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A d res  R e d a k c y i:  M A R SZ A ŁK O W SK A  N r. 118.

PROMIENIOWANIE SŁONECZNE 
I ATMOSFERA ZIEMSKA.

I.

Gdy w oderwaniu od wzajemnych 
przyciągań ciał niebieskich rozważać 
będziemy ziemię naszę w  jej jednostaj
nym ruchu wirowym  około swej osi 
i postępowym w płaszczyznie swej orbi
ty, to  dla niej jedynem prawie zewnętrz- 
nem źródłem energii będzie energia 
promienista. Olbrzymie ilości promie- 
niowań płyną ku nam bezustannie ze 
słońca przez eter, są  one bezpośrednim 
lub pośrednim bodźcem wszystkich prze
mian i całego życia organicznego na 
ziemi. Gdyby w skutek jakich katakliz- | 
mów światow ych przerwany został do
stęp ku ziemi całej gam y promieniowali 
słonecznych, lub gdyby tem peratura na
szej gw iazdy dziennej zbliżyła się zbyt 
do średniej tem peratury globu naszego, 
życie tego ostatniego wyczerpałoby się 
nader rychło. W yrów nałyby się wtedy 
W szystkie różnice tem peratur, ustałyby 
różnice w  jakościach różnego rodzaju 
energii i jednostajnie rozproszonym 
źródłom ciepła brakowałoby kardynalne

go warunku, któryby je  czynił zdolnemi 
i  do pracy.

I  nietylko ustałoby zaraz wszelkie 
życie organiczne na ziemi, ale i bieg 
wszystkich przemian chemicznych i fi- 

| zycznych zachodziłby teraz z nieprze
partą  mocą w pewnym kierunku, który 

| mu już zgóry natura wskazała. Bieg ten 
w pył drobny obróciłby wszelkie nagrom a
dzenia pracy wieków lub kultury ludz- 

J  kiej, zatarłby wszelkie indywidualne róż
nice i nie ustaw ałby w pracy, pókiby 
dzieła zniszczenia nie doprowadził do 
końca, pókiby chaos kompletny nie za
panował na ziemi. Jednocześnie z tym 
stanem największej bezładności i energia 
wtedy rozproszyłaby się zupełnie; w yra
żając się termodynamicznie entropia ta 
kiego układu osięgłaby swoje maximuin, 
możliwe w  danych warunkach.

Jeżeli więc odnosimy zwycięstwa i po
zornie przełamujemy to powszechne dą
żenie w  biegu zjawisk przyrody, jeżeli 
wciąż jesteśm y w posiadaniu różnic 
tem peratur i nagromadzamy zasoby pra
cy—wszystko to winniśmy temu fali
stemu rodzajowi energii, którym  słońce 
dobroczynnie nas darzy. Rozumiemy też 
dobrze, że źródłem tego działania jest 
ogromna różnica tem peratur między zie- 

| mią a słońcem.
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W  tem przekonaniu mówimy tak  czę
sto, że rozżarzona b ry ła  słoneczna w y
syła ku nam ciepło i że w łaśnie dzięki 
temu „ciepłu prom ienistem u“ tak  in ten 
sywnie odczuwamy ogrzew ające działa
nie promieni. W yrażenia tak ie  są jednak  
błędne i nie powinniśm y się niem i posłu
giwać. Ze słońca biegnie ku  nam przez 
eter jedynie tylko energia promienista, 
ta  zaś, wchodząc w  atm osferę ziemską 
lub padając na ciało nasze, zostaje 
w części lub w  całości pochłonięta 
i przekształcona w energią cieplną.

To przejście jednej form y energii w  in
ną możnaby sobie w  sposób następujący 
obrazowo przedstawić. W edług zasady 
zachow ania energii każda forma energii 
pow staw ać może ty lko kosztem innej 
formy. E nerg ia prom ienista ruchów  pe- 
ryodycznych w eterze najczęściej po
w staje w skutek przejścia w  n ią energii 
cieplnej ruchu cząsteczek ciał stałych cie
kłych lub gazowych. W  przejściu tem 
ważne znaczenie ma eter, w ypełniający 
przestrzenie wolne między cząsteczka
mi. M ianowicie ruchy molekuł bezustan
nie udzielają się eterow i w  sposób 
podobny, jak  np. ruchy widełek kamer- 
tonu otaczającemu powietrzu, wyw ołując 
w nim swojego rodzaju promieniście 
rozchodzącą się energią dźwiękową.

W edług więc naszego obrazowego mo
delu zjawiska, charakter promieniować, 
wysyłanych przez ciało, zależeć musi 
od charakteru tych  ruchów  m olekular
nych, które w  danym razie charaktery
zują cieplny stan ciała. W e względnie 
niewysokiej tem peraturze ciała i ruchy 
molekuł są względnie niewielkie; one 
też w yw ołują w  eterze względnie po
wolne drgania, rozchodzące się na dro
dze promieni o większych długościach 
fal. W  m iarę podwyższania się tem pera
tu ry  przybyw ają nowe, bardziej szybkie 
ruchy molekuł do tych, które poprzednio 
istniały, a stąd zjaw iają  się w  eterze 
nowe potoki promieniowań o krótszych 
falach. Gdy tem peratura ciała dosięga 
pewnej granicy, prawdopodobnie jedna
kowej dla w szystkich ciał (około 500°), 
to część wysyłanej energii promienistej, 
posiadając już długość fali )> =  0,7 ;j.

(0,0007 mm), działać poczyna na wzrok 
ludzki, wyw ołując wrażenie czerwonego 
światła; jestto  tem peratura ciemnoczer
wonego żarzenia. W obec dalszej zwyż
ki tem peratury przybywa teraz więcej 
promieni o krótszej długości f a l i : są- 
to  widzialne promienie pomarańczowe, 
żółte, zielone, niebieskie i nakoniec fio
letow e (tem peratura białego żarzenia). 
Dalej ciało znów poczyna wysyłać nie 
działającą na wzrok nasz energią pro
mienistą; sąto promienie ultrafioletowe, 
k tórych obecność dowodzi, mówiąc 
wogóle, nader wysokiej tem peratury 
źródła.

Ciała tw arde i ciekłe w ysyłają t. zw. 
widmo ciągłe, którego granica ze strony 
promieni o krótszych długościach fal 
zależy od tem peratury ciała. Tym zaś 
najszybszym wahaniom tow arzyszy cała 
serya powolniejszych wahań, których 
dolna granica nie jes t nam dotychczas 
dokładnie znana.

Każde ciało pochłania i wysyła pewne 
gatunki promieniowań, a stosunek zdol
ności emisyjnej pewnego ciała do jego 
absorpcyjnej zdolności podlega ważnemu 
praw u, które w ykrył Kirchhoff. Dla 
zrozumienia tego praw a, rozważmy raz 
jeszcze poprzednio stosowany model. 
Niechaj ciało wysyła promienie z okre
ślonym peryodem T, t. j  według nasze
go modelu cząsteczki ciał wykonyw ają 
głów nie w ahania z peryodem T, które też 
w yw ołują odpowiednie falowanie w ete
rze. Jeżeli teraz zzewnątrz rozprzestrze
nia się w  eterze do powierzchni ciała 
naszego energia promienista z peryodem 
T, to  odwrotnie energia eteru udzieli 
się cząsteczkom ciała, które są jakby 
nastrojone do w ahania z tym  peryo
dem. Energia promienista przejdzie więc 
w  energią cieplną, zostanie pochłonięta. 
Jestto  zjawisko zupełnie analogiczne 
z zasadą rezonansu akustycznego, we
dług którego każde ciało pochłania te 
falowania, które samo jes t zdolne w ysy
łać. Przenosząc tę  zasadę rezonansu do 
nowej dziedziny, możemy prawo Kirch- 
hoffa wysłowić, jak  następ u je : Każde 
ciało pochłania w  danych w arunkach tę 
energią promienistą, k tó rą  samo wysyła.
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Jeżeli A i a oznaczają absorpcyjne, j 

e i e emisyjne zdolności dwu ciał dla 
jednego i tego samego rodzaju promie- 
niowań (charakteryzujących się określe
niem T lub X), to prawo Kirchhoffa mó
wi nam, że

a _  e
-  T ~ 1

t. j. że zdolność absorpcyjna jest pro- 
porcyonalna do emisyjnej. Porównyw a- 
jąc wszystkie ciała z sadzą, dla której 
przyjmujemy A =  1 i s =  1, otrzym u
jemy, że

a — e .

II.

