być przedłużone do 140 m. Rury o średnicy 
5—6 cm, a długości 60 to, oparte są na ko
złach dębowych, pozostałości po dawnych 
stajniach zamku, które tu się mieściły. Rury 
te są ze stali, pokrytej miedzią, składają się 
z kawałków 6 cio metrowych, wytrzymują 
ciśnienie 200 atmosfer. Zam ykają je  u obu 
końców płytki szklane. Inne rury, krótsze, 
stawiają dostateczny opór kilku tysiącom 
atmosfer. Ściskanie gazów odbywa się za
pomocą pomp, przez krany wprowadza się je 
do rur. Oświetlenia dostarcza światło Drum - 
monda oraz elektryczne. W tem to labora
toryum zbadano widmo tlenu i odkryto cie
kawe prawo, rządzące występowaniem prąż
ków w tych widmach.

Atoli głównie na fotografiach słońca J a n s 
sen ześrodkował swe prace la t ostatnich.

Po powrocie z Japonii, gdzie fotografia 
oddała wybitne usługi w obserwacyi przej
ścia Wenery, Janssen zajął się w Meudon 
zagadnieniem możliwie wiernego odtworze
nia fotograficznego powierzchni słońca. Po
przednio otrzymane obrazy nie zawierały 
wcale subtelnych szczegółów powierzchni wi
dzialnej : klisze były oczywiście zbyt długo 
wystawiane na działanie światła, w tym więc 
kierunku należało wprowadzić udoskonale
nia. Należało naprzód wybrać promienie, 
które powinien uwzględniać achroraatyzm 
objektywu; promieniami temi, jak  się okaza
ło, są fioletowe i szkła wyszlifowano w spo
sób odpowiedni. Trzeba było następnie po
starać się o zwiększenie subtelności warstwy
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czułej i przystosować jej czułość widmową do 
odcienia barwy obrazu. Wypadało wreszcie 
jaknajstaranniej uregulować czas ekspozy
cyi; Janssen dopiął tego zapomocą pomysło
wego przyrządu, nazwanego przezeń pułap
ką fotograficzną (trappe photographiąue), 
pozwalającego na sprowadzenie czasu działa
nia światła do ‘/3 000 sekundy. Średnica obra
zów wynosiła kolejno 20, 30, a czasem do 
70 cm. W ten sposób Janssenowi powiodło 
się poczynić zdjęcia fotograficzne, którym 
pod względem doskonałości nie dorównano 
nigdzie. Obserwatoryum w Meudon posiada 
skarb  prawdziwy w zbiorze kilku tysięcy j  

klisz, o których pojęcia nabrać można z prób, 
załączonych do tomu I-go Roczników.

Fotografie te ujawniły szczegóły fotosfery, 
wobec których wielkie lunety są bezsilne, 
albo też pokazują je  niezmiernie rzadko. To 
też wybitny astronom amerykański Langley, 
odwiedzając Janssena w Meudon w r. 1877 
mógł powiedzieć, że szczegóły, które oglądał 
na tych obrazach, widział, w ciągu dwudziestu 
la t obserwacyi, pięć czy sześć razy i to pod
czas kilku zaledwie sekund.

Części składowe fotosfery, ujawnione przez 
fotografie meudońskie, stanowi materya płyn
na bardzo ruchliwa; w punktach względnie 
spokojnych przybiera ona postać kulkowatą, 
na skutek czego powierzchnia ma wygląd 
ziarnisty; ale wszędzie gdzie panują prądy, 
ziarna się wydłużają : sąto już ziarnka ryżu, 
liście wierzby, albo nawet prawdziwe włókna. 
Lecz te ogniska ruchu zdradzające istnienie 
prądów z głębi słońca, zajmują ograniczone 
tylko okolice, postać zaś ziarnista jest p ra
widłem ogólnem.

Od roku 1896 główną lunetą obserwato
ryum w Meudon rozporządza Deslandres, wy
zyskujący ją  dla fotografii gwiazd stałych; 
fotografował on z powodzeniem gromady 
gwiazd i mgławice. Wiadomo, źe, z drugiej 
strony, Loewy i Puiseux pracują w obserwa
toryum paryskiem nad atlasem fotograficznym 
księżyca, który zapowiada się jako cud praw
dziwy. Tak więc niepoślednia część roboty 
fotograficzno-aBtronomicznej na całej kuli 
ziemskiej przypada obecnie na stolicę Francyi.

Od r. 1891 obserwatoryum w Meudon po
siada filią nad obłokam i: jest nią stacya, 
którą Janssen zdołał założyć na szczycie 
Mont-Blanc, na wysokości 4800 m. Małe

to obserwatoryum górskie, którego instalo
wanie borykało się z ogroinnemi trudnościa
mi, zostało zbudowane i zaopatrzone w przy
rządy w latach 1891—1897, kosztem fundu
szów, dostarczonych przez samego Janssena 
i kilku przyjaciół nauki. Mówiliśmy juź 
o badaniach na szczycie góry, których celem 
było stwierdzenie zniknięcia lub osłabienia 
prążków telurycznych, pochodzących od tle
nu. W r. 1897 młody astronom rossyjski 
Hanskij określił w tein obserwatoryum, łącz
nie z Crova, obserwującym w Ohamounix, do
kładną wartość stałej słonecznej, mierzącej 
natężenie promieniowania cieplikowego słoń
ca. Część tego wypromieniowanego ciepła 
zatrzymana zostaje przez atmosferę, lecz na 
wierzchołki gór dochodzi ono mniej zubożo
ne niż do warstw dolnych. Dokonano rów- 

i nież na Mont Blanc pomiarów natężenia 
ciężkości oraz innych prac, które tutaj po
minąć musimy ').

Astronomia doświadczalna ma przed sobą 
rozległe pole badań. Myśl ludzka stworzy 
sobie zapewne w przyszłości nowe, potężniej
sze być może, od obecnych środki zadawania 
pytań przyrodzie. Ale dokąd to nie nastąpi, 
astrofizyka długo jeszcze rozwijać się będzie 
mogła, zanim wyczerpie wszystko, co dzisiej
sze jej środki dać są w stanie : ani analiza 
widmowa, ani fotometrya, ani fotografia nie
bieska nie powiedziały jeszcze ostatniego sło
wa; nie wyrzekła go również subtelna sztuka 
optyków. . m. h. h.

