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Astronomia, mówiąc o gwiazdach sta
łych, do czasów bardzo niedawnych, bo 
naw et przed półwiekiem, m ogła mieć na 
wzglądzie wyłącznie tylko stosunkowe 
ugrupow anie ich na firmamencie i w y
gląd zewnętrzny, to  jest blask i za
barwienie. Pozatem  zaś o fizyko-che- 
micznym ustroju tych odległych bryl 
niebieskich nic wcale sądzić nie byliśmy 
w  stanie, nie mieliśmy bowiem żadnych 
danych, żadnego oparcia w  tym  w zglę
d z ie : najpotężniejsze teleskopy były tu 
również bezsilne, jak  i gołe oko. Wobec 
takich w arunków  nauka nasza w  zasto
sowaniu do gw iazd stałych ograniczała 
się wyłącznie niemal do studyowania 
topografii nieba.

Działo się tak  aż do chwili, kiedy do 
badań astronomicznych zastosowano po- J  

raz pierwszy metodę analizy widmowej. 
Dziś zaś śmiało powiedzieć możemy, że | 
potężny ten  środek daje nam nierównie 
więcej faktów  ściśle naukowych, doty
czących ustroju w ew nętrznego gwiazd 
stałych, aniżeli badania bezpośrednie 
bliższych ciał układu słonecznego, do

! których m etody tej w  całej rozciągłości 
zastosować nie możemy. Zrozumieć to  
bardzo łatwo. Gwiazdy stałe, równie 
jak  i nasze słońce, sąto bryły świecące 
samoistnie, a więc światło ich badane 
spektroskopicznie, posiada swoje cechy 
charakterystyczne i odzwierciedla najdo
kładniej fizykochemiczny ustrój źródła. 
P lanety  zaś i księżyce świecą w yłącznie 
światłem odbitem, a więc badając to 
światło, otrzymujemy istotnie widmo 
św iatła słonecznego, w  którem pochło
nięcie spowodowane przez atmosferę 
planety (o ile planeta ma atmosferę) 
powoduje zmiany prawie niedostrze- 
żone.

Słońce nasze, jak  wiemy, je s t również 
gwiazdą stałą w  pewnem, dosyć ściśle 
dającem się określić, stadyum rozwoju. 
Badania widmowe św iatła słonecznego, 
wobec olbrzymiego natężenia jego blas
ku, m ogą być dokonywane bardziej 
szczegółowo i w bardziej sprzyjających 
warunkach, aniżeli badania gwiazd in
nych. Otóż badania te  dowodzą zupełnej 
analogii, a poniekąd naw et identyczności 
widma słonecznego z widmem, które 
dają tak  zwane gwiazdy żółte. Okolicz
ność ta  daje nam przedewszystkiem 
ściśle naukow ą podstawę do w yciągania 
wniosków o fizyko-chemicznym ustroju
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gw iazd żółtych, a 'następnie o ustroju 
wszystkich gw iazd wogóle.

Nie mamy zam iaru podaw ać tu  teore
tycznych podstaw  analizy widmowej, 
przypuszczając, że w  najogólniejszych 
przynajm niej zarysach są one znane 
każdemu z nas, a tak a  znajomość w y
starczy zupełnie do zrozum ienia dalszego 
wykładu. Nadm ienić jednak  musimy, że 
badania widmowe, w  zastosowaniu do 
św iatła  gw iazd stałych, technicznie by
w ają  nadzwyczaj trudne. Słabe i nie
wyraźne widm a tych  niezmiernie odleg
łych ciał niebieskich możemy badać 
tylko zapomocą bardzo silnych telesko
pów, ześrodkowujących znaczną ilość 
promieni, a i w  tak ich  naw et w arunkach 
dokładne pom iary m ikrom etryczne w ce
lu obliczenia stosunkow ego położenia 
linij, byw ają częstokroć wielce uciążliwe 
i w ym agają nadzw yczaj żmudnej pracy. 
Jedynie fo tografia  staje się tu  potężnym 
sprzymierzeńcem astronoma, dając mu 
zupełnie w yraźne spektrogram y, na k tó 
rych podstaw ie możemy już robić obli
czenia i porów nania niem al zupełnie 
ścisłe.

Pierw szy znany optyk niemiecki Fraun- 
hofer, otrzym ał widmo gw iazdy i badał 
je  naukowo. Po  dość ścisłem zbadaniu 
widma słonecznego i licznych jego linij 

, (1814—1815) uczony ten  zajął się widm a
mi gwiazdowem i i przekonał się wkrótce, 
że widm a księżyca, W enery i Jow isza 
nie różnią się wcale od tego, k tóre daje 
słońce, widma zaś gw iazd stałych posia
dają zwykle pewne cechy wyróżniające. 
W  celu otrzym ania dokładniejszych da
nych F raunhofer przedsięw ziął system a
tyczne badania widm kilku gwiazd, 
a mianowicie : Syryusza, K astora, Poluk- 
sa i K ozy (Capella). Jednakże niedokład
ność ówczesnych narzędzi optycznych 
stanęła na przeszkodzie dalszym  pracom 
w tym  kierunku. Dopiero w  roku 1860 

, podjął je  na nowo astronom  włoski 
D onati (Florencya). Zapom ocą udosko- ; 
nalonych narzędzi udało mu się obli- j 
czyć dokładnie położenie najgłów niej
szych linij w  widm ach trzynastu  gwiazd,
-a mianowicie w 4widm ach Syryusza, W e- | 
-gi, Procyona, Regulusa, IFom alhauta, |

K astora, A ltaira, Kozy, Poluksa, Arktura, 
A ldebarana, Betelgeuze i Antaresa.

K orzystając z prac Donatiego dwaj 
astronomowie angielscy H uggins i Miller 
rozpoczęli badania widm gwiazdowych, 
stosując metodę, k tó rą  w łaśnie w owym 
czasie właściwy tw órca analizy widmo
wej, Kirchhof, odkrył i tak  świetnie 
zastosował do badania ustroju fizycznego 
słońca. Podajem y tu  dla ścisłości h isto
rycznej pierwsze, narazie otrzymane 
rezultaty .

1 Aldebaran. — Zabarw ienie gwiazdy 
blado-różowe. Światło, badane przez 
spektroskop, daje widmo ciągłe, w któ- 
rem dostrzegam y znaczną ilość bardzo 
w yraźnych linij pochłonięcia, przeważnie 
w częściach pomarańczowej, zielonej 
i błękitnej. Położenia 70-ciu takich linij 
zostały ściśle obliczone i znaleziono 
w nich linie sodu, magnezu, wodoru, 
wapnia, żelaza, bizmutu, telluru, anty- 

i  monu i rtęci. Porów nyw ano również 
widmo gw iazdy z widmami siedmiu in
nych pierwiastków, a mianowicie z w id
mami azotu, kobaltu, ołowiu, cyny, kad
mu, litu  i baru, ale linij odpowiadających 
im nie znaleziono wcale.

a Oryona.—Św iatło tej gwiazdy posia
da zabarwienie wyraźnie pomarańczowe; 
widmo jego  w yróżnia się znacznie od 
innych i jes t nadzwyczaj złożone. Obli
czono położenie 80-ciu linij i przekonano 

; się o obecności sodu, magnezu, wapnia,
| żelaza i bizmutu.

P Pegaza.—Zabarw ienie św iatła  żółta- 
j  we. Widmo jego  posiada wiele cech 

analogicznych z widmem a Oryona, jak 
kolwiek wydaje się znacznie słabszem. 
Porów nyw ano je  z dziewięciu p ierw iast
kam i i znaleziono linie sodu, m agnezu 
i prawdopodobnie baru. iNieobecność 
linij wodoru w widmach a Oryona i p 
Pegaza, dodaje H uggins, wydaje się 
nam faktem  nader ciekawym.

Syryusz.—Widmo pięknej tej gw iazdy 
białej jes t nader silne i wyraźne. Ponie
waż jednak widujem y ją  zwykle nizko 
nad horyzontem, przeto obliczeniu poło
żenia najw ażniejszych smug staje na 
przeszkodzie drżenie atmosfery. Trzy, 
a może naw et cztery pierw iastki odpo-
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w iadają  liniom tego widma, a m ianowi
cie: sód, magnez, wodór i prawdopodob
n ie  żelazo. Linie wodoru są nienorm al
nie szerokie w porównaniu z temi, k tó
re  widzimy w widmie św iatła słonecz
nego.

a L iry  (W ega).—B iała ta  gwiazda po
siada widmo podobne do widma Syryu- 
sza  i nader bogate w  linie pochłonięcia, 
Przypuszczać należy obecność wodoru, 
sodu i magnezu.

Jakkolw iek osięgnięte wnioski były 
pod bardzo wielu względami zupełnie 
mylne i niedokładne w  porównaniu z te- 
mi, jak ie  podaje dzisiejsza nauka, jed 
nakże bądź co bądź zachęciły one świat 
uczony do dalszego badania kwestyi. 
Otóż obok Hugginsa, Lockyer w Anglii, 
Secchi w  Rzymie, Janssen i W olff we 
F rancy  i, Yogel w Niemczech, D ’A.rrest 
w  Danii, Rutherford i Langley w Ame
ryce, Duner w Szwecyi i wielu innych 
rozpoczęli na  w ielką skalę studya syste
m atyczne. Najwięcej jednak zawdzię
czamy w  tym  względzie klasycznym 
pracom  Yogla. Podana przezeń kłasyfi- 
kacya widm gwiazdowych pozostaje 
w  ścisłym i naturalnym  związku z ogól
nie uznaną dziś teoryą kosmogoniczną, 
a klasy i grupy, które on wprowadził, 
ogarn ia ją  całą niemal różnorodność widm 
gwiazdowych.

W szystkie te  widma, włączając w  nie 
i widmo naszego słońca, Yogel dzieli 
na trzy  główne klasy, czyli typy, te  zaś 
-ostatnie dzielą się na grupy.

Typ pierw szy.—Do typu tego należą 
gwiazdy, posiadające widma ciągłe, 
w  których ciemne linie m etali nie w y
stępują wcale, albo też nader słabo. 
W  widm ach tych  najintensywniejsze by
w ają części bardziej załamane (bliższe 
k u  granicy fioletowej), a więc błękitna, 
szafirow a i fioletowa. K lasa ta  dzieli 
się na grupy następu jące :

la . N ależą do niej gwiazdy, w  k tó 
rych widmie linie m etali są ledwie 
dostrzegalne. N atom iast widzimy tu  
szerokie i nader wyraźne linie wodoru. 
Takiem i są  wyłącznie gwiazdy białe, 
ja k  naprzykład Syryusa i W ega.