Praw a promieniowania ciał idealnie 
„czarnych*4.

Praw o Kirchhoffa o stosunku emisyjnej 
i absorpcyjnej zdolności ciał dla każdej 
barw y w danej tem peraturze jest zasad- 
niczem w teoryi promieniowań. Stosu
nek ten jest jednakow y dla wszystkich 
ciał, o ile w  grę wchodzi tylko energia 
cieplna, i rów na się co do wartości 
liczebnej zdolności emisyjnej idealnie 
czarnego ciała, t. j. takiego, które do
skonale pochłania wszystkie nań pada
jące w iązki promieni. Takich „czar
nych44 ciał nie znamy wprawdzie na zie
mi, ale możemy do nich nieograniczenie 
się zbliżać w swych poszukiwaniach do
świadczalnych, biorąc pustą wewnątrz 
i ograniczoną metalowemi ściankami 
przestrzeń z małym otworkiem. Taka 
przestrzeń będzie praw ie doskonale po
chłaniała wszystkie promienie, wbiega
jące do jej wnętrza, i tylko nader zni
koma ich część zdoła ujść stąd napo- 
wrót. Ten stan  rzeczy przedstawi się 
nam jeszcze jaśniej, gdy rozpatrzym y ! 
następujący przypadek. W yobraźmy so
bie głębokie podziemie z małein okien- [ 
kiem na zewnątrz, przez które przenikają 
promienie słoneczne. Pomimo tego jed
nak, patrzącem u przez tak i otwór pod
ziemie w yda się doskonale czarne 
i to niezależnie od barw y tych po
wierzchni, które tw orzą ściany podzie
mia. Opierając się na tem, zdołano

w ostatnich czasach zbadać doświadczal
nie praw a promieniowania idealnie czar
nych ciał, t. j. praw a zmian doskonale 
ciągłych widm wraz ze zmianą w arun
ków zewnętrznych. Dzisiejsza teorya 

| ciepła w  swym zwycięskim pochodzie 
[ i w dziedzinie teoryi promieniowań do

bitnie zaznaczyła swe ślady. Na t. zw. 
j  drugiej zasadzie termodynamiki, zasadzie 

Carnota i Clausiusa, opiera się zrozumienie 
praw a Kirchhoffa. Treść zaś i możność 
stosowania „drugiej zasady44 leży, w o- 
świetleniu Maxwella, Helmholtza i Boltz- 

j  mana, w bezładnym, nieuporządkowanym 
j  charakterze ruchów cieplnych. Podobny 

też nieuszeregowany, chaotyczny charak- 
I ter nosi, według Plancka, każde promie

niowanie, które faktycznie obserwujemy 
w przyrodzie. W ażnem jest, że i w tym, 
i w drugim przypadku ten bezładny cha
rak ter nie zależy bynajmniej od tych 

| specyalnych przedstawień, jakie tworzyć 
| sobie możemy o istocie zjawisk; wystar- 
i czy przyjąć tylko, że druga zasada sto

suje się ogólnie i że ona nie przestaje 
być słuszną i rozciąga swą władzę 

| i w tym  razie, gdy część energii ciepl
nej ogrzanego ciała przekształca się 
w energią promienistą eteru.

Pod naciskiem tej drugiej zasady 
I wszelkie układy dążą do stanu możliwie 

największej bezładności i największego 
rozproszenia energii. I  tylko wtedy, 
gdy osięgnięte jest maximum, możliwe 
w danych warunkach, układ pozostaje 
w  równowadze.

Stąd też bezpośrednio wynika, że 
i promieniowanie, swobodnie biegnące 
w przestrzeni, nigdy nie może osięgnąć 
stanu rów now ag i: nieograniczenie dą
ży ono do zwiększenia swojej entropii. 
Stosunki zmienią się nieco, gdy rozpa 
tryw ać będziemy pewną ilość energii 
promienistej w przestrzeni całkowicie 
ogrodzonej nieprzezroczystemi, np. m eta
lowemi, ścianami. Zam knięta tu  we
wnątrz energia musi osięgnąć pewien 
stan równowagi; łatw o wykazać, że 
i w tym  przypadku tylko w razie najw ięk
szej degradacyi kierunków i możliwie 
bezładnego charakteru promieniowań na
stąpi stała równowaga.
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Aby to  bliżej uzasadnić wyobraźmy 
sobie, idąc za przykładem  Michelsona, 
idealny zwierciadlany walec, wypełniony 
wiązką promieni monochromatycznych, 
biegnących równolegle do jego osi. Tem
peratura tych idealnych, doskonale odbi
jających zwierciadeł je s t nam tu  oboję
tna  i nie może mieć wpływu żadnego 
na przebieg rozważanego zjawiska.

Przypuśćm y dalej, że w iązka nasza 
je s t spolaryzowana i że płaskie zw ier
ciadlane podstaw y w alca dzieli odle
głość dokładnie rów na całkow itej liczbie 
półfal naszych promieni. W tedy w e
w nątrz naszej zamkniętej przestrzeni ener
gia promienista uszereguje się w  okre
ślony, praw idłowy sposób: w  postaci 
stojących fal z węzłami i międzywęźlami 
w  równych odstępach. Rozmieszczenie 
to  jednak, jakkolw iek odpowiada pewne
mu stanow i rów now agi ruchomej, będzie 
w każdym razie nadzwyczaj niestałe; w y
starcza najmniejsze odchylenie od rów no
ległości obu podstaw  walcowych lub 
wprowadzenie w ew nątrz minimalnych 
ilości ciała rozpraszającego, aby prom ie
niowanie samo przez się porzuciło swój 
uszeregowany, praw idłow y charakter 
i zdążało do przyjęcia innego bardziej 
chaotycznego, lecz zato trw alszego stanu 
równowagi.

Podobny niestały stan jes t charaktery
styczny nietylko dla wiązki spolaryzo
w anych promieni monochromatycznych, 
lecz i wogóle dla wszelkiej rozproszonej 
radyacyi monochromatycznej. W yobraź
my sobie znowu zam kniętą przestrzeń 
ograniczoną, jednak nie idealnie odbija- 
jącem i zwierciadłami, lecz absolutnie bia- 
łemi powierzchniami, t. j. takiemi, które 
doskonale rozpraszają w szystkie padają
ce na nie promienie.

Jeżeli teraz w  tak ą  przestrzeń wpuści
my falę monochromatyczną, to ona roz
proszy się na wszystkie strony i wypełni 
wnętrze „rozproszonem promieniowaniem 
m onochrom atycznem u Takie promienio
wanie będzie miało już, daleko bardziej 
nieuporządkowany charakter, niż to, k tó 
reśmy przed chwilą rozw ażali w  walcu 
zwierciadlanym; tu ta j znika już przew a
ga kierunków, wszelkie uszeregowanie.

j  Stan ten jednak nie osięgnął jeszcze cał- 
1 kowitego maximum bezładu i możliwego 

rozproszenia energii, gdyż przeważa 
w nim jedna długość fali, jedyny tylko 
peryod. E ntropia przeto nie osięgła tli 
jeszcze swego maximum a układ i tyni 
razem pozostaje w termodynamicznie 
niestałej równowadze. Za najmniejszem 
zetknięciem z realnem ciałem o skończo
nej zdolności absorpcyjnej i emisyjnej 
znika monochromatyczuość i przew aga 
jakiejś określonej długości fali; promie, 
niowanie dąży do stanu największej de- 
gradacyi i największego bezładu, k tó re
mu jedynie odpowiada trw ała  rów no
waga.

Stan tak i charakteryzuje więc wszel
kie promieniowanie, zgrupowane we
w nątrz zamkniętej nieprzezroczystej po
wierzchni o pewnej, określonej tem pera
turze; takie zupełnie nieuszeregowane 
promieniowanie jest ściśle identyczne 
z tem, jakie wysyła „idealnie czarne 
ciało“ w  tejże tem peraturze.

Żeby przejść do ilościowych praw  pro
mieniowania, rozważm y ograniczoną pu
stą przestrzeń, zam kniętą metalowemi 
ścianami o jednakowej ściśle tem pera
turze. Takie ciało znajduje się w  rów 
nowadze cieplnej i rów now aga ta  sama 
przez się naruszona być nie może; jest 
przytem rzeczą obojętną, czy ciało jest 
jednolicie ogrodzone, czy też i wew nątrz 
posiada oddzielne przegrody, wew nątrz 
których energia istnieje tylko w formie 
nieuporządkowanego, bezładnego promie
niowania.