SPOSTRZEŻENIA NAUKOWE.

ia n  Tur.  0  n iek tó rych  zb o czen iach  w em bryogenii  
ku rczęc ia .

(Sprawozdanie tymczasowe).

Gromadząc materyał do badań doświadczal
nych nad wczesnemi okresami rozwoju kurczęcia, 
otrzymałem całą seryą jaj, pochodzących od kur 
mlodych, które zaczęły się nieść po raz pierwszy 
w styczniu r. b. Wiadomo powszechnie, że z ta
kich „pierworodnych” jaj zwykle rozwijają się 
pisklęta potworne, lub też słabe i do życia nie
zdolne, z czem oddawna liczą się wszyscy ho-

') Interesujących się temi badaniami odeśle
my do Annuaires du Bureau des Longitudes, 
które od r. 1894 podają o nich sprawozdania 
Janssena. 111. h. h.
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dowcy ptaków. Dlatego też poddałem jaja tej 
8eryi wylęganiu w warunkach normalnych, sądząc 
że w ten sposób uda mi się otrzymać zarodki ze 
zboczeniami we wczesnych już okresach rozwo
jowych, a mianowicie w okresie tworzenia się 
smugi pierwotnej i brózdy pierwotnej.

Okazało się, że rzeczywiście większość bada
nych zarodków wykazała zboczenia od zwykłej 
„normy” przypisywanej wczesnym stadyom roz
woju u ptaków, w dodatku zaś zboczenia te 
przedstawiały cechy potworności natury palinge- 
ne tycznej.

W  notatce niniejszej mam zamiar podać krótki 
opis najbardziej ważnych z pomiędzy wspomnia
nej Sfryi zarodków, dopóki nie nastręczy mi się 
sposobność ogłoszenia szczegółowego ich opisu 
in extenso, wraz z fotograficznemi podobiznami 
zarodków in (oto i na przekrojach.

Wszystkie opisane tu zarodki były poddawane 
wylęganiu w sztucznym, gazem opalanym, wylę- 
gaczu Pracowni Zootomicznej uniwersyt. warsz. 
w temperaturze 40° C. Następnie zarodki te 
były utrwalane podług metody prof. P. J. Mitro- 
facowa zapomocą, 3°/0 kwasu azotowego i bar
wione hematoksyliną Boehmera. Wymiary były 
brane na okazach zawaitych w balsamie kanadyj
skim. Przekroje, grubości '/15() mm, były do- 
barwiane zapomocą wodnego roztworu safraniny 
lub oranżu.

1. Jajko pierwsze młodej kury. Włożone do 
wylęgacza we 24 godziny po zniesieniu, pozosta
wało w nim w ciągu 16 godzin.

Blastoderma postaci zupełnie prawie okrągłej : 
długość jej wynosi 6,6 mm, szerokość zaś—  
6,3 mm. Pole przezroczyste posiadało 2,26 mm  
długości i 1,93 mm  szerokości. W tylnej poło
wie areae pellucidae dajo Bię zauważyć smuga 
pierwotna o 0,8 mm  długości, niedochodząca na 
0,35 mm do granicy tylnej pola przezroczy
stego.

W przednim końcu tej smugi pierwotnej znaj
dowała się wąska, lecz głęboka szczelina po
przeczna, mająca kształt rozciągniętej wszerz 
litery V. Szczelina ta wyglądem swym przypo
mina w’ zupełności t. zw. „prostomę”, czyli wgłę
bienie prajelita (gastruli), typową dla zarodków 
płazów.

Na skrawkach podłużnych okazało się, że 
w rzeczywistości mamy tu do czynienia z wgłę
bieniem listka zewnętrznego (ektodermy) w czę
ści przedniej smugi pierwotnej; wgłębienie to two
rzy szczelin? zagłębiającą się w dół i ku przodo
wi, długą na 80 jł. Homologia utworu tego 
z „prostomą” płazów nie ulega wątpliwości.

2. Drugie jajko od tej samej kury. Czas wy
lęgania— 23 godziny. W tym przypadku pole 
ciemne rozrosło się na obwodzie dość znacznie 
(długość całej blas‘odermy =  9,7 mm, szero
kość =  9,4 mm), lecz zato w polu przezro- 
czystem widzimy wstrzymywanie zarówno wzro

stu, jak i różnicowań &ię morfologicznych.. 
Kształt pola przezroczystego— lekko owalny, 
rozmiary— niewielkie (długość =  2,6 mm, sze
rokość —  2,36 mm). Zamiast stosunkowo wy
soko rozwiniętego zarodka (przynajmniej z pierw
szą parąsomitów), jakiego moglibyśmy się tu 
spodziewać sądząc z czasu wylęgania, widzimy 
tu potworną smugę pierwotną, długą na 1,52 mm. 
Przednia część tej smugi pierwotnej (w odległo
ści 10,3 mm od granicy przedniej areae pellu
cidae) rozszerza się, tworząc ścisłe zgrubienie, 
w którem przechodzi poprzecznie głęboka, lecz 
wąska, wygięta szczelina; poza wspomnianem 
zgrubieniem reszta smugi pierwotnej jest daleko 
słabiej wyrażona, nie dochodzi do granicy tylnej 
pola przezroczystego i kończy się znowu zgru
bieniem przeciętem kilkoma krótkiemi szczeli
nami.

Pomimo, że zgrubiały węzeł ze szczeliną po
przeczną w przedniej części smugi pierwotnej 
przedstawia na pierwszy rzut oka utwór nader 
złożony, jednakże po bliższem badaniu okazuje 
się, że i w tym przypadku mamy do czynienia 
z ,.prostomą”, jakkolwiek nieco zmodyfikowaną.