Ib. Gwiazdy, posiadające widma, 
w których linie wodoru i nieliczne linie 
metali posiadają szerokość jednakową. 
Takiemi są naprzykład (3 Oryona, s Ory- 
ona i a Łabędzia.

Ic. Gwiazdy, w  których widmie w y
stępują linie świetlne wodoru i również 
linia św ietlna helu D3. Do takich na
leżą dwie tylko znane dotychczas gw iaz
dy, a mianowicie (3 L iry i 7 Kassyopei.

Typ drugi.—Zaliczamy doń takie gw iaz
dy, które posiadają widma, dające się 
scharakteryzować w sposób następujący: 
linie m etali w ystępują zupełnie w yraź
nie; najbardziej załam ana część widma 
bywa mniej intensywna (bardziej pochło
nięta) aniżeli w widmach klasy pierw
szej,—wydaje się ona jakby nieco za
mglona. Jednocześnie w częściach naj
mniej załamanych dostrzegamy już słabe 
ślady linii. W idzimy tu  dwie grupy:

Ila . Należą tu  gwiazdy posiadające 
widma, w  których części żółta i zielona 
szczególnie obfitują w  linie metali. Linie 
te byw ają tu  bardzo wyraźne, zaryso
wane ostro i znacznie mniej szerokie, 
aniżeli w  widmach klasy pierwszej. 
W  widmach pewnych gwiazd stają  się 
one naw et niepochwytnie włoskowatemi, 
a natom iast w częściach czerwonej i po
marańczowej występują już niewyraźne 
smugi, złożone z wielu blizko siebie 
ugrupowanych linij. Do grupy tej zali
czamy takie gwiazdy jak  Koza, A rktur 
i Aldebaran.

Ilb . W  widmach gwiazd tej grupy 
obok ciemnych linij i smug w ystępują 
linie świetlne. Do takich n a le ż ą : T K o
rony, zmienna T B liźniąt i niektóre 
gwiazdy Łabędzia, jakkolwiek widma 
tych ostatnich są wogóle nadzwyczaj 
niewyraźne.

Typ trzeci.—W  widmach tego typu 
ciemne linie i smugi w ystępują nader 
wyraźnie i obficie na  całej przestrzeni. 
Części bardziej załamane ulegają znacz
nemu pochłonięciu ogólnemu. Typ ten 
dzieli się na dwie grupy:

l i l a .  W idma gwiazd tej grupy posia- 
j  dają linie ciemne, zupełnie wyraźnie 

zarysowane od strony fioletowej, ku 
granicy zaś czerwonej jakby rozpływa
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jące się i zanikające. Takiem i są widm a 
a Herkulesa, a Oryona i j3 Pegaza.

I l lb .  Szerokie i intensyw ne smugi, 
w yraźnie zarysow ane od strony czerwo
nej, a rozpływ ające się i m gliste ku 
stronie fioletowej. Gwiazdy, k tóre na
leżą do tej grupy, byw ają zwykle na
der słabe i posiadają zabarw ienie czer
wone.

A w ięc w yróżniającą cechę grupy la  
stanow i nader energiczne pochłonięcie 
linij wodoru—jeżeli nie wyłączne, to 
w  każdym razie znacznie silniejsze, ani
żeli gazów  m etalicznych, których ślady 
zaledwie dają się dostrzegać. J a to  ty 
powe powinniśm y tu  uw ażać gwiazdy, 
w  których widmie widzim y wyłącznie 
tylko linie wodoru. Zw ykle jako typ 
grupy l a  podawane byw ają widm a Sy- 
ryusza i W egi, co jes t o ty le  błędnem, 
że w widm ach tych  gw iazd oprócz linij 
w odoru widzim y już dość w yraźnie za
rysow ane linie niektórych ciał innych. 
Byłoby więc nierównie prawidłowiej 
uw ażać za tak ie  gw iazdy typow e a Leo- 
nis, {3 Librae i a Ophiuchi, ponieważ 
w widm ach ich pomiędzy liniam i F  i H, 
to  je s t w  części naintensywniejszej, nie 
widzim y żadnych innych linij oprócz 
linij wodoru.

Jeżeli w  widmie pewnej gw iazdy linie 
wodoru są szerokie, rozpływ ające się 
i niew yraźnie zarysow ane u brzegów, 
to  okoliczność ta  świadczy, że atm osfera 
jej, składająca się w łaśnie z tego gazu, 
musi być nadzwyczaj zgęszczona, albo 
też stanow i nader w ysoką w arstw ę. Ta
ką  mianowicie cechę posiadają w zm ian
kow ane już widm a Syryusza i W egi, 
a także widmo a B liźniąt. L inie wodoru 
są tu  w yjątkow o szerokie i niew yraźnie 
zarysowane.

Porów nyw ając linie wodoru w w id
m ach różnych gwiazd, pow inniśm y mieć 
zawsze na względzie zasadnicze praw a 
Kirchhoffa. Otóż w widm ie a B liźniąt 
linie te  są w praw dzie bardzo szerokie, 
szersze naw et aniżeli w widm ach Sy
ryusza i W egi, jednakże zabarwienie ich 
naw e t u  samego środka nie je s t nigdy 
zupełnie czarne, lecz raczej szarawe. 
Oczywiście przepuszczają one jeszcze

pewną część promieni. Zupełnie analo
giczne zjawisko widzimy w widmie 
a Panny. W ^widmach wszystkich in
nych gw iazd białych, jak  a. W ężownika 
(Ophiuchi), a Korony i a Pegaza, przej
rzystości tej nie dostrzegam y w c a le : 
linie wTodoru są tu  znacznie węższe, zu
pełnie czarne i zarysow ane wyraźnie. 
W reszcie w  widmie C Oryona linie te  
są bardzo szerokie, ale zarazem o ty le  
słabe (przejrzyste), że z trudnością dają 
się dostrzegać na ogólnem tle widm a 
ciągłego. Różnice powyższe m ożnaby 
wytłum aczyć w sposób dwojaki. W e
dług p raw  K irchhoffa pochłonięcie pro
mieni w w arstw ie gazowej, otaczającej 
pewne źródło światła, o tyle byw a 
mniejsze, o ile mniej znaczna jest róż
nica tem peratury tej w arstw y i globu 
wewnętrznego, dającego widmo ciągłe. 
A  więc w  zastosowaniu do naszego 
przypadku sądzićby należało, że na tych  
gwiazdach, które dają widmo o w yraź
nych czarnych liniach pochłonięcia, atm o
sfera wodoru zdążyła już znacznie 
ostygnąć i posiada tem peraturę stosun
kowo znacznie niższą, aniżeli tem pera
tu ra  bryły środkowej. Przeciw nie zaś- 
na gw iazdach takich, jak  a Bliźniąt, 
a Panny  i C Oryona atm osfera ta  musi 
być jeszcze w stanie wysokiego rozża
rzenia i dlatego w  widmach ich widzi
my smugi szerokie i przejrzyste. W resz
cie m ogą być i takie w yjątkow e przy
padki, kiedy atm osfera posiada tem pe
ratu rę  wyższą, aniżeli samo jądro  gw iaz
dy, i daję widmo emisyjne. W  takim  
razie na tle  widma ciągłego dostrzega
my świetlne linie wodoru. Takiem i są, 
w łaśnie gw iazdy typu  Ic  — jś L iry i 7 
Kassyopei.

D rugie tłum aczenie zjaw iska dopro
wadza, właściwie mówiąc, do tych sa
mych wniosków, jakkolw iek inną nieco 
drogą. Szerokość linij widmowych do
wodzi, jak  to  już powiedziano wyżej, że 
w arstw a atmosfery, otaczająca glob d a 
nej gwiazdy, jest bardzo znaczna. Otóż 
gdyby tak a  gw iazda była o ty le bliską, 
żebyśmy m ogli widzieć ją  jako  tarczę- 
o pewnej średnicy, w  takim  razie zw ę
żając odpowiednio' szczelinę spektrosko
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pu moglibyśmy otrzym ać osobno widmo 
samego jąd ra  i w takiem  widmie linie 
wodoru byłyby wąskie, wyraźne i zupeł
nie czarne; te  zaś części atmosfery, 
k tóre u skrajów wychodzą poza tarczę, 
dałyby widmo emisyjne, gazowe z odpo- 
wiedniemi liniam i świetlnemi. W  zasto
sow aniu do słońca doświadczenie takie 
udaje się doskonale. Jeżeli zwrócimy 
w ąską szczelinę spektroskopu w  kierun
ku  linii stycznej do brzegu tarczy sło
necznej, to  otrzymujemy tak  zwane 
widmo odwrócone, a właściwie mówiąc 
widmo gazowe atm osfery otaczającej 
glob słońca. Widmo to błyszczy tysią
cami wspaniałych świetlnych linij na 
tle  zupełnie czarnem. Ponieważ jednak 
każda gw iazda w ygląda w  polu telesko
pu jak  punkt niemal bezwymiarowy, 
przeto oba widma—pochłonięte i emi
syjne zlew ają się ze sobą i skutkiem tego 
otrzym ujemy linie przejrzyste. W  każ
dym jednak razie dla otrzym ania takiego 
rezu lta tu  potrzeba, ażeby tem peratura 
atm osfery nie różniła się znacznie od 
tem peratury  jądra, w przeciwnym bo
wiem razie intensywność widma emisyj
nego byłaby zbyt słaba, a ciemne linie 
pochłonięcia pozostawałyby niemal bez 
zm iany—czarne i wyraźnie zarysowane, 
jak  to widzim y w widmie słońca. Jeżeli 
wreszcie intensywność widma emisyjne
go przem aga nad widmem pochłonięcia, 
wówczas otrzymujemy widmo ciągłe 
z liniam i świetlnemi, czyli widmo, nale
żące do grupy Ic.

W  niektórych widmach grupy la  w i
dzimy częstokroć oprócz silnych linij 
wodoru bardzo słabe zarysy linij róż
nych metali; wyjątkow o zaś zdarzają się 
i takie, w  których dostrzegam y jednę 
tylko taką  linią metaliczną, ale odzna
czającą się zupełnie wybitnie. W  takich 
przypadkach linia ta  bywa zwykle bar
dzo szeroka i rozpływa się u  brzegów, 
przypom inając z w yglądu zewnętrznego 
linie wodoru, chociaż pod względem in
tensyw ności nie dorównywa im nigdy. 
L in ią tak ą  dostrzegam y zawsze w prze
strzeni pomiędzy P  a H. Ciekawe to 
zjawisko daje się widzieć, naprzykład, 
w  widm ach a Andromedy, a Korony,

P Lwa i kilku innych. W  widmach po
wyższych odpowiada ona długości fali 
448,14 [j.|i i prawdopodobnie jest iden
tyczna z linią widma słonecznego 
448,141 która odpowiada magnezowi.