Ta wew nętrzna energia promienista 
posiada następujące trzy  kardynalne w ła
sności:

1. Przez każdą płytkę, dowolnie umiesz
czoną wew nątrz naszej zamkniętej prze
strzeni, przechodzi w obudwu kierunkach 
jednakow a ilość energii promienistej.

2 . Ilość tej energii w każdej jednostce 
objętości (t. j. jej gęstości) jest we

i w szystkich częściach lub przedziałach 
naszej powierzchni jednakow a i zależy 
wyłącznie od tem peratury.

3. Skład tej energii promienistej, t. j. 
i rozmieszczenie energii między promienia- 
I mi różnych barw , jest jednakow y dla
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wszystkich kierunków i dla wszystkich I 
miejsc naszej ograniczonej pi'zestrzeni. 
To rozmieszczenie energii, charakteryzu
jące także względne natężenie falowań 
różnych długości fali, zależy również 
tylko od tem peratury; wszelkie zewnętrz
ne czynniki, jak  barw a ścian odgrani
czających naszą przestrzeń, ich roz
mieszczenie: i t. d. nie m ają tu  żadnego 
wpływu.

Uzasadnienie tych własności w  całości 
spoczywa na drugiej zasadzie term ody
namiki. W szelkie uchylenie od nich pro
wadzi do wyw oływ ania różnic tem pera
tur lub przynajmniej do możliwości ich 
powstawania; rów now aga cieplna zosta
je  w każdym przypadku naruszona, co 
się jaw nie; sprzeciwia drugiej zasadzie.

Opierając się na tych wiadomościach, 
m ożną już w prost przystąpić do formu
łow ania ilościowych praw  promieniowań.

Praw o Kirchhoffa w prost w ynika z pier
wszej, wyżej wyszczególnionej własności. 
W  rzeczy samej, oznaczmy przez e cał
kow itą ilość energii promienistej, prze
chodzącej w  jednostce czasu przez jed
nostkę powierzchni naszej płytki, umiesz
czonej w ew nątrz zamkniętej przestrzeni. 
Jeżeli pły tka pochłania pewną część 
promieniowań i przepuszcza na drugą 
stronę tylko część pierwotnej energii 
AE, gdzie A przedstaw ia ułamek, cha
rakteryzujący tę  zdolność absorpcyjną, 
to płytka nasza wysyła z drugiej strony, 
ceteris paribus, energią I, dokładnie rów
ną AE. Gdyby bowiem równości tej nie 
było, gdyby np. AE było większe od I, 
to płytka nasza, pochłaniająca więcej 
energii, ogrzewałaby się, coby naruszyć 
musiało równowagę tem peratur. To jed
nak nigdy zajść nie może, zawsze prze
to I  • —' A E , skąd mamy, że

co właśnie w yraża praw o Kirchoffa. Gdy 
A . 4= 1, mamy I  =  E, t. j. promienio
wanie idealnie czarnego ciała rów na się 
tej nieuporządkowanej energii promieni
stej, k tóra sama przez się powstaje we
w nątrz nieprzezroczystej zamkniętej prze
strzeni o tejże temperaturze. W edług

drugiej własności całkowite promienio
wanie E  zależy tylko od tem peratury. 
Zależność tę w jaw nej postaci wykazał 
poraź pierwszy na drodze doświadczeń 
fizyk wiedeński Stefan. Znalazł on, że 
promieniowanie ciał czarnych jest wpi’ost 
proporcyonalne do czwartej potęgi tem 
peratury bezwzględnej *).

Teoretyczne uzasadnienie tego prawa 
dał drugi fizyk wiedeński, Boltzmann, 
opierając się na prawach termodynamiki 
i na teoryi elektrom agnetycznej energii 
promienistej.

Analogicznych rozważań i wzorów 
Boltzm anna nie możemy tu  natural
nie powtarzać, chcielibyśmy jednakowoż

Fig. 1.

w kilku słowach zaznaczyć treść i ideę 
przewodnią tego rozumowania.

Wyobraźmy sobie dwa nieprzezroczy
ste ciała o skończonych zdolnościach 
emisyjnych, posiadające stałe tem peratu
ry Tt i T2. Niechaj dwie przeciwległe 
części tych powierzchni łączy walec 
o doskonale rozpraszających ściankach, 
w ew nątrz którego chodzi tłok C (fig. 1) 
z podnoszoną klapę E. Górną część wal-

’) Praw o Stefana ma postać E =  CT4, 
gdzie spółczynnik C według nowych do
świadczeń Kurlbauma równa się

cm!, sec. (st. tem.)4
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ca (jeżeli zamknięto klapę E) w ypełnia I 
nieuporządkowana energia promienista, 
odpowiadająca tem peraturze T,, gdzie 
w dolnej części mamy promieniowanie, 
charakteryzujące tem peraturę ri \ .  Gdy 
Tjt jes t większe od T2, to  i gęstość ener- I 
g ii w  górnej części je s t odpowiednio 
większa niż w  dolnej.

W edług teoryi elektrom agnetycznej 
M axwella w iązka rów noległych promie
ni wywołuje w  razie prostopadłego p a 
dania na powierzchnię pochłaniającą ci
śnienie, równe co do w artości liczebnej 
gęstości tej energii promienistej. D la 
naszego w alca ciśnienie to  jest większe 
w  górnej niż w  dolnej części; istnieje 
w ięc dążność do poruszania tłoka z gó- j  

ry  na dół i dążność ta  może być uży ta  
do w ykonania jakiejbądź zew nętrznej j  

pracy. P raca  ta, podobnie jak  i w  m o
torach termicznych, odbywa się kosztem  j  

bardziej ogrzanego ciała i do niej daje 
się w zupełności zastosować druga za- j  

sada termodynamiki.
Rozważm y następujący zam knięty p ro

ces kołowy.
1. Niechaj tłok  C zajm uje położenie (1) 

przy samem ciele A; pod w pływem  
promieniowania z A tłok doznaje ciśnie
nia i przechodzi do położenia (2). W tedy 
u A zaczerpnięta została pewna ilość 
energii dla wypełnienia objętości (1,2), oraz j  

dla wykonania ciśnienia; w  tym że czasie 
ciało B otrzym ało w  postaci pochłonię
tej energii prom ienistej pew ną ilość 
ciepła i wreszcie tłok oddał określoną 
pracę zewnętrzną.

2. Gdy tłok zajmuje położenie (2), 
w staw iam y w  miejsce (1) idealnie roz
praszającą (białą) płytkę i poddajem y 
energię prom ienistą procesowi adiaba
tycznemu, przesuwając tłok  C z położe
nia (2) do (3), dla którego gęstość energii 
w  górnej części, zm niejszając się, dorów
nała  gęstości, panującej w  dolnej części 
dla tem peratury T 2. To zmniejszenie j 
energii wobec rozszerzenia adiabatyczne
go zależy od zwiększenia objętości i od 
przejścia pewnej części energii w  pracę 
ciśnienia promienistego. W  tem  drugiem  
stadyum  naszego procesu oznaczona część 
energii promienistej przekształca się

więc w  pracę, a nadto ciało B otrzym u
je  pewną nową ilość energii.

3. W  położeniu (3) odkrywamy klapę 
E, co możemy uczynić, nie naruszając 
rów now agi energii promienistej. Dalej 
wracam y tłok do jego początkowego 
położenia (1), zakrywam y klapę E i usu- 

1 wam y poprzednio w suniętą idealnie b ia
łą  płytkę. Tem też zamknęliśmy cały 
ten cykl odwracalny, i powróciliśmy do 
pierwotnego położenia.

Obliczywszy dla naszego motoru pro
m ienistego całą ilość ciepła, zapożyczo
nego od ciała A (grającego tu  rolę 
ogrzewacza), dalej ciepła, oddanego cia
łu B (jako chłodnicy), otrzymujemy na 
zasadzie wzorów, wyrażających drugą 
zasadę, że gęstości promieniowań są 
w prost proporcyonalne do czwartych po
tęg  tem peratur bezwzględnych, skąd już 
bezpośrednio w ynika prawo Stefana.

Form ułując wyżej prawo Kirchhoffa, 
odnosiliśmy je  do całkowitego pro
mieniowania E ciał nieprzezroczystych 
o pewnej określonej tem peraturze. P ra 
wo to jednak stosuje się ogólnie i dla 
promieniowań oddzielnych brano e^, tak  
że i w  tym  razie , skąd

*X

Trzeba jednakowoż zaraz zamvażyć, że
0 ile E  było funkcyą wyłącznie tem pera
tu ry  T, to zależy nietylko od T, lecz
1 od długości fali X. Zakładam y też 
naturalnie, że ogrzane ciała wysyłające 
promieniowanie nie podlegają żadnym 
procesom elektrycznym lub chemicz
nym.