Z przekrojów podłużnych okazało się, że wi
dziana in toto „prostoma” przedstawia nietylko 
wgłębienie w kształcie kieszeni, lecz nawet dno 
wgłębienia tego uległo zupełnemu przerwaniu, co 
jest zwykłem w rozwoju prostomy płazów, lecz 
u ptaków przedstawia zjawisko niezmiernie rzad
kie (J. Eismond). Wskutek tego przerwania ja
ma prajelita komunikuje się tu z jamą podzarod- 
kową („cavite sous germinale”). Co zaś dotyczy 
zgrubienia w końcu tylnym smugi pierwotnej, to 
przedstawia ono miejscowy rozrost ektodermy 
z fałdami, nie posiadającemi znaczenia morfolo
gicznego.

3. Zarodek po 26 godzinach wylęgu. Roz
rost obwodowy dość znaczny : średnica blasto- 
dernty =  13 mm. Wymiary pola przezroczy
stego : 2,68 mm  i 2,42 mm. W środku pola 
przezroczystego widać zgrubienie w kształcie 
„węzła pierwotnego”, a prócz tego z przodu 
i z tylu węzła szczególne figury, stanowiące po
twornie przekształcony t. zw. „sierp przedni” 
(„croissant anterieur”) Duvala, t. j. odpowiednio 
zmodyfikowane okolice entodermy żółtkowej.

4. Zarodek tejże seryi, czas wylęgu— 13 go
dzin. Rozrost blastodermy nader nieznaczny : 
4,5 m m  i 4,1 mm. Pomimo tego pole przezro
czyste wzrosło dość silnie (2,2 mm  w średnicy), 
lecz zachowało ksz'alt zupełnie okrągły. Widać 
w niem słabo zarysowaną smugę pierwotną, po
siadającą w przednim swym końcu głęboką szcze
linę poprzeczną— zaczą!ek „prostomy”.

5. Zarodek 15-godzinny. Wymiary pola prze
zroczystego —  normalne (2,65 m m  długości 
i 1,94 szerokości). Smuga pierwotna z węzłem 
pierwotnym w końcu przednim posiada przy 
swej granicy tylnej nader silne zgrubienie, po
przedzone przez poprzeczną szczelinę, szczelina 
ta wszakże okazała się przy badaniu skrawków —
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miejscową, fałdą ektodermy, nie mającą nic wspól
nego z procesami tworzenia się praj elita.

W opisanych powyżej zboczeniach najważniej
szym jest fakt utworzenia się w zarodku ptasim 
„prostomy”— na wzór prajelita u płazów. Rzad
ka ta anomalia jest jednem więcej świadectwem 
na korzyść teoryi, upatrującej w przednim końcu 
brózdy pierwotnej ptaków— utworu homologicz
nego z „prostomą” płazów. Ten mianowicie 
przedni koniec brózdy pierwotnej jest utworem 
palingenetycznym, w razach pewnych mogącym 
przybierać postać pierwotną— w postaci „pro- 
stomy”.

(Z posiedzenia Sekcyi przyrodniczej T. O. W. d. 28 mar
ca 1901 r.).

K ORESPONDENCYA W SZECHŚW IATA.

W sp ra w ie  term ino log icznej .

Lwów w maju.
Szanowna Redakcyo!

W nr. 17 Wszechświata wyczytałem sprawo
zdanie z 2 go posiedzenia sekcyi przyrodniczej 
Tow. Ogr. warsz., na którem między innemi 
p. K. Kulwieć mówił o polskiej nazwie grupy 
„Mesozoa”, uważając, że wprowadzony przeze- 
muie termin „dwuwnrstwowce” („Zasady ana
tomii porównawczej”, 1899, t. I) jest nieodpo
wiedni, i że lepiej go zas'ąpić proponowanym 
przez p. Ii. terminem „pratkankowce”. P. K. 
opiera swój wniosek na kilku punktach, które 
jednak, mojem zdaniem, nie wytrzymują ścisłej 
krytyki: a) Na czele Mesozoa została posta
wiona— mówi p. K.— Salinella salve, ustrój z po- 
jedyńczej tylko warstwy komórek się składający. 
Otóż nikt Salinelli do „Mesozoa” nie zalicza. 
W przytoczonym wyżej podręczniku wspominam 
wprawdzie o Salinelli (jako o przejściowej po
staci od pierwotniaków do dwuwarstwowców) 
w rozdziale o dwuwarstwowcach, ale jej do nich 
nie zaliczam, co wyraźcie wynika ze sposobu 
przedstawienia rzeczy, b) Włókienek kurczliwych 
między obu warstwami ciała, o których niewiado
mo dotąd, czy są samodzielnemi utworami, nie 
można identyfikować z warstwą ciała, c) Wszyst
kie tkankowce mają trzy warstwy ciała w rozwo
ju embryonalnym, jakkolwiek środkowa przed
stawia utwory nie wszędzie homologiczne (mezo- 
blast, mezenchyma), a najniższe jamochłonne po
siadają w każdym razie pomiędzy listkiem za
rodkowym zewnętrznym a wewnętrznym dobrze 
rozwiniętą błonę jednorodną (tunica propria), 
której nie znajdujemy u dwuwarstwowców, a któ
ra powszechnie i to zupełnie słusznie uważana 
jest za zawiązek warstwy środkowej, d) Grupa 
„Mesozoa” została utworzona przez v. Benedena 
właśnie jako grupa istot dwuwarstwowych, pozo
stających w stadyum gastruli, a E. Haeckel i A.

31ó

Lang używają nawet zamiast terminu „Mesozoa” 
nazwy „Gastraeada” dla oznaczenia grupy zwie
rząt dwuwarstwowych, do których należą dwu- 
ustnice (Dicyemidae), prostnice (Orthonectidae) 
oraz wlostek (Trichoplax), którego budowy Lang 
w swoim podręczniku anatomii porównawczej 
(1888) zupełnie zresztą nie zrozumiał (podobnie 
jak odkrywca tej postaci Fr. E. Schultze), uwa
żając go za ustrój trój warstwowy, wobec czego 
przytacza go obok grupy „Gastraeada” jako „An- 
hang".