Widmo takiego samego typu z szero
ką i rozpływ ającą się linią 448,14 (iji 
posiada również 7 Oryona. W  widmie 
zaś (i Oryona jest ona nierównie w yraź
niejsza i węższa. Nadto w  widmach 
wszystkich gwiazd tego nader ciekawe
go z wielu względów gwiazdozbioru 
występuje inna jeszcze linia metaliczna, 
odpowiadająca długości fali 447,136 ;i; j . 

Widmo słoneczne linii takiej nie posiada 
wcale, a więc należy ona do jakiegoś 
ciała, nie istniejącego na słońcu. Rzecz 
szczególniejsza, że wśród wszystkich zba
danych dotychczas widm gwiazdowych 
linią powyższą znajdujemy tylko w wid
mach gw iazd Oryona i w widmie Algo- 
la (znana gwiazda zmienna). Otóż za 
wyjątkiem  obu powyższych, wszystkie 
inne linie m etali w  widmach, należących 
do grupy la  byw ają zwykle nadzwyczaj 
słabe i niewyraźne. Moglibyśmy tu  w ska
zać cały szereg odpowiednich widm, 
w  których wyrazistość linij m etali stop
niowo wzm aga się. W szeregu tym do
strzeglibyśmy w yraźnie powolne przej
ście od typu pierwszego do grupy I la . 
Jako granicę zmian, którym  mogą ule
gać widma typu pierwszego co do w y
razistości linij metali, uważać należy 
widmo a L iry (Wegi). W  widmie tem 
pomiędzy F  a H  występuje cały szereg 
linij mglistych, należących przeważnie 
do żelaza i wapnia. Jako  następne sta- 
dyum przejściowe od typu pierwszego 
do drugiego wskazaćby można widmo 
Syryusza, w  którem  linie metali, jakkol
wiek jeszcze bardzo mgliste, uw ydatnia
ją  się jednak znacznie dobitniej, aniżeli 
w widmie a Liry. W ystępują tu  one 
w  ilości również znacznie większej, 
a ugrupowanie ich bardzo przypomina 
znaczniejsze grupy widma słonecznego. 
Możemy tu  już z pewnością wskazać 
linie sodu i magnezu, jako też linię E 
żelaza. Za ostateczną wreszcie granicę 
widm przejściowych od typu I  do grupy 
I la  uważać należy widmo a Canis mi-



54 W SZECHŚW IAT N r 4

noris (Procyon). W  widmie Syryusza 
i W egi linie wodoru są jeszcze nader 
szerokie i rozpływ ające się, w  widmie 
zaś Procyona są one znacznie węższe 
i przypom inają z powierzchownego w y
glądu odpowiednie linie w idm a słonecz
nego. W idzimy tu  również jeszcze w ięk
szą ilość linij m etali, a nadto linie te 
nabierają intensywności, sta ją  się w y ra 
zistemu W szystko to  w zięte razem  w iel
ce już przypom ina widmo słoneczne 
(w którem  również linie wodoru są naj
wyraźniejsze). Z resztą i samo św iatło 
Procyona nie je s t czysto białem, ale po
siada zabarw ienie z odcieniem wyraźnie 
złotawym .

W  widm ach grupy la  części błękitna 
i fioletow a byw ają najintensyw niejsze. 
Zależy to  praw dopodobnie od wysokiej 
tem peratury  m ateryi globu, a także 
od braku pochłonięcia ogólnego w  tych 
właśnie częściach. Intensyw ność ta  
zmniejsza się znacznie w  m iarę zbli
żania się do widm typu  drugiego.

Z pośród widm grupy la  w yróżnia się 
w  sposób szczególniejszy widm o gw iaz
dy a A ąuilae (Altair). Oprócz silnych 
linij wodoru widzim y tu  również pew ną 
ilość m etali. W  razie odpowiedniego 
rozrzczepienia linie te  w  części pomiędzy 
F  a H  w yglądają  jako  szerokie blade 
smugi, części zaś św ietlne widma są 
znacznie od nich węższe, przybierając 
w  ten sposób w ygląd  barw nych zanika
jących linij. W  widm ie tem  nie dostrze
gam y wcale odrębnych linij pochłonię
cia, lecz tylko pewne ich grupy, zlew a
jące się w  zanikające sm ugi i nader 
szerokie linie wodoru. Całość przypo
mina poniekąd blado naszkicow aną w stę
gę widm a słonecznego, na której poje
dyncze linie m etali zlew ają się ze sobą. 
Z  danych tych wnioskujemy, że w arstw a 
pochłaniająca a Orła posiada niem al ta 
ki sam ustrój chemiczny, jak  i atm osfe
ra  naszego słońca, ale pochłonięcie skut
kiem wysokiej tem peratury  gazów jes t 
jeszcze o tyle slabem, że odrębne linie 
m etali nie w ystępują tak  wyraźnie, lecz 
dostrzegam y tylko pewne ich grupy. 
A  więc i takie widma, jakie po
siada a A ąuilae uważać należy za

stadyum  przejściowo od typu I-go do- 
H-go.

Do grupy Ib zaliczamy gw iazdy [i Oryo
na, s Oryona i a Łabędzia. W  widmach 
tych  wszystkie linie pochłonięcia posia
dają jednakow ą szerokość, chociaż pod 
względem intensywności różnią się one 
dość znacznie. Linie, odpowiadające dłu
gościom fali 447,136 [i[J. i 448,14 (o k tó 
rych mówiliśmy wyżej) m ają tu  mniej 
więcej tak ą  intensywność, ja k  najsłabsza 
linia wodoru H .,. Co do znacznej w ięk
szości innych linij tych widm nie może
my jeszcze twierdzić z pewnością, czy 
odpowiadają one lub nie pewnym liniom 
widma słonecznego. Istnienie wodoru, 
m agnezu i żelaza uważać należy za udo
wodnione. Nadmienić przytem  musimy,, 
że widmo s Oryona posiada znacznie 
mniej linij metali, aniżeli [i Oryona. L i
nii m agnezu (448,14) nie dostrzegam y 
w  niein wcale, ale natom iast nieznana 
linia 447,136 staje się tu  nader w y
raźną.

Chcąc się dokładnie zapoznać z w id
mami grupy Ib, nie możemy pominąć m il
czeniem szczególniejszego widm a gw iaz
dy a Cygni (Deneb). W idmo to, jakko l
wiek stosunkowo bardzo obfite w linie 
metali, nie posiada jednak najmniejszego 
podobieństwa do widma słonecznego. 
W idzimy w niem, naprzykład, wiele linij 
żelaza, ale najintensywniejszemi są tu  
w łaśnie te, które w widmie słonecznem 
w ystępują najsłabiej i odwrotnie. P rzy 
puszczać więc należy, że na gwiaździe 
a Łabędzia w arunki tem peratury różnią 
się zupełnie od w arunków  istniejących 
na innych gw iazdach grupy Ib i la.

W idm a grupy Ic  w yróżniają się tem, 
że nie posiadają wcale ciemnych linij 
pochłonięcia, linie zaś wodoru i linię he
lu (D3) widzimy tu  jako świetlne zani
kające u brzegów smugi na tle widm a 
ciągłego. W edług wszelkiego praw do
podobieństwa globy gwiazd, posiadają
cych takie widma, otacza nader znaczna 
w arstw a atm osfery gazowej, złożonej 
z wodoru i helu, o nadzwyczaj wysokiej 
tem peraturze, a skutkiem tego widmo 
jej emisyjne staje się silniejszem, aniżeli 
widmo pochłonięcia. Robiąc takie przy
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puszczenie, powinniśmy uznać zarazem, 
że gwiazdy, należące do grupy Ic, po
siadają w arstw ę atmosfery, wielekroć 
wyższą, aniżeli gwiazdy grupy la , a więc 
że pozostają one w najpierwotniejszym  
okresie rozwoju, albo też, że w atmo
sferze tej, lub też w  samym globie, za
szły tak ie  szczególniejsze zmiany, które 
cofnęły wstecz ów rozwój. Dotychczas 
poznaliśmy zaledwie dwie gwiazdy tego 
rodzaju, a mianowicie [3 L iry i y Kas- 
syopei. W  widmach obu tych gwiazd 
linia helu D., jest nadzwyczaj wyraźna, 
jakkolw iek w żadnem ze znanych widm 
gwiazdowych (nie wyłączając słoneczne
go) odpowiedniej ciemnej lin ii'poch ło
nięcia nie znajdujemy. Jestto  fak t nad
zwyczaj ciekawy, którego przyczyny do
tychczas nie są jeszcze zbadane zupełnie 
dokładnie.

(DN)

Paweł Trzciński.

PIELĘGNOWANIE POTOMSTWA 
U RYB.

(Według CA RUSA STERNA).

Ryby wogóle m ają opinią stworzeń 
najzupełniej obojętnych na los potom
stwa. Rzeczywiście, związek między 
m atką a młodemi byw a u nich bardzo 
luźny: zazwyczaj samica, złożywszy ikrę, 
nie troszczy się już o nią wcale, co na j
wyżej wyszukuje przedtem miejsce, na j
bardziej odpowiednie do rozwoju jajek. 
W  tem  szukaniu odpowiednich miejsc 
m ają źródło gromadne wędrówki ryb 
z wód słodkich do słonych lub odw rot
nie, a także w  obrębie jednego zbiornika 
od głębi do wybrzeży. Ale złożywszy 
jajka, samica nie zajmuje się niemi w ca
le, i odbywają one rozwój będąc pozo
staw ione samym sobie. Nic dziwnego, 
że ogromna ich większość ginie z powo
du złych warunków. Tysiące fala w y
rzuca na brzeg, gdzie przepadają m ar
nie; tysiące dostają się do wody głębo
kiej, w  której również nie m ogą się roz
wijać; tysiące sta ją  się pastwTą różnych

drapieżców, częstokroć naw et własnych 
rodziców. To też ostatecznie z olbrzy
miej liczby jaj, które z jednej samicy 
można liczyć na setki tysięcy, a naw et 
na miliony (dorsz, jesiotr), zaledwie 
drobna część może odbyć pomyślnie cał
kowity rozwój.