Już  Kirchhoff zajm ował się pytaniem 
o rozmieszczeniu energii w  widmie, t. j. 
o postaci funkcyi dla różnych dłu
gościach fali i tem peratur, lecz dopie
ro Langley, opierając się na swych pomia
rach spektrobolometrycznych, w yciągnął 
w  tej mierze ważne pozytyw ne wnioski. 
Znalazł on, że promieniowanie ciała 
czarnego może być, jako funkcya długo
ści fali, przedstawione przez krzywą 
ABC, która, począwszy od zera, szybko 
w zrasta i, osięgnąwszy swe największe
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znaczenie, wolno następnie spada napo- 
w rót do zera (fig. 2).

Po drugie zaś, wraz ze wzrostem 
tem peratury źródła, w zrastają wszystkie | 
rzędne krzywej i największa z nich 
przenosi się w  stronę fal krótszych; tak  
np. jeżeli tem peraturze T odpowiada 
krzywa ABC, to wyższej tem peraturze 
T' odpowiada krzyw a A'B'C'.

Te dwie zależności, znalezione przez 
Langleya, jako bezpośrednie wnioski 
z obserwacyi, wyprowadzone zostały nie
dawno na drodze rozważań teoretycz
nych. Przedewszystkiem  W illy W ien do
wiódł, opierając się na danych term ody
namicznych i zasadzie Dopplera, że w ra 
zie zmiany tem peratury rozmieszczenie 
energii w  widmie idealnie czarnego ciała 
zmienia się tak, jakgdyby długość każ
dej oddzielnej fali zmianiała się od-

n

Fig. 2.

wrotnie proporcyonalnie do tem peratury 
bezwzględnej. Ten wniosek Wiena, zna
ny  pod nazw ą praw a przemieszczeń, j  

pozwala więc z wiadomego rozmiesz- i 
czenia energii dla jednej tem peratury 
obliczyć rozmieszczenie dla wszystkich 
innych.

Co dotyczę pierwszego wniosku Lan
gleya, t. j. analitycznego wyrażenia funk- J  

cyi e ,̂ to zadanie to  nastręczało poważ
ne trudności, k tóre jeszcze i obecnie nie 
zupełnie przezwyciężone zostały. Postać j  

e- w  zależności od X i T wyprowadzali : 
Wien, Thiesen, Lummer i Jahnke i ostat- j  
nio Planck. W  wyprowadzeniu tych j  
funkcyj, przedstawiających się wogóle 
jako wzory wykładnicze, oprócz zasad 
termodynamiki i teoryi elektrom agne
tycznej, zasadnicze znaczenie ma zasto

sowanie ogólnych twierdzeń rachunku 
prawdopodobieństw, co wypływa z nie- 
porządkownego, bezładnego charakteru 
idealnie „czarnych14 promieniowań.

P raw a te poddano w ostatnich czasach 
szerokim studyom doświadczalnym. P ra 
ce Lummera, Pringsheima, Kurlbauma, 
Rulensa, W annera, Paschena i in. dopro
wadziły do wniosku, że powyższe wzory 
analityczne ze znacznem przybliżeniem 
odtw arzają rezultaty  doświadczeń. Dla 
większych długości fal najlepszą zgod
ność z danemi eksperymentalnemi daje 

j  wzór Plancka *), który też, o ile się zda
je, przyjmować zaczyna przeważna część 
fizyków.

Pozostaje nam jeszcze wspomnieć w kil 
ku słowach o wpływie współczynnika 
załam ania ośrodka na przebieg promie
niowania idealnie czarnych ciał. Zależ- 

j  ność ta  przypisywana jest powszechnie 
i Clausiusowi, chociaż już wcześniej pyta- 
I nie to zostało dokładnie rozebrane przez 

Kirchhoffa. Rozumowania, których tu  
j  pow tarzać nie możemy, doprowadziły 

tego ostatniego do wniosku, że zdolność 
emisyjna ciała czarnego zmienia się pro
porcyonalnie do kw adratu  współczynnika

| załam ania otaczającego ośrodka. Do- 
j  świadczalnem stwierdzeniem tego praw a
1 zajmował się Quintus Icilius, a także 

w r. 1896 M. Smoluchowski.
(DN)

Wł. Gorczyński.

WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA 
WSPINAJĄCYCH SIĘ ROŚLIN.

(Według A . K E R N E R A ).

Jednym  z celów, do jakich służy ro
ślinie łodyga, jest dźwiganie liści i w y
niesienie ich na pewną wysokość tak,

i) W zór Plancka dla ma p o s ta ć :

gdzie c i c3 są stałe współczynniki, a e ozna
cza podstawę logarytmów naturalnych.
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aby m ogły korzystać z jaknaj większej 
ilości światła. Celowi tem u najlepiej 
odpowiadają łodygi prosto wzniesione, 
należycie mocne, by mogły unieść ciężar 
wszystkich liści i wierzchołkiem swym 
wystrzelić ponad inne sąsiednie rośliny. 
W ym aga to jednak dużego nakładu, aby 
łodyga m ogła osięgnąć należytą w yso
kość a jednocześnie dostateczną grubość 
i wytrzymałość.

To też nie wszystkie rośliny m ogą 
zadosyć uczynić tem u dążeniu do góry 
i do światła, nie wszystkie posiadają 
dostatecznie mocne i sztyw ne pędy. Ale 
gdy jedne z takich słabych roślin nie 
mogąc stać prosto, ścielą się po ziemi 
i zadaw alają mniejszą ilością św iatła  
oraz gorszemi warunkam i, niby nędzny 
proletaryat, inne, sprytni i zręczni ka- 
ryerowicze, czepiają się mocniejszych 
i silniejszych sąsiadów, po ich pniach 
w drapują się nieraz aż na sam wierzcho
łek i rozsiadłszy się na nim dumnie, 
królują ponad wysokiemi drzewami, ro- 
snącemi o własnej sile.

Takie wspinanie się przy cudzej po
mocy ma swoje złe strony, staw ia b o 
wiem rośliny w  zależności od tych 
mocniejszych sąsiadów, zmusza je  do 
pi’zystosowywania się do pewnych w a
runków, ale zato pozwala im osięgnąć 
tanim  kosztem tę  ilość św iatła, której 
inaczej nie m ogłyby zdobyć. Przypom i
na to drobnych szaraczków, w ieszających 
się klamki pańskiej, nie poto wprawdzie, 
aby żywić się okruchami ze stołu m a
gnatów , lecz poto, aby niepostrzeżenie 
a zręcznie, robić karyerę przy ich pomo
cy. I  tu  i tam  udaje się ona nieraz 
świetnie.

Rośliny takie o łodygach w spinających 
się znajdują się najobficiej w  cienistych 
i gęstych lasach dziewiczych strefy 
zwrotnikowej. N igdzie na kuli ziemskiej 
roślinność nie osięga tak  w spaniałego 
rozkw itu, nigdzie drzew a nie tw orzą 
tak  splątanej a rozrośniętej gęstw iny. 
W  tym  zw artym  tłumie, sowicie zaopa
trzonym  w soki żywotne, rosnącym  
szybko i bujnie, wszystko co nie potrafi 
i nie zdąży wznieść się do góry, musi 
ginąć, przytłoczone w agą  silniejszych

i szczęśliwszych współzawodników, po
grążone w zupełnej ciemności, wywoła- 

j  nej przez gęsto splątane gałęzie drzew, 
które zabierają całe św iatło na użytek 
własnych liści. Ziemię u icli stóp pora
stają  jedynie grzyby, paprocie oraz nie
które inne rośliny, znoszące dobrze 
zacienienie.

D rzewa lasów zwrotnikowych nie do-' 
puszczają św iatła do niższych i słabszych 
roślin, ale te nie dają za w ygranę i nie 
m ogąc wyróść w  górę o własnej si
le, osiedlają się na pniach drzewnych 
i w  ten sposób korzystają ze słońca, 
którego inaczej musiałyby się wyrzec 
w zupełności. Nigdzie drzewa leśne nie 
dźw igają w  takiej liczbie ep ify tów : 
u nas z roślin wyższych jedna tylko 
jem ioła w zrasta w  ten sposób na drze
wach, ale między zwrotnikami pnie ich 
obsiadają tłum nie liczne paprocie, stor
czyki, ananasy, obrazkowate oraz różne 
inne rośliuy. Nigdzie także nie znajdu
jem y takiej ilości gatunków  w spinają
cych się; nigdzie pnącze czyli liany nie 
w ystępują w  takiej liczbie i nigdzie nie 
osięgają takiej wspaniałości oraz różno
rodności kształtów  i całej postaci. Sam 
ten w yraz „liany“ wywołuje obraz ja 
kiegoś wspaniałego dziewiczego lasu, 
którego drzewa obwieszone są, niby 
girlandam i, mnóstwem najrozmaitszych 
pnączów.