Zresztą nie przeczę, że i nazwa zaproponowana 
przez p K. „pratkankowce” odpowiada celowi, 
ale zdaje mi się, że termin „dwuwarstwowce11 
określa lepiej morfologiczne cechy tej grupy 
i odrazu wykazuje stanowisko jej filogenetyczne 
w stosunku do istot trzema warst wami ciała opa
trzonych czyli tkankowców (Metazoa).

Jó ze f Nusbcmm.

SPRAWOZDANIA.

—  W. Satke. Kierunek, droga i szybkość 
w iatru W Krakowie. Kraków. NakJ. Akademii 
Umiejętności. 1901.

Autor w rozprawie tej opracował notowania 
cogodzinne anemografu w przeciągu dwudziesto
lecia 1876— 1895. Rezultaty swoich zestawień 
zebrał w 27 tablicach. Przytaczamy dla naszych 
czytelników niektóre wyniki z jego pracy, odno
szące się do częstości poszczególnych kierunków 
wiatru. W Krakowie występują dwa maxima : 
najczęstszym wiatrem jest W (zachodni), naj
rzadszym SSE; w drugiem mu^imum mamy E, 
a w drugiem minimum— NNE. Wiatry połud
niowe i południowo-wschodnie są wogóle bardzo 
rzadkie; wypadkowa ogólna ma kierunek WSW. 
Im częściej pewien kierunek występuje, tem 
większa jest średnia prędkość wiatru w tym kie
runku. Minimum prędkości wiatru przypada 
średnio na godz. 3 rano, maximum— między 1 ą 
a 2-ą po południu. Najsilniejsze wiatry wystę
pują na wiosnę, najsłabsze zaś w lecie. Wiatry 
silne, mające prędkość 44 lim lub więcej na go
dzinę, wieją przecięciowo w ciągu roku tylko 
przez 4,4 godziny. Wichry bywają na wiosnę 
i w jesieni krótkotrwałe; w styczniu trwają nie
raz po 4 godziny. Najburzliwszy jest miesiąc 
marzec, na który wypada 25,4 godziny wichru; 
najmniej burzliwy lipiec, mający średnio 2 ,2  go
dziny wichru. K . S.

—  W. Satke. Wolkengeschwindigkeit und 
Richtung nach dreijahrigen Beobachtungen in 
Tarnopol (Meteor. Zeitschrift, paźdz. 1900).

W 16 tablicach autor nam przedstawia rezul
taty obserwacyj chmur, dokonanych w Tarnopolu

W SZEC H ŚW IAT



316 W SZEC H ŚW IA T Ni 20

w latach od 1894 — 1897 w sposób, opisany 
w Meteor. Zeitsclirift w r. 1895. Znajdujemy 
tu okres roczny i dzienny, częstość ukazywania 
się różnych rodzajów chmur, ich prędkość, oraz 
zestawienie prędkości i kierunków ruchu chmur 
z prędkościami i kierunkami wiatrów, panujących 
przy powierzchni ziemi. K . 8.

—  Albert Klocker. Die Garungsorganismen 
in der Theorie und Praxis der Alkoholgarungs- 
gewerbe. 8 -ka. Str. 308. Stuttgart 1900.

Pod tytułem powyższym A. Klocker, duńczyk, 
asystent słynnego uczonego E. Hansena w Ko
penhadze, wydał bardzo dobrą książkę, której 
brak dotkliwie dawał się uczuwać tym, któ
rzy pragnęli studyować drobnoustroje wogóle, 
a zwłaszcza drożdże.

Po ciekawym wstępie historycznym, autor 
drobiazgowo opisuje urządzenie pracowni do 
badania drobnoustrojów, zawsze główną uwagę 
zwracając na drożdże.

Doświadczenie, jakie Klocker posiada, pozwo
liło mu opisać każdy przyrząd, jego użycie i róż
ne czynności— treściwie lecz dokładnie.

Znajdziemy więc w książce p. K. sposób uży
cia mikroskopu, termostatu, przyrządów do wy
jaławiania i wielu innych; dalej sposoby przygo
towywania pożywek, otrzymywania hodowli czy
stych, przechowywania ich, a wreszcie sposoby 
wykonania rozbioru biologicznego wody, powie
trza, ziemi, piwa i t p.

Część druga książki p. K. poświęcona jest 
opisowi morfologiczno-fizyologicznemu drożdży, 
pleśniaków i bakteryj z uwzględnieniem badań 
najnowszych na tem polu.

Każdy dział poprzedzony jest obszernemi wia
domościami ogólnemi, dotyczącemi przeważnie 
fizyologii danej grupy drobuoustrojów, co czyni 
dzieło p. K. bardzo zajmującem nawet dla nie- 
specyalisty.

Opis poszczególnych przedstawicieli jest krót
ki i dokładny.

W końcu książki znajdujemy literaturę przed 
miotu, pracowicie zebraną na 28 stronach.

Dzieło badacza duńskiego polecić należy nie
tylko przyrodnikom, lecz i tym przemysłowcom, 
którzy mają do czynienia z drobnoustrojami, 
gdyż p. K. uwzględnia w swej książce i stronę 
praktyczną. K . K ujaw ski.

PRZEGLĄD CZASOPISM.

Czasopisma nasze w ciągu pierwszego kwarta
łu roku bieżącego dziwnie były powściągliwe 
w sprawie popularyzowania nauk przyrodniczych; 
żadnego prawie poważniejszego w tym zakresie 
nie mam do zaznaczenia artykułu. Jedyną spra
wą, która cokolwiek apatyczną prasę naszę poru

szyła, były rzekome sygnały świetlne z Marsa 
przesyłane; wiadomość o nich wszystkie obiegła 
pisma, a „Tygodnik ilustrowany” zamieścił ob
szerniejszy artykuł, podający obecne nasze wia
domości o naturze Marsa i sprowadzający kwe
styą sygnałów świetlnych do właściwego stano
wiska. Zresztą pisma codzienne i większość 
tygodniowych podawały mniej lub bardziej udat- 
ne streszczenia odczytów popularnych w M u
zeum Przemysłu i Rolnictwa wygłaszanych. Po- 

j  śród tych sprawozdań korzystnie się wyróżniały 
[ zamieszczane w „Przeglądzie Tygodniowym11 ob

szerne i wolne od błędów, co u nas nie zawsze 
się zdarza. Jedoń z tych odczytów (d ra Fłatau 
„Sen”) zamieszczony był w całości w „Prawdzie".