U niektórych atoli gatunków  daje się 
zauważyć pewien ściślejszy związek 
między rodzicami a dziećmi, pewna 
opieka nad jajem, a niekiedy naw et pew
na troska o młode.

W najprostszym przypadku same jajka 
posiadają pewne urządzenia, zabezpie
czające je  od różnych niebezpieczeństw. 
U niektórych ryb z rzędu poprzeczno- 
ustych (Plagiostom ata), jak  np. z ro 
dzaju Scyllium, należącym do żarłaczy 
(Sąualidae), jajko otacza przezroczysta 
rogowa powłoka czworokątna, której 
cztery rogi są w yciągnięte w  długie 
wyrostki nitkow ate, służące do przy
tw ierdzania się do roślin podwodnych. 
Tutaj jajko może już staw iać pewien 
opór fali, a tw arda powłoka czyni je 
mniej łatwem  do podarcia. Dwie szpary 
na końcach powłoki zapew niają dostęp 
świeżej wody do w nętrza, konieczny dla 
rozwoju zarodka. Ja jk a  takie, zaw arte 
w  powłokach długich na 6 cm, można 
często oglądać w  akw aryach słonowod- 
nych i obserwować poruszający się w e
w nątrz zarodek, k tóry doskonale widać 
przez powłokę przezroczystą.

U pokrewnych minogom ośluz (Myxi- 
nae) jaja, mające 15 mm długości i kształt 
owalny, są również otoczone powłoką 
rogową i posiadają na obu końcach w y
rostki nitkow ate, zakończone haczykami 
trójdzielnemi. Służą one także do przy
tw ierdzania się do różnych przedmiotów, 
a może naw et do innych zwierząt. Ja k  
wiadomo ośluzy żyją pasorzytniczo na 
innych rybach, przytwierdzając się do 
ich skóry i następnie w gryzając się do 
wnętrza.

Ja jka  krajowej różanki (Rhodeus ama- 
rus) odbywają cały rozwój w  jam ie skrze- 
lowej małżów słodkowodnych (Unio, 
Anodonta), co jest w  każdym razie rze
czą znacznie bezpieczniejszą, niż unosze
nie się w prost w  wodzie. A co ciekaw-
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sza, samica różanki okazuje tu ta j pewną 
troskliw ość o nie, sama je  bowiem i 
umieszcza w  tej jam ie. W  okresie skła- j 
dania ja jek  rozw ija się u niej na brzusz
nej stronie ciała długa rurka z otw o
rem na końcu. Ja jka , w ydobyw ające się ! 
z jajników , dostają się do tej rurki tak, 
że byw a ona cała niem i napełniona. 
Odkrywszy małża z o tw artą  muszlą, od- i 
poczywającego w szlamie, różanka wsu
w a mu rurkę w  skrzela i przez nią : 
wpuszcza tam  jajka, k tóre odbywają 
tam  cały rozw ój i dopiero wylęgłe 
z nich młode rybki w ydostają  się na 
wolność.

U różanki widzimy pewien rodzaj opie
ki rodzicielskiej nad jajam i, polegający 
na um ieszczeniu ich w  odpowiedniem 
miejscu. Ale u innych opieka byw a b ar
dziej troskliwa.

Jedne gatunki noszą ja ja  w  jajow o
dach aż dopóki nie w ylęgną się z nich 
młode, inne budują gniazda na złożenie 
ja j  albo przytw ierdzają je  do powierzch
ni w łasnego ciała. R ozpatrzym y tu ta j 
ważniejsze przykłady odżyw iania oraz 
pielęgnow ania ja j  i młodych.

Pew na liczba ryb jes t żyworodna, ale 
przeważnie w tem  znaczeniu, jak  nie
które węże lub jaszczurki, t. j. ja ja  roz
w ijają się w ew nątrz organizm u matki, 
nie wchodząc jednak  z nim w  ściślejszy 
związek odżywczy, taki, jak i widzimy 
u ssących. U niektórych jednak  ga tun 
ków zauważono tak i w łaśnie związek. 
Dotyczę to m ianowicie wielu ryb po- 
przecznoustycli (Plagiostom ata).

Ja k  wiadomo, zarodki wszystkich ryb 
spodoustych (Selachii seu Chondropte- 
rygii), do których należą i w spom nia
ne ryby poprzecznouste, posiadają na 
brzusznej stronie ciała olbrzymi worek 
żółtkowy, którego zaw artość służy im 
do odżywiania się. Zarodki te pozostają 
w  organizmie m atki, żyw iąc się zazw y
czaj wyłącznie zaw artością worka. U  nie
których atoli, ja k  np. u niedużego g a 
tunku rekina (Mustelus laeyis) worek 
ów, po zużyciu jego  zaw artości przez 
zarodek, przytw ierdza się do w ew nętrz
nej ściany jajow odu i tw orzy w  ten spo
sób rodzaj łożyska (placenta), zapomocą

którego w podobny sposób, jak  u ssą
cych wyższych, odżywia się zarodek, w i
szący na długim pępkowym sznurku. 
Tak samo odżywia się on u żarłacza 
ludojada (Carcharias glaucus) oraz n ie
których innych gatunków  tego samego 
rodzaju (Carcharias).

J a k  dalece jednak takie urządzenie 
nie jes t pospolite naw et w  tej grupie 
ryb, widać z tego, że u innych ga tun 
ków wspomnianego wyżej rodzaju Mu
stelus (np. u M. vulgaris) nie można by
ło wcale w ykazać takiego połączenia 
między organizmem m atki a zarodkiem.

Odmienny sposób odżywiania niż u Mu
stelus laeyis, ale niemniej ciekawy, od
krył w r. b. Alcook u kilku innych ryb 
z rodziny płaszczek (Rajidae), należą
cych do tego samego działu poprzeczno- 
.ust, ch, mianowicie u 5 gatunków  z ro
dzajów : Trygon, P terop latea  i Mylioba- 
tis. U ryb tych nie następuje zrośnięcie 
się w orka żółtkowego z jajowodem i za
rodek pływ a w nim swobodnie; ale zato 
na ścianach jego tw orzą się liczne kosm- 
ki, które wydzielają tłustą, k leistą i słod- 
kaw ą c;ecz, zaw ierającą białko i przypo
m inającą wielce mleko. Alcook znajdo
w ał to  mleko w stanie niezbyt zmienio- 

! nym w kiszkach młodych rybek, prze
bywających jeszcze w  organizmie matki.

Podobne odżywianie znajdujem y u ży- 
woródki (Zoarces viviparus), należącej 
do działu ryb kościstych (Teleostei). Ma
łe rodzą się tu ta j zupełnie przezroczyste,

; tak, że przy pomocy niezbyt powiększa- 
j  jącego szkła można na nich doskonale 
| obserwować krążenie; m ają jednak  od- 

razu dość znaczną wielkość (od 3—5 cm) 
w porównaniu z dorosłemi, które nie by
w ają  dłuższe nad 20—40 cm. Jedna sa
mica żyworódki wydaje na św iat 200 
do 300 małych, a jest tak  niem i prze
pełniona, że w okresie rodzenia za lada 
pociśnięciem wydobyw ają się z niej mło
de rybki. Można to obserwować z ła t
wością w  akwaryach. Same żyworódki 
wiedzą dobrze o tem i gdy jedna z nich 
m a rodzić, zbliżają się do niej nieraz in
ne i zaczynają ją  naciskać z boków, 
jakgdyby chciały jej pomódz. Zdradziec
ka to  jednak pomoc, gdyż pom agające
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samice najspokojniej w  świecie zjadają 
młode rybki w miarę tego, jak  się one 
w ydostają na świat. Trzeba atoli przy- 
zrać, że i rodzona m atka nie jest dla 
nich lepiej usposobiona, gdyż i ona nie
raz pożera własne potomstwo, jeżeli jest 
głodna a nie może zdobyć dość pokar
mu w  inny sposób.

Do żyworodnych ryb kościstych nale
żą jeszcze niektóre gatunki z rzędu zro- 
słogardłycti (Pharyngognathi), jak  Em- 
biotoca, Distrema, Hysterocarpus, a tak 
że znaczna część rodziny Cyprinodonti- 
dae, spokrewnionej z karpiowatem i (Cy- 
prinidae).

Rozpatrzone dotychczas przypadki 
przedstaw iają do pewnego stopnia ana
logią ze ssącemi, ponieważ u niektórych 
ryb zarodki rozw ijają się w  organizmie 
m atki, wchodzą z nim w ściślejsze po
łączenie i odżywiają się jego kosztem.

Można przytoczyć znacznie liczniejsze 
przykłady budowy gniazd, a zatem ana
logii z ptakam i. Chociaż w  żadnym ra 
zie ryby nie mogą im dorównać w mi
łości rodzicielskiej, niektóre z nich jed
nak budują dosyć kunsztowne gniazda 
i poświęcają dość czasu i trudów  na 
opiekowanie się małemi.

W najprostszym  przypadku, jak  np. 
u  łososia (Salmo) samica wierci ogonem 
p łytki dołek w  szlamie, składa weń ikrę 
i po zapłodnieniu przykrywa ją  mułem, 
ale następnie nie troszczy się o nią zu
pełnie. W niektórych przypadkach, jak 
u amerykańskich rodzajów Centrarchus, 
B ryttus, Pom otis i t. d., dołek ów przy
biera bardziej kunsztow ną postać, a sa
mica dozoruje złożoną ikrę, a potem 
wylęgłe z niej młode rybki.

W illiam  Stone badał mianowicie bu
dowę takich gniazd u Pom otis vulgaris 
(Eupoinotis gibbosus), ryby pospolitej 
w stanie Nowego Yorku. W  okresie 
ta rła  samica wyszukuje płytkie miejsce 
koło brzegu, gdzie głębokość wody nie 
przenosi 10 cm, i tam  buduje przy po
mocy ogona i pyszczka okrągły w ał 
z mułu, sięgający praw ie poziomu; ma 
on do 7,5 cm wysokości, 5 cm grubości, 
a do 15 cm w  średnicy. K ształt jego 
jes t prawidłowo kolisty (fig. 1), jakgdy-

Nr 4

by był zakreślony cyrklem. Z jednej 
strony znajduje się otwór takiej szero
kości, aby jedynie właścicielka gniazda 
mogła się przezeń przecisnąć. Ponieważ 
wał sięga prawie do poziomu wody, 
a samica stale dozoruje wejścia, aż do
póki młode nie w ylęgną się i nie pod
rosną należycie, żaden więc napastnik 
nie może dostać się do wnętrza gniazda.