„Ilekroć usłyszę ten w yraz—pisze A. 
K erner w swem „Życiu roślin11 (Pflan- 
zenleben, t. I  str. 629)—stają mi przed 
oczyma wyniosłe pnie lasu dziewiczego, 
wznoszące się, niby słupy jakiejś olbrzy
miej halli; nad niemi zwiesza się gęsty 
dach z zielonych liści, przez który 
zaledwie przedostają się tu  i owdzie 
rzadkie promienie słońca. N a dole ską
pa zieloność lubiących zacienienie papro
ci, k tóre porastają zwolna, i gnijące 
trupy  drzew, a zresztą wszędzie indziej 
gęsto spleciona sieć posępnych brunat
nych korzeni, które uniemożliwiają pra
wie zupełnie stąpanie po ziemi.

Ale zato w  porównaniu z ponurą 
i nieożywioną głębią lasu co za barw ny 
obraz w  przerwach i na jego skraju! 
P lą tan ina  wszelkich możliwych kształ-
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tów  roślinnych pnie się do góry, tw o
rząc gąszcz nieprzebity, włażąc jedna ! 
na drugą, wyżej i wyżej aż do wierz
chołków olbrzymów leśnych, tak, że 1 
stam tąd z gory nie sposób zajrzeć do 
w nętrza lasu. To jes t prawdziwa ojczy
zna pnączów. W szystko tu  wije się, 
okręca się, w łazi jedno na drugie, zmę- j  

czony wzrok napróżno stara  się rozpo
znać, które liście należą do którego 
pnia, skąd rozkw itają kw iaty i skąd wy- j  

rasta ją  owoce. Tu gęsto splecione liany | 
tw orzą zieloną ścianę, a raczej obicie na 
drzewach, rosnących na skraju, tam 
zwieszają -się one jak  kołyszące się gir- I 
landy lub ogromne szerokie zasłony, 
rzucone na gąszcz leśny; ówdzie prze
rzucając się z gałęzi na gałęź, z drzewa 
na drzewo, tw orzą mosty powietrzne 
albo sklepienia całych altanek. Pojedyń- [ 
czo stojące drzewa pod powłoką z pną
czów zmieniają się w  zielone słupy, albo 
jeszcze częściej w  piramidy, na których 
szczycie rozpościerają się parasolowate ] 
korony z liści. Stare pnącze, ogołocone j  

już z liści, w yglądają jak  potężne liny, 
łączące ziemię z wierzchołkami drzew.
I  one pomimo m artwej postaci odzna
czają się w ielką rozm aitością: jedne są 
sztywnie i nieruchomo naciągnięte, inne 
wolno puszczone i kołyszące się bez 
ustanku; te  splątane w węzły, jak  po
wrozy na masztach, tam te skręcone śru
bowato, inne znów rozpłaszczone niby 
szerokie w stęgi i ułożone tak, że tw orzą 
rodzaj drabin, znanych pod nazw ą „mał
pich".

Zielone festouy, zasłony i firanki z pną
czów przybrane są w  najjaskrawsze kw ia
ty  : tu  połyskuje ognisty bukiet, tam
zwiesza się długa niebieska kiść, ówdzie 
ciemna zasłona usiana jest mnóstwem 
drobnych jasnych gwiazdek. A gdzie 
wdzięczą się kwiaty, gdzie dojrzewają 
owoce, tam  nie braknie nigdy pstrego 
tłum u motyli, ani hałaśliwej rzeszy we
sołych śpiewaków ptasich, których naj- 
ulubieńszem miejscem zebrań są właśnie 
brzegi lasu o drzewach oplecionych lia
nami “.

Ojczyzną roślin wspinających się są 
kraje zwrotnikowe; tam  dosięgają one

najbujniejszego rozkwitu i największej 
rozmaitości. Nie należy jednak sądzić, 
że niema ich wcale w  strefie umiarko
wanej : na wybrzeżach jezior kanadyj
skich i w  krajach Europy środkowej pną 
się nieraz aż na wierzchołki drzew różne 
gatunki powojników (Clematis), winoro
śli, róż, wiciokrzewów (Lonicera) i inne, 
a jedna z najczęstszych naszych roślin 
wspinających się, powojnica alpejska 
(Astragene alpina), ozdobiona dużemi 
blado-fioletowemi kwiatami, zachodzi aż 
w góry, pnąc się po drzewach zarówno 
w Alpach, jak  i w  naszych Tatrach. 

Niema tu jednak warunków do tak 
i świetnego rozkwitu i ilość roślin w spi

nających się zmniejsza się ogromnie 
w miarę oddalania się od zwrotników ; 
gdy strefa zwrotnikowa liczy ich do 
2 000 gatunków, w umiarkowanej liczba 
ich spada do 200. I  coraz bardziej 
zmniejsza się, im bardziej posuwamy się 
na północ lub wznosimy się w  góry, aż 
wreszcie znikają one zupełnie na bez- 
drzewnej północy oraz w wysokich gó
rach, powyżej granicy lasów. Dla ka- 
ryerowiczów, potrzebujących do wspina
nia się cudzych pleców i .potężnej pod
pory, niema zupełnie miejsca w  tych 
krajach, gdzie surowa przyroda nie sprzy
ja  rozwojowi olbrzymich i potężnych 
drzew. Niema tam  książąt państw a ro
ślinnego, niema i ich dworów. Roślin 
takich nie znajdujemy również w  stepach.

Rośliny wspinające się, bez względu 
na to, czy rosną w  strefie umiarkowanej 
czy zwrotnikowej, czy są zdrewniałe 
czy zielne, posiadają dużo cech wspól
nych, ale jednocześnie okazują i wybitne 
różnice, zależnie od tego, z jakich 
podpór korzystają przy wspinaniu się 
i w  jaki sposób uskuteczniają tę  czyn
ność.

Początkowo, w chwili wydobywania się 
z ziemi pęd wspinający się niczem nie róż
ni się od prosto wzniesionego : trzym a się 
on w położeniu pionowem zarówno 
wskutek wewnętrznego układu tkanek, 
jak  i napięcia poszczególnych grup 
komórek. Dopiero osięgnąwszy pewną
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wysokość, traci sztywność i zaczyna 
szukać podpory. Jeżeli w  bliskości nie
ma żadnego wzniesionego przedmiotu, 
po którym  łodyga m ogłaby się wspinać i  
do góry, korzysta ona wówczas z jedy
nej podpory, jaka  się jej nastręcza— 
z gruntu  i ściele się po ziemi albo zu
pełnie płasko, albo w kształcie łuku 
podpartego w dwu punktach i zwróco
nego wypukłością do góry. Ale skoro 
tylko natrafi na pień drzewa, lub inny 
wzniesiony przedmiot, zaczyna się w spi
nać, albo owijając się naokoło drzewa, 
albo też czepiając się jego gałęzi swoje- 
mi rozgałęzieniam i lub wąsami. Zależ
nie od tych dwu sposobów wspinania 
się odróżniamy 2 główne typy  takich 
ło d y g : wijące się, k tóre same okręcają 
się naokoło podpory, i pnące się, które 
wznoszą się przy pomocy gałązek lub wą- 
sów. D la roślin wijących się podporę s ta 
nowi pień pionowy innej rośliny, w bite 
w  ziemię kołki, p ręty  albo też porozwie
szane druty lub sznury, z których korzy
sta ją  one nie gorzej jak  z drzew. Do 
nielicznych roślin  w ijących się u nas 
n a le ż ą : chmiel, fasola, kapryfolia (Loni- j 
cera Oaprifolium), powój, rdest powojo
w aty  (Polygonum convolvulus), kanianka; 
między zwrotnikam i w  ten  sposób w spi
nają  się wszystkie liany.