Do plusów, i to znacznych, w naszej działal
ności wydawniczej zaliczyć należy wydawane od 
stycznia r, b. czasopismo bibliograficzno-sprawo- 
zdawcze p. t. „Książka". Podaje ono zupełną 
bibliografią polską i treściwe a przedmiotowe 
oceny ważniejszych dzieł polskich, a więc i przy- 

| rodniczych. W n-rze 3 „Książki” redaktor tego 
czasopisma poruszył nader żywotną u nas kwe- 

| styą wydawnictw naukowych, zbijając utarty 
przeciw nim zarzut drożyzny. Nasze wydawni
ctwa naukowe są tańsze od jakichkolwiekbądź 
innych; „Mineralogia” Tschermaka za 4 ruble, 
a „Podręcznik histologii” prof. Hoyera za 2 rb.

| 40 kop., to czysta „filantropia”. Przyczyna,
dla której nasze wydawnictwa naukowe mało się 
rozchodzą, tkwi nie w ich cenie, lecz w naszej 

| apatyi umysłowej, obojętności na sprawy nauko- 
| we i niechęci do myślenia; i nietylko nauki przy

rodnicze, lecz i humaniora temu samemu podle
gają losowi. Oto w n rze 4 „Książki” spotykamy 

j odezwę „Kwartalnika historycznego”, któremu 
| grozi zagłada z powodu braku prenumeratorów.

1 rzecz szczególna : wiem od księgarzy warszaw
skich, że Galicya, która dwa uniwersytety pol
skie posiada, książek naukowych, wydawanych 
w Warszawie, nader mało kupuje. Stan smutny 
niewątpliwie, a gdzie przyczyny —  wyjaśnić 
trudno.

„Przegląd Tygodniowy” (nr. 13 „Nieco o wy
dawnictwach naukowych”) zapewnia, że dawniej 
lepiej bywało, że społeczeństwo interesowało się 
zagadnieniami naukowarai, że wydawano liczne 
popularne książeczki; ale co prawda, to wszyscy 
ludzie starsi twierdzą, że za czasów ich młodości 
lepiej się działo na świecie. Nie pamiętam 
owych czasów, o których mówi „Przegląd" (przed 
rokiem 1885), nie znam ludzi, którzy wówczas 
działali, widzę tylko mniej więcej co robili i zro
bili. Na polu czysło naukowem zrobiono u nas 

i wtedy bardzo niewiele, nie więcej niż się' robi
obecnie; dzieł o większej, trwalej wartości pozo
stało minimum, a zdaje mi się, że szeroki ogół 

I interesowała nie nauka, lecz pytanie „czy czło
wiek od małpy pochodzi” i podobne „światobur- 
cze” poglądy t. zw. pozytywistów, ze względów 
nic z nauką ^wspólnego nie mających. Obecnie 
uauka ze staremi załatwiła się przesądami, nie
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burzy, lecz tworzy, i jeżeli nieraz gorq.ce rozpala
ją się spory, to między specyalistami, o hypotezy 
lub przypuszczenia natury mniej drażniącej. 
Z konieczności tedy „zainteresowanie” naukami 
przyrodniczemi ustąpić miejsca musiało zajęciu 
się sprawami socyalnemi i nową „chorobliwą” 
sztuką, których taran wali pozostałe cząstki daw
nych przesądów i wierzeń.

Dostało się po drodze od „Przeglądu Tygod
niowego” i „zasuszonej mumii” Wszechświatowi 
i specyalisfom— uczonym, którzy popularnych 
nie chcą pisać artykułów; dostało się po części 
słusznie. Tylko o jednem zapomniał „Przegląd” : 
nie wszyscy, przeciwnie, nader niewielu uczonycli 
specyalistów poświęca się zagranicą popularyza 
cyi; a jeżeli na 10  000 uczonych niemieckich stu 
popularyzacyą się zajmuje, to nas, co stu uczo
nych mamy, na jednego stać popularyzatora 
Popularną zaś wiedzę zagranicą robią przede 
wszystkiem uczeni-literaci, z których sztab re
dakcyjny pism popularnych się składa; nasze 
społeczeństwo niestety bytu podobnym popula
ryzatorom zapewnić nie jest w stanie.

I jeszcze mamy do zanotowania dowód, że 
obecnie nie gorzej się dzieje niż lat temu 2 0 . 
Od kwietnia roku bieżącego zaczęło wychodzić 
w Warszawie pismo, specyalnie chemii teore
tycznej i stosowanej poświęcone „Chemik Pul 
skin. Zbytecznem byłoby się rozwodzić nad po 
żytkiem, jaki nasi chemicy i coraz potężniejący 
przemysł chemiczny z pisma tego odnosić mogą 
Kończę tedy, załączając „Chemikowi Polskiemu’" 
życzenia długiej i pożytecznej działalności.

J . L.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Nowe oznaczenie średnicy Wenery. Po
miary wielkości średnicy Wenery zostały za
początkowane 250 lat temu, wszakże liczby, 
otrzymane przez dawniejszych spostrzegaczyj ni'i 
są dokładne wskutek posiłkowania się nieudosko- 
nalonemi narzędziami. Short, Schroter i W. Her- 
schel oznaczyli pozorną wielkość średnicy Wene
ry między 16,1" a 18,8'', przyczem wyliczenia 
zostały zredukowane na średnią odległość ziemi 
od słońca.

Ponieważ na tej samej odległości ziemia po
siadałaby średnicę 17,6", zatem według powyż 
szych pomiarów nie można było jeszcze określić, 
czy ziemia jest większą, czy też mniejszą od We 
nery.