U Pom otis gniazda dozoruje samica, 
co jest przypadkiem dość rzadkim u ryb, 
u  babki (Gobius) i pokrewnego jej za
jąca morskiego (Cyclopterus lumpus) 
czynność tę  spełnia samiec, co jest zja
wiskiem pospolitszem. Zając morski za
mieszkuje morze Północne, ma budowę 
krępą i ociężałą, a płetw y brzuszne zro
śnięte razem w tarczę ssącą, k tórą ta  
ryba przytwierdza się do skał lub do 
grzbietu innych ryb tak  mocno, że jej

Fig. 1. Schemat gniazda Pomotis valgaris.

niema sposobu oderwać. Pew ien spory 
osobnik tej ryby, włożony do w iadra 
z wodą, przyssał się z taką  siłą do jego 
dna, że wziąwszy rybę w rękę można 
było podnieść wraz z nią całe wiadro.

Zając morski jest w zwykłych w arun
kach ociężały, podróżuje najchętniej na 
grzbiecie innych ryb, a karm i się w ten 
sposób, że czatuje, przytwierdzony do 
skały i chwyta, co mu fala sama przy
niesie. Jeżeli jednak chodzi o dozoro
wanie jajek  i młodych, to samiec jest 
niestrudzony. Pilnuje on ikry, a następ
nie i młodych, nie oddalając się ani na 
chwilę i dość mężnie rzucając się naw et 
na większe od siebie ryby, ilekroć która 
próbuje zbliżyć się do gniazda. Młode 
tak  przyzw yczajają się do tej opieki 
ojca, że w  razie najmniejszego niebez
pieczeństwa, tłum nie dążą do niego
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obsiadają mu grzbiet i boki,' a troskliw y J 
samiec spiesznie um yka z niem i w bez
pieczniejsze miejsce.

(DN)
B. Dyakowski.

0  TEMPERATURZE ZWIERZĄT, j

Niektóre zw ierzęta posiadają zdolność 
zachow ywania pewnej właściwej sobie 
tem peratury niezależnej od środowiska, 
u innych zaś, i tych je s t znacznie wię
cej, tem peratura ciała zależy ściśle od 
ciepła zewnętrznego. P ierw szą grupę 
zw ierząt nazyw am y ciepłokrwistemi, dru
gą  zaś zimnokrwistemi; właściwie mó
w iąc nazw y te  są nieodpowiednie, gdyż 
w rozróżnianiu tych kategoryj isto t nie- 
tyle mamy na myśli tem peraturę isto tną 
ciała, ile jej zmienność, powinniśmy 
przeto mówić o zw ierzętach ze stałą  
tem pera tu rą—homoiotermicznych, i z tem 
peraturą  zmienną — poikilotermicznycli. 
Do trzeciej kategory i należą zwierzęta, 
które w  pewnych porach roku m ają tem 
peraturę stałą; w  innych zaś—zależną od 
otoczenia,—są to  zw ierzęta zapadające 
w  sen zimowy.

Jeżeli będziemy m ierzyli tem peraturę 
środowiska, w  którem  mieszka zwierzę 
poikilotermiczne, a równocześnie i tem 
peraturę jego ciała, to zauważymy, że 
obie one podążają dość dokładnie jedna 
za dragą; różnice, k tóre dają się obser
wować, stąd  pochodzą, że zwierzę samo 
jes t źródłem ciepła, a więc jego  tem pe
ratu ra  ma dążność do przew yższania 
tem peratury  otoczenia, z drugiej strony 
zm iany tej ostatniej nie udzielają się 
zwierzęciu natychm iastow o. W obec tego, 
jeżeli weźmiemy w artość z w ielu pom ia
rów tem peratury  zw ierzęcia i otoczenia, 
to pierwsza będzie nieco większa, w  po
szczególnych zaś pom iarach otrzym am y 
przew agę bądźt> po stronie zwierzęcia, J  

bądź też otoczenia, krzyw a zaś tempe- 
ra tu ry  zwierzęcia będzie m iała daleko ła 
godniejsze wygięcia, niż krzyw a tem pe
ra tu ry  otoczenia.

Stosunek tem peratury  zw ierzęcia i oto
czenia w  każdym przypadku poszczegól

nym będzie zależał od ilości wytworzo
nego przez zwierzę ciepła, k tó ra  znowuż 
zależna jes t od gatunku i stanu fizyolo- 
gicznego danego osobnika, oraz od 
przewodnictwa otoczenia, w którem zwie
rzę żyje, od promieniowania jego po
wierzchni i t. p. N aprzykład u węża 
boa stw ierdzoną była tem peratura 41,5® 
podczas w ysiadyw ania jaj.

Jak  dalece tem peratura zwierzęcia za
leżna jes t od warunków otoczenia i w łas
ności skóry, widzieć można porównywa- 
jąc  żabę i żółwia. Żaba w wodzie jes t 
zwykle o 0,7° do 0,2° cieplejsza od tej 
ostatniej. Jeżeli zaś umieścimy ją  w  pu
delku ogrzanem np. do 36°, ale powie
trze będzie suche, to  tem peratura żaby 
podniesie się tylko do 28°, gdyż sil
ne parow anie skórne zatam uje dalsze 
ogrzewanie się zwierzęcia. Mokra gąbka 
umieszczona w tych samych warunkach 
nabiera mniej więcej tej samej co żaba 
tem peratury. Jeżeli zaś umieścimy żabę 
w przestrzeni nasyconej parą wodną 
i ogrzanej do 25,6", to  tem peratura żaby 

| wkrótce wynosić będzie 26°. Żółw zaś 
nie posiada tej zdolności parowania, 
wobec czego ogrzewa się bardzo szybko. 
Jeżeli np. przeniesiemy go raptem  do 
naczynia ogrzanego o 25° wyżej niż to, 
w  którem  był poprzednio, to za 3 lub 4 
godziny tem peratura jego ciała zrówna 
się z tem peraturą otoczenia.

Zwróćmy się teraz do zw ierząt odby
wających sen zimowy; z pomiędzy nich 
niedźwiedź brunatny, borsuk, w iewiórka 
i bóbr należą do niby zimujących, jeżeli 
tak  w yrazić się można, gdyż sen zimo
w y ich jest bardzo lekki i obniżenie 
tem peratury bardzo małe. Najbardziej 
typow y sen zimowy m ają niektóre owa- 
dożerne (jeż), rękoskrzydłe, oraz gryzo
nie (świszcz, koszatka, suseł . Sen ich 
trw a zwykle od listopada do początków 
maja, zwierzę jednak od czasu do czasu 
się budzi i pozbywa się ekskrementów. 
Tem peratura otoczenia 4  5° do —(-10° 
jes t dla snu zimowego najkorzystniejsza; 
gdy zbliża się do O9 w tedy staje się 
podnietą budzącą zwierzę.

W brew pozorom jednak sposób działa
nia tem peratury na zwierzę śpiące snem
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zimowym a na zimnokrwiste jest całkiem 
odm ienny: u pierwszego działa ona
zapomocą układu nerwowego, u drugie
go zaś—wpływa bezpośrednio na wszyst
kie tkanki, a na krew w szczególności, 
i wzm aga icli czynność. Dlatego też 
odrętw iałą z zimna żabę można obudzić 
zanurzając jej łapki w  ciepłej wodzie, 
z warunkiem  jednakże żeby naczynia 
krwionośne łapki były zachowane w cało
ści, choć nerwy;mogą;być przecięte; krew 
ogrzewa się w  łapce, dostaje do innych 
części ciała i budzi zwierzę. Susła zaś 
można obudzić w  podobnych warunkach 
tylko wtedy, jeżeli nerw y łapy będą 
nienaruszone, naczynia zaś mogą być 
podwiązane.

Co dotyczę przebiegu snu zimowego, 
to zwierzę pod koniec la ta  zaczyna na
bierać tuszy, gdyż w ciele jego zbierają 
się zapasy, głównie tłuszczu, zużywane 
zim ą we śnie. Następnie sen codzienny 
staje się coraz dłuższy, aż w końcu 
zwierzę zapada w całkowite odrętwienie 
i budzi się zaledwie kilka razy w ciągu 
całej zimy. W szystkie czynności fizyolo- 
giczne w tedy odbywają się bardzo sła
bo. Tlenu zużywa się około 40 razy 
mniej niż w  stanie czuwania, krew 
praw ie wszystka zbiera się w  sercu 
i dużych naczyniach, w ytw arzanie ciepła 
jest bardzo małe, tem peratura ciała 
spaść może do -|~5". Podczas całego 
snu zwierzę traci około czwartej części 
swej wagi, co bezwzględnie biorąc jest 
bardzo dużo, ale jes t niczein prawie 
jeżeli sobie przypomnimy, że zwierzę nie 
przyj mu jti wcale pokarmu.

Jeżeli porównamy np. susła we śnie 
zimowym i gołębia głodzonego, to osta t
ni tracić będzie przeszło 40 razy więcej 
na  wadze, przytem głównie zanikać 
będzie tkanka mięsna, a tylko nieznacz
nie tłuszcz, który  głównie zużywany 
byw a we śnie zimowym.

Ze snu zimowego zwierzę budzi się 
z początkiem pory ciepłej, ale czynni
kiem rozbudzającym nie jest tem peratura 
otoczenia, tylko pewien bliżej nie zba
dany stan  układu nerwowego. Po obudze
niu się tem peratura w zrasta nader szybko, 
gdyż o 30° w  przeciągu 3 do 4 godzin.

Do zwierząt homoiotermicznych, które 
obecnie rozpatryw ać mamy, należą ptaki 
i ssące za wyjątkiem  tych, które mają 
sen zimowy. Na początku jednak zwró
cić trzeba uwagę, że zdolność ich zacho
wywania pewnej stałej tem peratury nie 

| jest bezwzględna, gdyż bardzo znaczne 
zmiany w stanie termicznym otoczenia 
odbijają się nieco na tem peraturze zwie- 

| rzęcia. Następnie, mówiąc o tem peratu
rze zwierzęcia trzeba rozumieć przez 

j to  zawsze tem peraturę wew nątrz ciała,
| gdyż części powierzchowne mogą się 

ogrzewać lub ochładzać w zależności od 
otoczenia.