Obserwując rośliny wijące się w ogro
dach, łatw o się przekonać, jak  cienka 
stosunkowo podpora w ystarcza im do 
wspinania się. Jako  podpora dla szpaleru, 
utworzonego z takich roślin, służą nieraz 
bardzo naw et cienkie dru ty  lub sznury. 
Co więcej, i w naturze jedynie w yjątko
wo można napotkać tak ą  roślinę, owi
niętą  naokoło grubszego p n ia : jedno
roczne gatunki nie okręcają się nigdy 
naokoło grubszych nad 2 0 —25 cni; trw a
łe i zdrewniałe pędy (właściwe liany) 
naokoło takich, któreby m iały więcej, i 
niż 40 cm, a w yjątkow o w lasach zw rot
nikowych można zobaczyć pnącze, owi
nięte koło starych pni, m ających 50 cm 
średnicy. Zdarza się to  jednak bardzo 
rzadko i w  takich przypadkach praw ie 
zawsze można przypuszczać, że liana 
owinęła się koło pnia jeszcze wtedy, 
gdy był on młodszy i cieńszy.

N ietrudno zrozumieć, że korzystanie 
ze zbyt grubych lub mocno grubiejących 
drzew nie jest rzeczą dogodną. Przede
wszystkiem przy takiem  okręcaniu się 
wznoszenie się jest wogóle znacznie po- 
Avolniejsze, niż gdy roślina wije się 
naokoło podpory cienkiej; owinięcie się 
zaś naokoło pnia młodego, który następ
nie zgrubieje, wywołuje zwykle fatalne 
następstw a. Drzewo grubieje, rozciąga 
nader silnie skręty liany i musi ona być 
nadzwyczaj w ytrzym ała na rozerwanie, 
jeżeli ma wyjść z tego cało. W prawdzie 
i ona grubieje także, posiada zwykle 
specyalny układ tkanek, opornych na 
rozciąganie, ale jeżeli podpora grubieje 
prędzej i mocniej od niej, liana zaczyna 
pękać, rwać się na części i wkrótce ty l
ko m artwe jej strzępki zwieszają się 
z drzewa, które nie dało się użyć na 
podporę.

Niezawsze jednak tak  bywa. Jeżeli 
pnącz trafi na pień jeszcze bardzo mło
dy, cienki i nie grubiejący zbytnio ani 
prędko, a sam jest dość w ytrzym ały 
i mocny, role zmieniają s ię : skręty jego 
w pijają się tak  mocno w ciało podpory, 
ściskają je tak  silnemi obręczami, że so
ki w  drzewie zaczynają krążyć Avolniej, 
odżywianie słabnie, a drzewo powoli 
obumiera, próchnieje i nieraz rozsypuje 
się na proszek. Zanim jednak pień, k tó 
ry  służył za podporę, ulegnie zupełnemu 
zniszczeniu, liana tymczasem wdrapuje 
się na sam jego wierzchołek, a stam tąd 
przerzuca się na gałęzie sąsiednich 
drzew i teraz może się obejść bez jego 
pomocy. Skończyła się długotrwała, 
a cicha walka dwu roślin i tylko pokrę
cona śrubow ata łodyga liany stanow i 
dowód, że niegdyś wznosił się tu ta j ży
w y pień, naokoło którego pow stały w ła
śnie te jej skręty.

Co dotyczę roślin zielonych jednorocz
nych, to one tembardziej nie mogą ko
rzystać z podpór grubych, ponieważ ma
ją  przed sobą tylko jedno lato, nie zdą
żyłyby zatem wcale wydać owoców 
i nasion, gdyby m usiały zużywać tyle 
m ateryału, ileby go potrzeba było na 
łodygę, owijającą się naokoło grubego 
pnia. Tak dalece nie można nigdy zo-
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baczyć żadnej z nich, okręconej naokoło 
grubszego pnia, że sprawia to  nawet 
wrażenie, jakgdyby roślina wybierała 
sama drzewa odpowiedniej grubości i ty l
ko na takich się owijała; w  rzeczywisto
ści zaś daje się wytłumaczyć wprost 
tem, że pęd jej nie posiada zdolności do 
wykonywania większych skrętów i dla
tego nie może naw et próbować owijać 
się naokoło pni grubszych.

Bezpośrednią przyczyną owijania się 
jest kołujący ruch wierzchołka młodego 
pędu, w  jak i zostaje on wprawiony po 
osięgnięciu pewnej wielkości. Początko
wo młody pęd rośnie pionowo i jedno
stajnie i dopiero gdy dojdzie do pewnej 
wysokości, wierzchołek jego zaczyna się 
wydłużać gwałtow nie i wykonywać sil
ne ruchy kołujące, t. j. w yginać się na 
wszystkie strony.

Szybkość kołowania bywa nieraz tak 
znaczna, że można ją  naw et śledzić 
wzrokiem. Kołujący pęd chmielu obiega 
cały okręg koła w ciągu 2 godzin i 8 
minut, fasoli w  ciągu 1 godziny i 57 mi
nut, powoju—1 godz. i  42 min.; u nie
których innych roślin jeszcze szybciej. 
Ruch ten najłatw iej uwidocznić przez 
osadzenie na łodydze przedziurawionego 
krążka białego papieru, umieszczonego 
na niej niby kołnierzyk. Cień kołujące
go końca pędu pada na papier i przesu
wa się na nim, jak  wskazówki zegara, 
powoli, ale wyraźnie. Obserwować zresz
tą  m ch w tak i sposób można jedynie 
na roślinach szybciej kołujących, jak  
wspomniane wyżej. W iększość gatun
ków wijących się kołuje znacznie wol
niej i pęd ich obiega całe koło zaledwie 
w 24, a czasami naw et w  48 godzin.

Dokładnego wyjaśnienia tego ruchu 
nie posiadamy. Tyle tylko można po
wiedzieć, że w  każdym razie jest on 
wynikiem bezpośrednim kurczenia się 
jednej strony pędu i w ydłużania się prze
ciwległej, co, jak  wiadomo, powoduje 
przegięcie się wierzchołka w stronę skur
czu. Skurcz po chwili przenosi się na 
najbliżej leżące tkanki powierzchni po 
stronie praw ej lub lewej i wierzchołek 
zmienia również kierunek przecięcia na 
prawo lub na lewo. W  ten sposób w mia-

! rę kolejnego przesuwania się skurczu, 
wierzchołek przegina się w coraz to in
ną stronę, aż wreszcie, obiegłszy całe 
koło powróci znów do kierunku, który 
był punktem wyjścia dla ruchu.

Taki kolejny skurcz i ruch kołowy 
właściwy jest przedewszystkiem wierz
chołkom rosnącym (nutacya); obserwo- 

i wano go jednak i na takich pędach, 
które jednocześnie nie wykazywały naj
mniejszego przyrostu. W pierwszym (po- 

! spolitszym) przypadku tłum aczym y go 
niejednostajnym wzrostem komórek na 
obwodzie pędu, przyczem linia najpręd
szego wzrostu zmienia ciągle miejsce 
i obiega kolejno cały obwód; w drugim 
uciekamy się do objaśnienia, że ruch ten 
spowodowany jest przez zwolnienie na
pięcia w szeregach komórek obwodo
wych, które to zwolnienie również prze
nosi się kolejno naokoło całego pędu. 
Ani w jednym atoli, ani w drugim przy
padku nie umiemy wskazać, co właści
wie powoduje to przesuwanie się linii 
wzrostu lub zmiany napięcia. Tyle tyl- 

j  ko wiemy, że nie jest ono bezpośrednim 
I skutkiem czynników zewnętrznych, ta 

kim np., jak  wyginanie się rosnących 
pędów do światła, skręcanie się róży je 
rychońskiej lub pękanie różnych torebek 
owocowych podczas suchej pogody i t. p. 
Ruch kołujący wym aga koniecznie pew- 

j nych warunków zewnętrznych, jest on 
jednak bezpośrednim wynikiem jakichciś 

i właściwości samej protoplazmy.
Dowodzi tego także zdolność wucia się 

jedynie w  pewnym oznaczonym kierun
ku. U jednych roślin (chmiel, kapryfo- 
lia, rdest powojowaty) kołujący wierz
chołek pędu wije się na prawo, to jest 
obiega podporę w taki sporób, że ma ją  
zawsze po prawej stronie; u innych (fa
soli, powoju, kokornaku)—na lewo, ma 
podporę zawsze po lewej stronie. K ie
runek ten nie zależy wcale od czynni
ków zewnętrznych, jak  światło, ciepło, 
wilgoć, i jest tak  dalece przyrodzony 
każdej roślinie, że nie zmienia go ona 
naw et wtedy, jeżeli przywiążemy kołu
jący pęd w przeciwnym kierunku. Nie 
umiemy wytłumaczyć tego uporczywego 
trzym ania się pewnego sposobu wicia
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się, musimy go jednak uznać za zależny 
od jakiejś pewnej budowy protoplazm y, 
właściwej każdej z tych roślin.