Pomiary późniejsze, chociaż są do siebie zbli
żone, jednakże pozostawiają jeszcze wiele do ży
czenia. W r. 1872 Kajzer oznaczył zapomocą 
mikrometru średnicę na 17,516", Ambrom w r. 
1893 (w Getyndze) zapomocą heliometru na 
\7,711", Barnard w r. 1895 na 17,397", pod
czas gdy Powalsky w latach 1761 i 1769 na za

sadzie przejścia Wenery przed tarczą słońca 
określił średnicę na 16,918", Auwers w r. 1874 
i 1882 na 16,820".

Liczby powyższe są mniejsze, aniżeli otrzy
mane przy pomocy mikrometru lub heliometru; 
przyczyna leży w tem, że ciemna tarcza Wenery 
na jasnem tle słońca wydaje się wskutek iradya- 
cyi mniejszą, aniżeli w rzeczywistości i przeciw
nie, jasna Wenus na ciemnem tle nieba wydawać 
się musi większą.

Dokładny pomiar jest bardzo trudny, gdyż 
w najbliŻ8zem względem ziemi położeniu planeta 
przedstawia się w kształcie wąskiego sierpa, 
a wtedy, gdy jest prawie całkowicie oświetlona 
(w złączeniu górnem), posiada najmniejszą śred
nicę pozorną i z trudnością może być obserwo
wana. Nowego oznaczenia średnicy Wenery 
świeżo dokonał dr. J. See w Waszyngtonie w cza
sie od kwietnia do sierpnia r. 1900.

Przy użyciu silniejszych okularów obraz We
nery bywa zwykle zabarwiony fioletowo, co 
utrudnia pochwycenie zarysu brzegów; ohcąc tę 
niedogodność usunąć, dr. See używał przy po
większeniu 400 i 600 razy przezroczystej za
słony kolorowej. W  razie sprzyjających warun
ków atmosferycznych brzegi planety zarysowy
wały się niezwykle wyraźnie. Średnia z 32 ch 
pomiarów dala 16,800" ±  0 ,0 2 2 ", czyli wielkość 
bliską tej, jaką otrzymał Auwers. Przyjąwszy 
paralaksę słońca równą 8,796", otrzymamy 
średnicę Wenery 12 181,7 ±  16 Tem czyli 
mniejszą znacznie od podawanej dotychczas 
(12 700 Tem). Tym sposobem przekonać się moż
na, że średnica Wenery jest mniejsza o ’ /22 śred
nicy ziemi. O. T.

—  Nowe pomiary średnicy Jowisza i jego 
księżyców. Zapomocą 26-cio calowego refrak- 
tora dr. See dokonał w Waszyngtonie szeregu 
pomiarów Jowisza i jego księżyców; rezultaty są 
następujące :

Średnica równikowa 
„ biegunowa

38,0" dh 0,038" 
35,921" ±  0,050" 

1
0,21

Spłaszczenie............- -- ^

Przy paralaksie słońca 8,796" i promieniu, 
równikowym 6 378 hm następujące wielkości 
odpowiadać będą średnicy Jowisza :

równikowej . . . 144 797 zfc 143 Tem
biegunowej . . .  135 445 dh 189 Tem

Średnice czterech większych księżyców Jowi
sza wynoszą według dr. See :

rzeczywiste
2 534 ±  1 370 lem
2 353 ±  294 Tem

I
II

III
IV

pozorne
0,672" dh 0.098". 
0,624" ±  0,078" . 
1,363" dh 0,103". 
1,277" dh 0,083’; .

5 132 dh 388 lem 
4 644 dz 313 lem

Z powyższego widać, że księżyce III i IV są 
większe od księżyca ziemi (średnica 3 480 Tein),
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a Ill-ci jest większy od Merkurego (średnica
4  800 km). G. T.

—  Grupy gwiazd zmiennych. Przy porów
naniu zdjęć fotograficznych niektórych okolic nie
ba zauważono w obserwatoryum w Cambridge 
(Ameryka) mnóstwo gwiazd zmiennych; w punk
cie nieba, mającym współrzędne 13 godz. 37 m. 
6 s. oraz -j-28°53' znaleziono wśród 900 gwiazd 
132 zmiennych (14 ,7% ) z jednakowym prawie 
okresem zmienności, od 0,450 do 0,7 dni. Krzy
we zmienności blasku są bardzo do siebie podo
bne; w ciągu połowy okresu zmienności gwiazdy 
te maleją, przez 2/5 okresu wielkość ich nie zmie
nia się wcale, a w ciągu , /10 okresu siła ich bla
sku wzrasta do swego maximum. Jednakowe 
zmiany, jakie dały się obserwować w powyższej 
grupie gwiazd, zwróciły szczególną uwagę ba
daczów. G. T.

—  Pomiary planet. W obserwatoryum wa- 
szyngtońskiem prof. See dokonał pomiarów po
nownych Urana i Nep*una i otrzymał mniejsze 
liczby aniżeli jego poprzednicy. Ula porównania 
podajemy wyniki różnych obserwatorów :

Średnica Urana
W. Herschel 1782 r. . . . 3,91"
Arago 1814 r...................... 4,28
Lamońt 1838 r. . . . , . 3,15
Maedler 1843 r ....................4,33
Lassell i Marth 18ti5 r . . 3,57
Uoberck 1878 r ................... 3,48
Schiaparelli 1883 r. . . . 3,91
Millosevich 1883 r. 3,97
Barnard 1894 r....................4,15
See 1900 r......................... 3,30

Ostatniej liczbie odpowiada średnica 45 900 km. 
See nie mógł dopatrzeć się spłaszczenia Urana. 
Pozorna średnica Neptuna została oznaczona na 
2,07", co odpowiada 43 756 km. G. T.

—  Katalog Denninga. Badania punktów pro
mieniowania gwiazd spadających datują się za
ledwie od lat 40 tu; rezultatem poszukiwań róż
nych obserwatorów były notatki, rozmieszczone 
po różnych broszurach i czasopismach. Denning 
zebrał te materyały, uzupełnił własnemi i wydał 
osobno wielki katalog, zawierający 4 367 pun 
któw promieniowania; jestto rezultat spostrzeżeń 
1 2 0 0 0 0  dróg meteorów i gwiazd spadających.