Wszystkie zwierzęta ciepłokrwiste,. 
właściwie homoiotermiczne, m ają mniej 
więcej jednakow ą tem peraturę ciała. 
Tak naprzykład średnia tem peratura psa 
wynosi 39,25°, królika 39,35°, owcy 39,50°, 
małpy 38,10°, konia 37,75 ’. P tak i naogół 
m ają tem peraturę wyższą, kaczki domo
we 4:2,2°, kury 42,2° i t. d.

W jakiż sposób zw ierzęta zachowują 
tę  swą sta łą  tem peraturę? Tu przede- 
wszystkiem, z punktu widzenia fizyczne
go, rozróżnićby trzeba dwa przypadki : 
mianowicie tem peratura ciała może być 
wyższą od otoczenia lub też niższą. 
Jednakże sprawa, fizyologicznie biorąc, 
prostą nie jest, i właściwie punktem 
przełomowym między ciepłem a zimnem 
dla zwierzęcia jest tem peratura otoczenia 
między 16° a 18r; poniżej mamy walkę 
z zimnem, powyżej zaś—z ciepłem.

Chcąc się ochronić od zimna organizm 
zmniejsza swoje stra ty  ciepła i zwiększa 
ogólną jego produkcyą. Każdemu z nas 
chyba wiadomo, że skóra na zimnie jest 
sucha, bezkrwista, pochodzi to  od zwę
żania się naczyń krwionośnych oraz 
wstrzym ania działalności gruczołów po
towych. Wobec tego z powierzchni 
ciała nie paruje pot, nie zabiera w ten 
sposób olbrzymiej ilości ciepła, a krew 
krąży tylko w naczyniach głębokich 
osłoniętych grubą w arstw ą skóry i nie 
styka się wobec tego z zimnem o tacza,- 
jącem. Prócz tego wytw arzanie ciepła 
w mięśniach się zwiększa, zwierzę po
chłania więcej tlenu, mięśnie wzm acnia
ją  swój tonus, wyw ołując dreszcze, na
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reszcie zwierzą świadomie zaczyna w y
konywać szereg ruchów, broniąc się od 
śmierci z zimna.

Całkiem odmiennie zachow ują się zwie
rzęta w  tem peraturze wysokiej; naczynia 
skórne możliwie rozszerzają się, krew 
praw ie bezpośrednio styka się z po
wietrzem  (zwykle zimniejszem od krwi) 
i ochładza się; olbrzymie ilości potu 
w ytw arzają się, paru ją  i zabierają bar
dzo dużo energii cieplnej. Ciekawą jest 
jednak  rzeczą, że w ytw arzanie ciepła 
przez organizm  stale w zrasta wraz 
z wzrostem tem peratury  otoczenia, t. j. 
organizm  nie może bronić się od ciepła 
zmniejszając w łasną jego  produkcyę, 
a wszystkie jego staran ia  w  celu u trzy
m ania tem peratury  stałej m uszą ograni
czyć się do w yw oływ ania możliwie w iel
kich s tra t cieplnych sposobami wyżej 
opisanemi.

Nie trudno spostrzedz teraz, że istnieć 
musi dla zwierzęcia ciepłokrw istego 
pewne optimum, w  którem  najłatw iej 
utrzym ać mu swoję tem peraturę; opti
mum to leży mniej więcej około 18°, 
i rzeczywiście subjektyw nie naw et rz e 
czy biorąc tem peratura bliska 18° jest 
dla nas najprzyjem niejsza.

Jeżeli teraz porównam y działanie tem 
peratu ry  otoczenia na zw ierzęta ciepło- 
krw iste i na zim nokrwiste, to  zauw aży
my, że u ostatnich natężenie w szystkich 
spraw  życiowych w zrasta równolegle 
z tem peraturą otoczenia aż do pewnego 
optimum, poza którem  w krótce następu
je  śmierć; ciepło zewnętrzne dla nich jest 
niem al tak  ja k  dla procesów chemicz
nych w arunkiem  istnienia. U  zw ierząt 
zaś ciepłokrw istych zmiany tem peratury  
zewnętrznej pełnią czynność pewnych 
bodźców specyficznych, w pływ ających 
na układ nerwowy, a w  drodze odrucho
wej na mięśnie, gruczoły i t. p., przy- 
czem zdarza się naw et, że obniżenie się 
tem peratury  zew nętrznej zwiększa dzia
łalność pewnych tkanek, np. mięśni, nie 
zaś zmniejsza, jak  to  je s t jedynie możli- 
wem u z:mnokrwistych.

J. K. S.

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI 
W KRAKOWIE.

W YDZIAŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY.

Posiedzenie z d. 7 stycznia 1902 r.
Przewodniczący: prof. dr. N. Cybulski.

P o s i e d z e n i e  n a u k o w e .
1—4. Czł. M. Raciborski nadesłał do Bu- 

letynu cztery noty, a mianowicie :
1) O pewnej chemicznej reakcyi powierzch

ni korzenia.
Korzenie najrozmaitszych roślin wydzielają 

na zewnątrz leptomin, a własność tę możemy 
spożytkować w celu demonstrowania wydzie
lin na zewnątrz. W tym celu używano do
tychczas albo niebieskiego papieru lakmuso
wego, albo płyt marmurowych, na których 
kwaśna wydzielina korzeni pozostawiała śla
dy czerwone lub też na wapieniu—wyżarcia. 
Autor używa do demonstracyi bibuły napo
jonej gwąjakiem lub a-naftolem i następnie 
wysuszonej. Na bibule takiej rozpostarte 
korzenie pozostawiają ślady, które po zmo
czeniu bibuły słabym roztworem nadtlenku 

j sodu zabarwiają się natychmiast niebiesko 
(na papierze gwajakowym) lub fioletowo (na 
nafcolowym). Reakcya ta charakteryzuje ko
rzenie; fizyologiczne znaczenie wydzieliny 
pozostaje nieznane.

2) O rozmnażaniu rostowem paproci Angio- 
pfceris erecta.

Paproć Angiopteris erecta, podobnie jak 
inne z rodziny Marattiaceae, posiada liście, 
z których po odpadnięciu blaszki i ogonka 
liściowego pozostają napniu podstawy liścia, 
dźwigające przylistki, w postaci brył podusz- 
kowatych. Po wielu latach te podstawy 
bryłowate odpadają i tw orzą,pączki przyby
szowe. Autor zauważył, że paproć ta roz
mnaża się na górach jawajskich zapomocą 
tych odpadających podstaw, wagi 200—1500 <7, 
staczających się po stokach lesistych ku 
dołowi i nadających się nawet do sztucznego 
rozmnażania tej paproci. Przysłane z Jawy 
tego gatunku bryłowate podstawy liści, 
w opakowaniu suchem węgla drzewnego, mi
mo przeszło miesięcznej podróży zakorzeniły 
się w Dublanach.

3) O kwiatach na plewach jęczmienia wid- 
lastego.

Jęczmień widlasty, inaczej himalajskim 
zwany (Hordeum trifurcatum Schlech.), jest 
mutacyjną odmianą zwyczajnego jęczmienia 
(H. tetrastichum), pozbawioną ości na ple
wach. Natomiast rozwija się na górnej 
powierzchni jego plewy jeden, a niekiedy 
dwa kwiaty ponad sobą, które zwykle niezu
pełnie są rozwinię' e, mogą jednak nawet 
wydać owoc. Biologiczne znaczenie tych 
kwiatów na plewach nie jest znane, uderza 
tylko współzależność między stopniem ich
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rozwoju a zanikiem ości, morfologicznie są 
one bardzo ciekawe, jako rzadki nader przy
kład prawdziwych pędów nalistnych.

4) O kilku nieznanych paprociach Archi
pelagu Malajskiego.

Podczas swego pobytu na Jawie autor 
poznał kilka gatunków paproci dotychczas 
nieznanych. Odnalazł je w części wśród 
roślin ogrodu botanicznego w Buitenzorgu, 
dokąd zostały przeniesione z różnych wysp 
archipelagu, w części zauważał je na swych 
wycieczkach. Są to następujące gatunki: 
Angiopteris Smithii; Ophioglossutn pendulum 
var. SolYense; Polybotrya Nieuwenhuisenii; 
Platycerium Wandae; Acrostichum (Steno- 
chlaena) Smithii; Nephrodium (Sagenia) Yitzi; 
Nephrodium Labrusca var. Boschae; Aspidium 
(Lastraea) Wigmanii; Asplenium (Phyllitis) 
glochidiatum.

5) Czł. A. Wierzejski referował o pracy 
p. M. Rybińskiego p. t . : „Coleopterorum spe- 
cies novae, minusve cognitae, in Galieia in- 
yentae".

Autor opisuje 9 gatunków, dotąd niezna
nych, chrząszczy, a opisy, dwu poprzednio 
pobieżnie opisanych, uzupełnia. Z tych sześć 
gatunków, t. j. Nebria Reitteri, Trechus fon- 
tinalis, Tr. carpathicus, Atheta Smolkai, Cho
lera magnifica i Ludius Ganglbaueri pocho
dzą z Karpat wschodnich, przeważnie z Czar
nej Hory; dwa gatunki z Tarnopola, t. j. : 
Centhorrhynchus formosus i Apion podoli- 
cum; dwa gatunki z okolic Krakowa, t. j . : 
Throscus laticollis i Cęnthoirhynchus gali- 
ciensis; a jeden gatunek, t. j. Endectus Kul- 
czyńskii, ze szczytów Tatr (Rysy), gdzie go 
zebrał prof. Władysław Kulczyński.

6) Czł. Wł. Szajnocha podał treść swej 
pracy p. t . : „O pochodzeniu oleju skalnego 
w Wójczy w Królestwie Polskiem".

Olej ten, występujący w Wójczy o kilka 
kilometrów od Wisły na samym północnym 
brzegu niżu galicyjskiego czyli zapadliny 
podkarpackiej, jest, zdaniem autora, pocho
dzenia karpackiego. Pochodzi on z łupków 
menilitowych, jakie bądź na południowym 
stoku tejże zapadliny, t. j. koło Tarnowa 
występują na powierzchnię, bądź znajdują | 
się najprawdopodobniej pod powierzchnią j  

niżu nadwiślańskiego i olej ten unoszony I 
wgłębną wodą niżową ukazuje się na pół
nocnym brzegu zapadliny, złożonym z opoki 
kredowej, wody i oleju prawie nie przepusz
czającej.

7) Czł. A. Witkowski przedstawił treść 
swej pracy p. t. „Spostrzeżenia nad elek
trycznością atmosferyczną w Zakopanem".