Jeżeli jednak przyczyny kołującego 
ruchu wierzchołka nie są nam dokładnie 
znane, to  zato najzupełniej zrozum iała 
jes t korzyść, jaką  roślina osięga z tego. 
Zapomocą tego ruchu rosnący koniec 
pędu obejmuje podporę, z k tó rą  się ze
tknie, i okręca się naokoło niej wężyko
wato. Okręcanie się to  można uzm ysło
wić przez porównanie z batem , którego 
sznurek wprawim y w szybki ruch w iro
w y: jeżeli tylko tak i w irujący sznurek 
zetknie się z jakim bądź prętem, to  owi
ja  się natychm iast naokoło niego. K o
łujący pęd nie okręca się wprawdzie tak  
m omentalnie naokoło podpory, obejmuje 
ją  jednak, przyciska się do niej i zaczy
na rosnąć dalej po linii śrubowej, o ta 
czając ją  w  ten Sposób swojemi skrętami. 
Skręty są początkowo płaskie i zbliżone 
do siebie, ale stopniowo łodyga ulega 
wyciągnięciu, w skutek czego oddalają 
się one od siebie i sta ją  się bardziej 
ukośne, przylegając w skutek tego jesz
cze mocniej do podpory.

Do mocniejszego przytw ierdzenia się 
służą roślinie jeszcze różne dodatkowe 
urządzenia. Przedew szystkiem  łodyga 
w ijąca się sama bardzo często ulega 
skręceniu naokoło własnej osi, w skutek 
czego staje się bardziej naprężona i sztyw 
niejsza, a zatem może przylegać jeszcze 
mocniej. Jeżeli przytem  posiada w ysta
jące lcanty (a bywa to  bardzo często), 
to one skutkiem skręcenia przybierają 
kierunek bardziej ukośny, trą  się moc- j  
niej o podporę, a przez to  tem mocniej 
przytrzym ują łodygę. Do mocniejszego 
przytwierdzenia służą także różne haczy- j  

kow ate w yrostki (jak np. u chmielu), j  
które w pijają się w  szczeliny kory, albo 
korzonki przybyszowe, jak ie  wypuszcza
ją  niektóre z takich roślin.

J a k  widzimy, rośliny w ijące się posia
dają rozm aite urządzenia, k tóre im um o
żliw iają okręcanie się i utrzym yw anie 
się się naokoło podpory. W  jak i jednak 
sposób roślina w yszukuje odpowiedniej 
podpory? Co robi, jeżeli, wykiełko-

wawszy ż ziemi i wyrósłszy do pewnej 
wysokości, nie znajduje jej nigdzie?

W ierzchołek jej pędu kołuje, zakreśla
jąc  coraz to większe koła w  miarę wy- 

I dłużania się, jakgdyby próbował, czy 
nieco dalej nie znajdzie czegoś do owi
nięcia się. W szystko to jednak napróż- 
no, nigdzie w  bliskości niema żadnej 
prosto wzniesionej łodygi. W ówczas dol
na część pędu, dotychczas wzniesiona 
prosto, opada na ziemię, wierzchołek 
jednak sterczy zawsze do góry i rośnie 
dalej w  kierunku pionowym, wykonywa- 
jąc  wciąż ruchy kołujące i szukając pod
pory w  nowem miejscu, oddalonem od 
poprzedniego na długość łodygi. Jeżeli 
i tu  nic się nie znajdzie, to po pewnym 
czasie i ta  nowa część, o k tó rą  łodyga 
się wydłużyła, kładzie się również na 
ziemi i wskutek tego kołujący wierzcho
łek przesuwa się znów w inne miejsce, 
aż dopóki wreszcie nie znajdzie w łaści
wej podpory, naokoło której może się 
owinąć.

W ygląda to najzupełniej tak, jakgdyby 
koniec wijącej się łodygi posiadał zdol
ność Wyszukiwania podpory. Pogląd ta 
ki panow ał dawniej wśród botaników, 
którzy przypuszczali, że podpora wyw ie
ra  pewne przyciąganie na koniec pędu 
wijącego się i że w skutek tego zbliża 
się on do niej. Naturalnie, nic podob
nego się nie dzieje—zetknięcie się pędu 
z podporą jest rzeczą czysto przypadko
wą, nie ulega jednak wątpliwości, że 
położenie się łodygi i kołowanie jej 
w ierzchołka u łatw iają  to niezmiernie 
i u łatw ia ją  tembardziej, im większe koło 
zakreśla wierzchołek.

Niektóre rośliny wijące się mają jesz
cze obfitszy zapas środków ratunkowych 
w razie nie natrafienia odrazu na pod
porę. Łodyga ich nie kładzie się na zie
mi, lecz skręca się naokoło własnej osi 
tak, jak  to  robi zwykle już po owinięciu 
się; w skutek tego staje się ona sztyw 
niejszą i dłużej może utrzym ać się w po
łożeniu pionowem niż nie skręcona. 
Skutkiem tego więcej ma szans, że jej 
wierzchołek napotka w  górze jakąś w y
stającą gałąź, po której będzie mógł się 
w drapać na wierzchołek drzewa. Albo
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też kilka łodyg skręca się razem, jak  to 
bywa czasami u chmielu, tworząc tęgi 
splot, k tóry może o własnej sile utrzy 
mać się do pewnej wysokości, aż dopóki 
nie uda się którem u z pędów natrafić 
na odpowiednią podporę.

Jeżeli jednak wszystkie te środki za
wiodą i nie uda się okręcić naokoło 
żadnej podpory, wówczas łodyga kładzie 
się na ziemi, rozwój jej ulega zwolnie
niu i przedstaw ia ona nędzny karłow aty 
wygląd. Dowodzi to, że ucisk, jak i wy
w iera podpora na rosnący pęd, działa 
nań pobudzająco; ale z drugiej strony 
nie ulega wątpliwości, że duży wpływ 
m ają tu ta j gorsze warunki, w  jakich 
znajduje się roślina leżąca, w porówna
niu z tą, której udało się po podporze 
dostać się do góry.

Rośliny wijące się strefy um iarkowa
nej są przeważnie roczne i zielone. N a
w et u takich, jak  chmiel, których pod 
ziemne łodygi zimują, nadziemne pędy 
giną co rok. Jedynie u  niektórych ga
tunków wiciokrzewu (Lonicera Caprifo- 
lium, Periclymenum), oraz u psianki 
słodkogorzkiejnastępuje zdrewnienie trw a
łych wijących się pędów; ta  ostatnia ro
ślina zresztą stanow i już przejście do 
gatunków  pnących się. Praw dziw ą oj
czyzną roślin wijących się trw ałych
0 łodydze zdrewniałej jest strefa gorąca, 
gdzie tw orzą one całe bogactw o i roz
maitość lian, w praw iających w  podziw'
1 zdumienie podróżnika.

(CDN)

B. Dyakowski.

BEZPOŚREDNIE WYTWARZANIE 
ELEKTRYCZNOŚCI Z WĘGLA.

Przez długi czas po odkryciu przez 
V oltę prądu elektrycznego jedynem źró
dłem jego były baterye elektryczne. 
W skutek wysokości cen cynku i reszty 
ciał, wchodzących w skład ogniwa, ten 
sposób w ytw arzania prądu elektrycznego 
nie mógł wejść w  powszechne użycie, 
aczkolwiek, jak  doświadczenie wykazuje,

w  stosie Yolty energia chemiczna reak- 
cyi prawie całkowicie zamienia się 
w energią elektryczną. Dopiero od czasu 
wynalezienia maszyn dynainoelektrycz- 
nych zastosowanie prądu elektrycznego 
przyjęło rozległe rozmiary. Maszyny 
dynamoelektryczne przekształcają energią 
chemiczną węgla w  energią elektryczną. 
Wyższość tego sposobu wytw arzania 
prądu elektrycznego spoczywa w użyciu 
tańszego m ateryalu—węgla, jes t więc 
wyłącznie natury ekonomicznej. W  samej 
rzeczy, z punktu widzenia energetyki 
otrzym ywanie prądu zapomocą maszyn 
dynamoelektrycznych jest wysoce niera- 
cyonalne, tą  drogą bowiem zaledwie 8 
do 10°/« energii spalania węgla przyjmu
je  kształt energii elektrycznej, podczas 
gdy w ogniwach galwanicznych, jakeśmy 
już powiedzieli, energia chemiczna reak- 
cyi prawie całkowicie px-zechodzi w ener
gię elektryczną. Co więcej, prawie nie- 
możliwem jest, by stosunek ten tak  
niekorzystny, można było kiedykolwiek 
podwyższyć. W  samej rzeczy w kotle 
parowym nie więcej, jak  81% energii, 
zwolnionej na skutek spalenia węgla, 
przechodzi w  energią prężności pary; 
najlepsze maszyny pai-owe tylko 46% 
tej energii zamieniają w  energię mecha
niczną, maszyny zaś dynamoelektryczne 
tylko 90% tej ostatniej nadają kształt 
energii elektrycznej.