O. T.

—  Fotografowanie m gławic odbywa się obec
nie z najlepszym rezultatem zapomocą reflekto
rów. W obserwatoryum Licka znajduje się re
flektor, którego średnica zwierciadła wynosi 
3 stopy; otrzymywane zdjęcia mgławic wyróżnia
ją się niebywałą dotychczas dokładnością, p i a 
tem czas ekspozycyi jest bardzo krótki; tak np. 
.mgławica w Lirze została odfotografowana z naj- 
drobniejszemi szczegółami w ciągu 1 0  minut.

Z powyższych zdjęć okazuje się, że ilość mgła
wic spiralnych jest większa, aniżeli wszystkich 
pozostałych typów. G. T.

—  Czynny wulkan na księżycu. W grudnio
wym zeszycie „Bulletins de la societe astronomi- 
que de Frances” znajduje się rozprawa A. Caar- 
bonneaux, asystenta obserwatoryum w Meudon, 
dotycząca tej ciekawej kwestyi Przytacza on, 
że jeszcze w r. 1897 Millochon dostrzegł, że 
drobny krater Posidonius znikł za małą białawą 
chmurką. Charbonneaux zaś widział to samo 
w r. 1899 zapomocą wielkiego refraktora obser- 
watoryum w Meudon. Dostrzegł on później, że 
i drugi mały krater, na Polus nebularium obok 
krateru Theaeteta położony również to znikał za 
podobną białą chmurką, to z poza niej się ukazy
wał bez żadnej prawidłowości. Aby wykluczyć 
błędy subjektywne poruczono stałe obserwacye 
drugiemu asyrs+entowi, Azombujo, który to samo 
zjawisko obserwował. Przypuszczenie, że znika
nie krateru było spowodowana prz z zakłócenia 
w ałmosferze ziemskiej upada wobec tego, że są
siednie kratery zawsze były wyraźnie i czysto 
widzialne. Pozostaje więc tylko przypuszczenie, 
że krater zasłaniają obłoczki w nierównych od 
stępach z jego krateru się wydobywające; cho
dziłoby tu o drobne wybuchy, gdyż średnica 
kra*eru wynosi ledwie 1 km, a wymiary eliptycz
nej chmurki, która go przesłania, wynosićby po
winny 7 i 4 km. Wiadomo że Schroter, Klein 
i inni dostrzegali zmiany współczesne na po 
wierzchni księżyca, żadnej wszakże nie posiada
my obserwacyi, któraby, jak powyższe, obec
ność jakiejś pary lub gazów na księżycu wykazy 
wać mogła. X

—  Reotropizm U roślin Pod nazwą reo- 
tropizmu (piw =  płynę), oznaczamy tropizm 
względem prądów wód. Otóż niedawno p. F. 
Newcomb przedstawił amerykańskiemu Towa
rzystwu fizyologii i morfologii roślin wyniki spo
strzeżeń swych nad reotropizmem, wykazywa
nym przez zagięcie korzeni, rosnących w wodach 
płynących.

We wszystkich, obserwowanych przez p. N. 
przypadkach reotropizmu korzenie wykazywały 
reotropizm dodatni, t. j. wyginały się przeciw 
prądowi; jakby idąc na jego spotkanie. Z pomię
dzy 32 badanych gatunków roślin, 17 zachowywa
ło się obojętnie, 15 zaś posiadało reotropizm, 
lubo w stopniu nader różnym. Pokrewne rośli
ny odziaływają tu w sposób podobny;- rośliny 
z rodziny krzyżowych (Cruciferae) okazały się 
najbardziej wrażliwemi na działanie prądów: ko
rzenie ich odchylają się często na 90° od linii 
pionowej.

Szybkość prądu wody, najbardziej sprzyjają
ca zjawisku reotropizmu, wynosi od 1 do 5 ni na 
minutę. Szybkość 200 m na minułę powodu
je w sposób czysto mechaniczny zaginanie Się 
odjemne, t. j. w kierunku prądu samego, korzeni
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roślin badanych. Szybkość mniejsza niż 1 m na 
minutę powoduje zmiany nieuchwytne i przemi
jające.

Podług autora, za przyczynę reotropizmu do
datniego korzeni roślinnych uważać należy ciśnie
nie jednostronne, wywierane przez wodę na ko
rzenie.

(Rev. Scient.) J a n  T .

ROZMAITOŚCI.

—  W łaściwy wynalazca lokomotywy. Do
chwili obecnej Stephenson uchodził za wynalazcę 
lokomofywy i nikt nie zaprzeczał mu prawa do 
tego tytułu; tymczasem obecnie p. Wiliam Flet- 
scher stara się rozwiać wiarę w twórczy jego 
umysł, dowodząc, że Stephenson nietylko skopio
wał maszynę już istniejącą, lecz nawet uczynił to 
■wadliwie.

Trevithick, Blenkinsop i Ilediey posiadali 
w Peuydarran w Wallii południowej lokomoty
wy, które pracowały na dziesięć lat przed pierw- 
Bzemi próbami Stephensona. P. Fletscher przy
tacza jako dowód list Trevithicka pisany w roku 
1804 do jednego z przyjaciół. Oto treść tego 
listu : „Wczoraj, pisze autor, dokonaliśmy jazdy 
próbnej z naszą lokomotywą; przewieźliśmy 
10 ton żelaza, 5 wozów i 70 ludzi. Kolej że 
lazna posiada długość 9 mil (14 400 Wl)rl. Prze 
jazdu tego dokonano z szybkością 8 km na go 
dzinę. Trevithick pierwszy wykazał dostateczne 
przyleganie kól do relsów na słabo pochyłej dro 
dze, pierwszy wypuścił parę przez komin, sprzągł 
razem kola i przewoził pasażerów wwozach ciąg 
niętych przez lokomotywę. W piśmie Enginering j 
Times, które zamieściło powyższe wiadomości, znaj
duje się ciekawy rysunek przedstawiający próby 
dokonywane z tą lokomotywą w Londynie w roku 
1808 przed licznie zgromadzoną publicznością, j  