Do zbierania elektryczności autor zastoso
wał chlorek radu, ciało wydające promienie 
Bacąuerela, jonizujące powietrze. Opisuje 
elektrodę radową urządzoną na tej zasadzie 
i podaje wyniki spostrzeżeń w miesiącach 
sierpniu i wrześniu 1901 r.

8) Czł. Wł. Natanson przedstawił swoję 
pracę p. t. „O rozchodzeniu się małych ru
chów w cieczach lepkich".

Praca ta stanowi dalszy ciąg rozprawy 
„O prawach tarcia wewnętrznego", złożonej; 
Wydziałowi matematyczno-przyrodniczemu na 
posiedzeniu z d. 4 lutego roku ubiegłego 
(Rozprawy W. M. P. Akad. Um. XLI (A) 
str. 223). Autor bada w niej prawa rozcho
dzenia się małych ruchów w łonie ciała, stosu
jącego się do założeń powołanej rozprawy;; 
podaje w niej również nową postać „równań 
ruchu", uogólnienie zwykłych równań cieczy 
lepkiej.

9) Czł. Radziszewski nadesłał referat o pra
cy p. M. Strzeleckiej p. t. „Przyczynek do 
znajomości homologów dezoksybenzoiny".

Autorka poddawszy suchej destylacyi mie
szaninę tolylooctanu i benzoesanu barowego 
pod ciśnieniem 60 mm otrzymała fenylo-p-ksy- 
lyloceton czyli tolyloacetofenon (p. CU , — CO 
— CH2 — C6H, — CH:,) krystalizujący się 
w 4-ścienne słupki, o p. t. 57°, rozpuszczalne 
w gorącej wodzie, alkoholu i eterze. Analiza 
elementarna i przeprowadzenie tego ciała 
w oksym stwierdziły jego naturę. Jestto 
związek identyczny z fenylo-p-ksylylocetonem, 
otrzymanym przez Strassmana (Ber. 22—1231) 
działaniem chlorku glinowego na mieszaninę 
benzolu i chlorku p-tolylooctowego.

Podstawiając w bromku p-ksylylu brom 
przez grupę CNS działaniem siarkocyan- 
ku potasowego w roztworze alkoholowym,, 
autorka otrzymała siarkocyanian p-ksylylu 
(CH3 — 6„Hi — CH-i — CNS) jako ciało białe,., 
krystalizujące się w delikatne igiełki, o p. t. 
134°, nierozpuszczalne w gorącej wodzie, 
eterze i alkoholu.

10) Czł. L. Marchlewski przedstawił swoję 
pracę p. t. „Ze studyów nad zielenią".

W pracy niniejszej opisano: 1) utlenienie 
filoporfiryny dwuchromianem sodowym, 2), 
redukcyą filocyaniny pyłkiem cynkowym, 3) 
widma różnych soli filoporfiryny w roztwo
rach wodnych.

Utlenienie filoporfiryny dało w rezultacie 
kwas składu C8H80 5 identyczny z t. zw. bez
wodnikiem trójwartościowego kwasu hemi- 
nowego, otrzymanego przez Kustera wskutek 
utlenienia heminy, hematoprofiryny i biliruT 
biny.

Przez redukcyą filocyaniny pyłkiem cynko
wym, w temperaturach wysokich, otrzymano 
ciało identyczne z hemopyrrolem, opisanym 
przez pp. Nenckiego i Zaleskiego, a,otrzyma
nym także przez Nenckiego i autora przez 
działanie jodowodoru, w obecności jodku 
fosfonowego, na sól podwójną filocyaniny 
i miedzi z kwasem octowym.

W ostatniej części rozprawy wykazano, że, 
sole filoporfiryny w roztworach wodnych 
ulegają dysocyacyi elektrolitycznej i że skutr 
kiem. tego widma absorpcyjne innych soli, 
użytych w roztworach równocząsteczkowych, 
są zupełnie identyczne. Badano w tym celu 
nietylko absorpcyą mniej załamanych promie
ni, ale także absorpcyą, promieni fioletowych, 
i ultrafioletowych.

11) Czł. Marchlewski przedstawił treść pracy 
p A, Korczyńskiego p. t. „O. działaniu bromuŁ
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na durol, pięciometylobenzol i s/.eściometylo- 
benzol“.

Autor dochodzi do wniosków, że: 1) wyższe 
metylobenzole nieczułe są na działanie świa
tła słonecznego podczas bromowania. Sześcio- 
metylobenzol nie bromuje się zupełnie pod 
jego działaniem, pięciometylobenzol i durol 
przyjmują brom w rdzeń. Durol tworzy 
w słońcu jedn obrom ek rdzeniowy, w ciemno
ści mieszaninę jedno i dwubromku; 2) w pod
wyższonej temperaturze brom podstawia się 
w łańcuchu bocznym durolu, w pięciometylo- 
benzolu zaś w rdzeniu. Durol zachowuje się 
tak pod wpływem światła, jak i pod 
wpływem podwyższonej temperatury, podob
nie jak mezytylen; 8) sześciometylobenzol 
wymaga dłuższego działania w podwyższo
nej temperaturze, by dać, ogrzany z bromem 
i z małą ilością wody, w rurze zalutowanej 
sześciobromosześciometylobenzol.

12) Czł. Natanson przedstawił pracę p. St. 
Zaremby p. t . : „Wyznaczenie przypadku, 
w którym f unkcye zasadnicze Poincarego mo
gą być wyprowadzone z funkcyj zasadniczych 
Le Roy albo z funkcyj Stekłowa“.

13) Czł. J. I Puzyna przedstawił pracę p. 
-S. Kępińskiego p. t. „O całkowaniu rozwią
zań równań różniczkowych liniowych rzędu 
'drugiego ze sobą sprzężonych11.

P o s i e d z e n i e  a d m i n i s t r a c y j n e .

Na posiedzeniu administracyjnem przyjęto 
przedstawione prace do wydawnictw Wy
działu.

W sprawie zaproszenia na kongres mię
dzynarodowy lekarski w Madrycie postano
wiono udać się z zapytaniem do odpowied
nich członków, czyby który chciał Wydział 
reprezentować. Zastanawiano się dalej nad 
formą, jaką od Nowego Roku ma mieć bule- 
tyn międzynarodowy, który odtąd wychodzić 
będzie tylno w redakcyi francuskiej. Rozpa
trywano sprawę konkursu Warschauera za 
najlepszą pracę z dziedziny nauk lekarskich 
oraz załatwiono inne jeszcze sprawy admini
stracyjne.

Wreszcie sekretarz zawiadomił Wydział, że 
dnia 17 grudnia odbyło się posiedzenie 
Komisy! antropologicznej pod przewodnic
twem czł. Cybulskiego.

Na tem posiedzeniu między innemi rozpatry
wano w dalszym ciągu sprawę wydawnictwa 
ubiorów ludu polskiego, referowano pracę 
p. Hadaczka p. t. „Badania archeologiczne 
w dorzeczu Dniestru*1. Komisya postanowiła 
drukować formuły zamawiań dr. Rozwadow
skiego oraz pracę dr. Olechnowicza „Cmenta
rzyska w Nowosiołkach“ i S. Czarnowskiego 
„Schronisko na górze Okopy41, oraz załatwiła 
różne sprawy administracyjne.

; J . Rostafiński..*}

KORESPONDENCYA WSZECHŚWIATA.

Rawa, w styczniu 1902 r.
Dobrze mi znany i zasługujący na zaufanie 

p. Stanisław Flinikowski, zarządzający ma
jątkiem Konopnica, położonym o 3 wiorsty 
od Rawy, opowiedział mi o zjawisku, jakiego 
sam był świadkiem. Pan Flinikowski, po
wracając z Rawy w nocy z d. 5 na 6 stycz
nia b. r., tylko co po opuszczeniu miasta, 
podczas silnego wiatru zachodniego zauwa
żył wśród ciemnej nocy padający grad, lecz 
jakież było zdziwienie jego, gdy owe ziarnka 
gradu za zetknięciem się z przedmiotami, 
znajdującemi się na wózku, a także z włas- 
nem p. F. ubraniem zaczęły błyszczeć świa
tłem, podobnem, jak p. F. przyrównywał, do 

| światła fosforycznego pudełek z zapałkami, 
używanemi przed kilkunastu laty. Zjawisko 
to trwało 2—3 minuty, smug świetlnych 

j  w powietrzu p. F. nie widział. Po minięciu 
zjawiska, przy świetle zapalonej zapałki, ze
garek wskazywał godzinę l '/4 po północy, 
a ziarnka gradu dochodziły wielkości grochu 
polnego lub nawet były nieco większe. Na
stępnie ciągle wśród wiatru zachodniego pa
dał jeszcze grad, lecz ziarnka jego już nie 
fosforyzowały, potem deszcz w ciągu 15—20 
minut. Zjawisko owo widział i woźnica p. F., 
Jan Adamczyk, który następnego dnia swoim 
towarzyszom opowiadał o ognistym deszczu, 
który go przestraszył bardzo.

Przy sposobności nadmieniam, że 20 grud
nia p. r. o godzinie 4 po południu, we 
wschodniej stronie nieba, w czasie zachodu 
słońca, w Rawie była widziana tęcza, zjawi
sko, zdaje się, dość rzadkie wśród zimowych 
miesięcy.

Karol Drymmer.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie d. 11 stycznia, 1-sze w r. b., 
wypełnił p. Wacław Mutermilch.

W odczycie swym .,0 powinowactwie che- 
l micznem“ prelegent przytoczył na początku 
\ odpowiedzi kdku chemików (Ramsaya, Schif- 
j  fa, Thana, Ostwalda, van’t Hoffa i  in.) na 
j kwestyonaryusz rozesłany przed paru laty 

przez prof. Pinerna y Alvarez (Sant-Jago)
[ do przedstawicieli nauki chemicznej o natu- 
| ize powinowactwa chemicznego.

Wspomniawszy o starszych i nowszych teo- 
ryach starających się wytłumaczyć naturę 
powinowactwa chemicznego* j»ko t o : o po- 

j  glądach filozofów greckich, o hypotezie kor- 
puskulamej, teoryi grawitacyjne) i elektro
chemicznej, prelegent przeszedł następnie do 

I przedstawiania sposobów oznaczania siły po- 
j winowactwa i wyszukania właściwej dla niej 

miary/ W tym kierunku zatrzymał się na 
następujących usiłowaniach .
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Przedewszystkiem zaznaczone były dawniej
sze metody Stahla, Geoffroy i Torbema Berg- 
manna, polegające na układaniu szeregów 
powinowactwa na podstawie przypuszczenia, 
że powinowactwa sąto siły absolutne i że 
reakcye idą zawsze do końca w kierunku 
silniejszego powinowactwa.

Dalej wyłożone zostały idee Bertholleta, 
który wykazał ważny wpływ masy działają
cej substancyi i zależność wyniku reakcyi od 
rozmaitych wpływów fizycznych (jak np. sta
nu skupienia).

W kolei rzeczy prelegent przeszedł do 
nowszych poglądów na stan równowagi che
micznej i wyprowadził z cynetycznej teoryi 
materyi wzór Guldberga i Waagego, obej
mujący prawo działania mas. W związku 
z tem wykazane zostało znaczenie praktyczne 
tego wzoru i liczne wypływające z zastoso
wania tego wzoru prawidła, obejmujące pro
cesy dysocyacyi, reakcye pomiędzy gazami 
i w roztworach, reakcye w układach jedno- 
i różnorodnych i w końcu reakcye pomiędzy 
elektrolitami.

W drugiej części swej pogadanki p. M. 
zatrzyma! się nad termochemią, w której 
•rozróżnił dwie epoki: jednę, gdy stosowano 
w niej zasadę zachowania energii, i drugą— 
gdy do zjawisk chemicznych zaczęto stoso
wać Il-gą zasadę termodynamiki.

Co dotyczę pierwszej epoki, to tutaj prele
gent wyłożył prawo Hessa, a następnie 
przedstawił poglądy Thomsena i Berthelota 
ma znaczenie efektu termicznego, przyczem 
wykazał słabe strony III-ej zasady termoche- 
micznej Berthelota, jako kryteryum kierunku 
reakcyj.

Przedstawiwszy następnie treść Ii-ej zasa
dy termodynamicznej (zasady wzrastania en
tropii), przeszedł w końcu do zastosowań 
tego prawa w nauee o powinowactwie ehe- 
micznem.

W tej części odczytu p. M. wykazał, że 
prawo Guldberga i Waagego jest niezbęd
nym postulatem teimodynamiki, następnie 
wspomniał o dociekaniach Horstmanna i Gibb- 
sa, przyczem zatrzymał się w krótkości nad 
regułą faz tego ostatniego, dalej, opierając 
się na badaniach van’t Hoffa, wyprowadził 
wniosek, że miarą powinowactwa chemiczne
go jest zmiana wolnej energii układu, przy- 
•czetn wspomniał o sposobach mierzenia siły 
powinowactwa w ten sposób rozumianego 
(przez oznaczenie stałej równowagi na pod
stawie wzoru A =  RTlnK, albo na drodze 
elektrochemicznej, lub w końcu na drodze 
mechanicznej); wreszcie wyprowadził ważny 
wzór yan’t Hoffa

q   dlnK
RTJ '  “  dT

(gdzie C[ jest ciepłem wydzielającem się pod
czas reakcyi, R —stałą gazową, K—staią rów
nowagi, T—temp. absolutną, ln—logarytmem 
naturalnym) i wykazał, jakie wnioski można 
wyciągnąć co do wpływu temperatury na 
■kieruneK reakcyj.

Na zakończenie była mowa o t. zw. „opo
rach biernych14.

Sprawy bieżące, przeważnie dotyczące in- 
formacyj handlowo-przemysłowych, zakończy
ły posiedzenie.

ROZMAITOŚCI.

— Zaćmienie słońca w r. 1904. 9 września
1904 r. npstąpi całkowite Zaćmienie słońca 
widziane na oceanie Spokojnym. Już dziś 
niektórzy przygotowują się do obserwacyi 
tego zjawiska. Downiug w odpowiedzi na 
liczne zapytania zajął się obliczeniem najdo
godniejszych dla obserwacyi punktów. Naj
lepiej według obliczeń odpowiadają wyma
ganiom wyspy Walker, które na mapach 
można odnaleźć pod 149' O i 4° N. Całe nie
szczęście tylko, że po najsumienniejszych po
szukiwaniach okazało się, że wyspy takie 
w rzeczywistości nie istnieją wcale. Prawda, 
że równie dobrze położone są Kingman lub 
Caldero, bo pod 1625 O i 6° N, i nawet nie
wątpliwie istnieją, ale niestety, tylko podczas 
odpływu są wolne od wody. Pozostaje wy
spa Palmira, położona pod 162° O i'5"52' N, 
jest jednak nieco zanadto na południe wysu
nięta, jeżeli wierzyć mapom. Nie pozostaje 
więc jak zaczekać do zaćmienia sierpniowego 
w roku 1905, które będzie widzialne w Ka
nadzie, Hiszpanii i Afryce północnej.

(R. Sc.) S ...a.

— Oddział wschodnio-syberyjskirossyjskiego to
warzystwa geograficznego święcił 30-go listo
pada r. z. pięćdziesięcioletni jubileusz swej 
działalności. Znakomity sybiryolog i podróż
nik Potanin zobrazował w artykule, umiesz
czonym w irkuckiem piśmie „Wostocznoje 
Obozrenje“ wyniki płodnej pracy instytucyi- 
jubilatki. Z tego rzutu oka na badania 
naukowe, ześrodkowujące się we wschodnio- 
syberyjskiem Oddziale, widzimy, jak wybitne, 
górujące niemal stanowisko wśród jego 
członków czynnych zajmowali nasi rodacy. 
Imiona Dybowskiego, Czekanowskiego, Czer
skiego i Godlewskiego—że wymienimy tylko 
najzasłużeńszych—powtarzają się tu co kilka 
wierszy. Czekanowski stoi na czele ekspe- 
dycyi w góry Bajkalskie, do średnich części 
Jeniseju, razem z Ferdynandem Millerem 
wyprawia się na Olenek; Dybowski bada faunę 
wód słodkich Bajkału; Czerski studyuje jas
kinie kościane w górach Sajańskich oraz 
geologią brzegów jeziora Bajkalskiego. „Dla 
wielu z tych cudzoziemców, przybyłych do 
nas w siódmym lat dziesiątku — pisze w in
nym artykule „Wost. Obozr.“ — praca nauko
wa nad Syberyą stała się treścią życia“.

m. h. h.
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— Kanał przez Europę. Stary ląd ma zdobyć 
nową arteryą, której rozmiary zaćmią wszyst
ko, co dotychczas w tym względzie poczy
nano. Chodzi o urządzenie komunikacyi 
wodnej od Szczecina nad ujściem Odry aż 
do Fiume nad Adryatykiem, czyli o połącze
nie morza Północno-Euiopejskiego z wodami 
południa kanałem wodnym. Trakt wodny 
wynosiłby jakieś 2240 km, byłby to zatem 
najdłuższy ze szlaków wodnych (dostępnych 
dla większych okrętów) na kuli ziemskiej. 
Wypadłoby urządzić połączenie wodne na 
przeciągu 485 km, na pozostałej zaś prze
strzeni moźnaby zużytkować drogi wodne 
istniejące. Mianowicie od Szczecina do Bo- 
gumina na Śląsku posługiwać się wodami 
Odry, której łożysko i tak ma uledz uregu
lowaniu i uprzystępnieniu dla znaczniejszej 
żeglugi. Dalej ma być przecięty kanał aż 
do Komond nad Dunajem. Wody tej rzeki 
mają posłużyć za szlak aż do Hukowar, 
skąd kanał zwróci się w kierunku Sawy 
i pójdzie wzdłuż tej rzeki aż do Sziszeku, 
skąd zwrócony na wody Kulpy posunie się 
do Karlsstadtu Od tego punktu kanał 
pójdzie wprost na Fiume, przecinając po dro
dze Alpy Juliańskie.

(La Naturę).

— Szybkość pociągów kolejowych w różnych 
krajach przedstawia się w sposób następu
jący :

W  godżinę

kilom etrów

Francya 93,5
Anglia 87,7
Niemcy 82,7
Belgia 79,6
Holandya 75,7
Austro Węgry 73,2
Włochy 70,1
Rossya 61,5
Dania 57,8
Turcya 42,0
Bulgarya 35,0
Grecy a 33,7

Dane powyższe, zebrane przez brukselskie 
„Mouvement geographique“, stosują się do 
największych szybkości, osięgniętych w wyli
czonych krajach przez zwykłe pociągi oso
bowe.

J. T.

B U L B T Y N '  M E T E O R O L O G I C Z N Y

za tydziień od d. 15 do 21 stycznia 1902 r.

(Ze spostrzezeń na slacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

DZIEŃ
BAROMETR 
700 mm -f-

TEMPERATURA w  st. C.
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7 r- 1 p. 9 w. 7 r. XP- 9 w. Najw. Najn.

15 Ś. 58,9 6r,o 59,0 — 4,8 — 3,5 — 4,3 - 2 ,8 — 5,9 84 NW3,NW:’,SWł 0,3 kilkakrotnie
16 C. 35,6 3 i ,3 4°,3 — 0,8 3,8 2,4 3,8 — 4,3 8b sw-°,w1',w l:i 9,2 z nocy; •  kilkakrot
17 P. 48,6 49,9 50,2 —°»5 i ,4 0,6 2,4 —°,9 89 W3,NW:),W10 — n ie; / ;  (g)
18 s. 46,3 46,1 .So,o 2,8 2,8 —°,5 3,5 — o,5 96 NW^W^N12 1,3 0 prawie cały dzień po-
19 N. 58,2 60,0 58,3 — 4,2 — 2,1 — i ,4 — o,5 — 4,2 75 NE‘,0 ,SW5 — [krapiał; /  wiecz.
20 P. 52,4 48,7 44,8 2,0 3,7 2,7 4,0 — i ,4 89 W9,WU,WU 2,9 •  kilkakr.; /  cały dzień
21 W. 46,8 45,5 49,6 1,2 3,6 !,2 4,° 1,0 81 W^W1-’^ 0,6 •  w nocy; /  cały dzień

Średnie 49,6 86 14,3

T R E Ś Ć .  Analiza widmowa gwiazd stałych, przez P. Trzcińskiego. — Pielęgnowanie po
tomstwa u ryb. Według C. Sterna, przez B. Dyakowskiego. — O temperaturze zwierząt, 
przez J. K. S. —• Akademia Umiejętności w Krakowie. — Korespondencya Wszechświata. — 

Sekcya chemiczna. — Rozmaitości. — Buletyn meteorologiczny.
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