Tor kolejowy przedstawia kolo i jest ogrodzo- 
liy, gdyż wejście kosztowało szylinga i dawało 
prawo do jednego objazdu w wozie zbliżonym 
kształtem do dawnej i. zw. kolebki. Lokomoty 
wa ważyła 10  ton i poruszała się z szybkością 
19 km na godzinę

Trevithick byłby więc jednym z tych wynalaz
ców, względem których historyą długi czas oka
zywała się niesprawiedliwą. P. Wiliam Flet 
scher nie zadawala się tylko twierdzeniem, że 
Trevithick jest właściwym wynalazcą lokomoływy, 
lecz stara się dowieść, że Stephenson tembardziej 
nie ma prawa do tego tytułu, że oprócz powyżej 
opisauej, były przed ukazaniem się stephenso- 
wskiej jeszcze i inne lokomotywy odmiennych ty 
pów w użyciu. Między niemi znajdowała się 
lokomotywa Blenkinsopa, który zbudował ją 
w celu wydobywania węgla ze swej kopalni, aby 
zastąpić w ten sposób obsługę konną. Ta kolej
ka posiadała środkową szynę zębatą, o którą za
czepiało 3ię takież kóiko. Pociągi te kursowały

między Middleton a Lieds, t. j. na przestrzeni 
6 km, począwszy od r. 1812.

W r. 1813 Hedley, po kilku nieudanych pró
bach, wybudował kolej w Wyłam. Lokomotywy 
na tej kolejce były nawet lepsze niż zbudowana 
w r. 1828 przez Stephensona.

Trzeba tu zauważyć, że wbrew wspomnianym 
publicznym doświadczeniom Trevithicka, przyle
gania kół do relsów długi czas nie uznawano za 
dostateczne i skutkiem tego było zasfosowywanie 
kół zębatych. I V .  IV .

—  Śnieg jako izolator. Niedawno prof. Jans
sen zakomunikował Akademii Umiejęłności w Pa
ryżu, że według dokonanych na Mont Blanc ob
serwacyj śnieg stanowi dobry izolator dla prze
wodów elektrycznych. Prof. Kicco z obserwa
toryum na E łnie potwierdził obserwacyą powyż
szą. Obecnie jednak Hann podaje w „Meteoro- 
logische Zeitschrift“, że fakt powyższy oddawna 
jest, już znany. Obserwatoryum na Sonneblick 
połączone jest z sąsieduiem miasteczkiem telefo
nem, który w zimie częstokroć podlegał uszko
dzeniu skutkiem mrozu i zawiei. Zauważono 
przytem, że przerw w komunikacyi nie było, o ile 
drut nie był zerwany, lecz tylko oderwał 
się od slupów i leżał na śniegu Od tego czasu 
na zimę zawsze zdejmują druty telefonu i zako
pują je w śniegu, aby od przerw i uszkodzeń s ę 
zabezpieczyć. Bernard Bruulus, zarządzający 
obserwatoryum w Puy de Dóme, komunikuje rów
nież, że od lat 20 korzysta z izolujących własno
ści śniegu. X

—  Św iatło elektryczne i rośliny. W grudniu 
roku ubiegłego Combet zauważył, że wiązy, któ- 
remi są wysadzone ulice Genewy, stojące najbli
żej latarni elektrycznych, są pokryte gęstym 
i zielonym liściem, gdy wszystkie inne go już 
utraciły. Oczywiście światło elektryczne dobrze 
na roślinność oddziaływa. X

—  Pokłady węgla kamiennega w Australii.
James Stirling na posiedzeniu Instytutu królew- 
skiego w Londynie podaje o pokładach węgla 
brunatnego w Australii szczegóły następujące: 
Australia posiada rozlegle pokłady węgla ka
miennego i, jak dotądr dostarczyła go już milion 
ton, największa część tego pochodzi z położonej 
na południu prowincyi Nowej Walii. Ale Stirling 
największą uwagę zwraca na prowincyą Victoria, 
obfitującą w lignit; był on poprostu zdumiony 
bogactwem jego pokładów, z pomiędzy zaś nich 
znajdujące się w dolinie Latrobe ocenił najmniej 
na 30 000 milionów ton. Wiercenia odkryły 
obecność pokładów, których grubość dochodzi do 
60 m, a znajdują się warstwy przeszło na 20 m 
grube, prawie że na powierzchni ziemi, tak że 
można je eksploatować na odkrywkę.

Analizy wykazały, że lignit australijski prze
wyższa gatunkiem przeciętny lignit niemiecki 
i dokładniej się spala.

(llev Scienf.) S.
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—  Sen kotÓW. W  jednym z ostatnich nu
merów „Nature“ Clarence Watterer zwraca uwa
gę, że nad oczyma kotów znajduje się zawsze 
taki rysurek, iż wydaje się, że śpią one z of war- 
temi oczyma, gdy w rzeczywistości oczy ich są 
szczelnie zamknięte. Wallace dawniej już zau
ważył coś podobnego u psów, a Beddard wyka
zał, że podobną funkcyą pełni biała plamka na 
czubku ucha tygrysów. Gdy zwierzę śpi w ciem
nej pieczarze z nachylonemi naprzód uszami, wy
daje się, że czuwa ono z otwartemi i polyskują- 
cemi oczyma. Jaką korzyść z tego udawania 
ciągnąć mogą drapieżniki— zrozumieć trudno.

X
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—  Janowski A. W ycieczki po kraju. Ze
szyt III. 1901.

P. J. w dalszym ciągu rozpoczętej pracy ogło
sił przewodnik po Kazimierzu, Janowcu, Nałęczo
wie, miejscowościach malowniczych i łatwo do
stępnych. W  nr. 19 Wszechświata zamieścili

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. 8 do 14 maja 1901 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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śmy wzmiankę o 1-ym i 2 -im zeszyć.e. Obecny 
jest dalszym ciągiem i pod względem układu ma
ło się różni od pierwszych; lepiej tu są opisana 
same drogi. —  We wzmiance poprzedniej wkradł 
się błąd w nazwisku autora, które mylnie zosta
ło wydrukowane (Jankowski).
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