Ja k  widzimy, w ytw arzając prąd elek
tryczny zapomocą dynamomaszyn, jeste
śmy zmuszeni przeprowadzić energią przez 
cały szereg kształtów  pośrednich i ta  
okoliczność właśnie stanow i powód, dla 
którego tylko nieznacznej części tej 
energii możemy nadać kształt pożądany. 
Wobec tego i wobec faktu niedalekiego 
już może wyczerpania się kopalń węgla 
problem at bezpośredniego w ytw arzania 
elektryczności z węgla nabiera niezmier
nej doniosłości. W  istocie, gdybyśmy 
potrafili bodaj tylko 50%  energii che
micznej w ęgla przekształcić w  energią 
elektryczną —zużycie węgla spadłoby do 
V5 obecnej wartości i zasoby węgla 
w  przyrodzie starczyłyby na pięć razy 
dłuższy czas, aniżeli wobec dzisiejszych 
warunków.
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Robert Mayer, twói’ca nauki o zacho
waniu energii, pierwszy zwrócił na te 
rzeczy uw agę powszechną. W szelako 
dopiero w  ostatni em dziesięcioleciu ideom 
jego usiłowano nadać kształty  realne— 
jak  dotychczas bezskutecznie. Główną 
przeszkodę stanow i fakt, że węgiel 
w zwykłej tem peraturze nie posiada do 
żadnego z innych ciał pow inow actw a 
chemicznego. Becąuerel i Jabłoczkow  
wskutek tego próbowali stosować reak- 
cye w podwyższonej tem peraturze. Ogrze
w ając węgiel z saletrą  lub sodą w tyglu  
żelaznym, otrzymujemy w samej rzeczy 
prąd, przechodzący w ew nątrz elementu 
od w ęgla do żelaza; wszelako ogrzew a
nie tyg la  pochłania w łaśnie ty le energii, 
co maszyna parowa. Następnie przepro
wadzono szereg doświadczeń, wychodząc 
z faktu rozpuszczalności w ęgla w  stężo
nym kwasie siarczanym; tą  drogą jednak 
zdołano tylko oznaczyć równoważnik 
elektrochemiczny węgla. Dalej próbo
wano utw orzyć ogniwa gazowe z w ęgla 
na wzór znanych ogniw w tórnych Grove- 
go. Ogniwo Borchera w Akwizgranie 
(1894), w którego skład wchodzi tlenek 
węgla, miało jakoby posiadać współ
czynnik wydajności rów ny 30% —wsze
lako doświadczenia późniejsze wykazały, 
że obliczenia Borchera były błędne. 
Równie bezskuteczne były doświadczenia 
z węglowodorem K aisera w H eidelbergu 
i prace Bucheryego, k tó ry  się posługi
w ał paliwem gazowem i usiłow ał zasto
sować własność surow ca pochłaniania 
tlenku węgla.

Od czasów Seebecka posiadam y w ba- 
tery i term oelektrycznej nader prosty spo
sób bezpośredniego w ytw arzania elek
tryczności z węgla. W szelako wydajność 
sfcośu term oelektrycznego je s t zbyt mała, 
byśmy w nim m ogli pokładać jak ie
kolwiek nadzieje. — Nareszcie w ypada 
wspomnieć o jeszcze jednej pośredniej 
metodzie zużytkow ania energii chemicz
nej węgla, k tó rą  usiłowano zastosować 
ostatniem i czasy. M ianowicie ciepło spa
lania w ęgla można użyć do ponownego 
rozkładu ciał, otrzym anych jako rezu lta t 
reakcyj chemicznych w zwykłych ogni
wach. Sposób ten jest jednak  zbyt j

zawiły, by go można było z powodze
niem stosować na w ielką skalę.

Ja k  widzimy więc, żadna z dotych
czasowych prób nie została uwieńczona 
pomyślnym rezultatem . W szelako wnio
sek, jakoby problem at bezpośredniego 
otrzym ywania elektryczności z w ęgla na
leżał do zadań niedających się rozwiązać, 
byłby stanowczo przedwczesny.

L. L.

LAMPA ŻAROWA HEWITTA.

Lam pa żarowa H ew itta otrzymała obecnie 
mniejsze rozmiary i formę zbliżoną do zwy
kłych lamp żarowych. Zasada nowych lamp 
polega na zastosowaniu katody, wydzielającej 
światło i utworzonej z tlenków  rzadkich 
metali. Na fig. 1 (część górna) A oznacza 
anodę, a K katodę. Anoda pomieszczona zo
stała w w yrostku szklanym Gr, przez który 
przeprowadzony został d ru t D,, doprowadza-

Fig. 1.

jący prąd. Katodę podtrzymuje rurka P, 
utworzona z porcelany, lub innego odpowied
niego materyału, k tóry  zarówno w stanie 
zimnym, jak  i rozgrzanym nie przepuszcza 
prądu i je s t obojętny na reakcye elektryczne 
i chemiczne. R urka P  mieści się w drugim 
wyrostku szklanym S, otaczającym jednocze
śnie i drugi d ru t doprowadzający prąd D*.

Połączenia między elektrodą a porcelaną, 
jak również między porcelaną a szkłem są 
dostatecznie ścisłe i izolują przewodnik prądu 
w sposób wystarczający.
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Materyał, z którego utworzona została ka
toda, jest w stanie zimnym w wysokim stop
niu złym przewodnikiem. Po włączeniu jed
nak lampy w obwód, katoda nieco się 
rozgrzewa wskutek niedokładności izolacyi 
i nabiera większego przewodnictwa. Normal
nie, katoda rozgrzewa się do niezmiernie 
wysokiej temperatury i zaczyna świecić. Kula 
szklana B jest napełniona gazem odpowied
niej gęstości. Podczas przechodzenia prądu 
na ka'odzie rozwija się pewna ilość ciepła, 
które wskutek złego przewodnictwa gazu 
coraz bardziej ogrzewa kttodę i w końcu 
wywołuje jej świecenie.

Wynalazca twierdzi, że w razie użycia 
elektrod żelaznych w rozrzedzonym azocie 
i rozstawienia na 88 mm, lampa jego będzie 
się paliła pod działaniem prądu stałego o 750 
i mniej woltach napięcia Wskutek zależności 
między oporem, jaki stawia gaz przepływowi 
prądu, a oporem przy przejściu prądu od gazu 
do katody, lampa reguluje się niejako sama 
i pochłania tylko pewną zupełnie określoną 
ilość energii, którą zamienia na światło i cie
pło. To-ostatnie wystarcza do utrzymywania 
katody w stanie świecącym. Dowiedziono, 
że opór elektryczny gazów zmienia się 
odwrotnie proporcyonalnie do siły prądu; 
w lampie jednak zmniejszenie oporu gazu, 
wskutek zwiększenia siły prądu, zostaje sa
mo przez się zrównoważone przez wzrost 
oporu przejściowego między gazem a katodą, 
i odwrotnie. To równoważenie się oporów 
ma miejsce tylko wtedy, jeżeli na elektrodzie 
odjemnej nie występują żadne chemiczne lub 
fizyczne procesy. Opór lamp w czasie zapa
lania się i normalnego palenia może być 
w różnych miejscach różny. Przez właści
wy wybór gęstości gazu można jednak zrów
nać siłę odpowiednich prądów. Właściwość 
lamp samoistnego regulowania siły zużywa
nego prądu jest bardzo ważna, gdyż skutkiem 
niej wahanie się napięcia, nawet w szerokich 
granicach, pozostaje bez wpływu na lampę.

W przypadku zastosowania prądu zmienne
go, obie elektrody działają jak katody.

Oba rysunki, umieszczone w dolnej części 
figury, przedstawiają lampę o trochę zmie
nionej formie, w której kulista katoda oto
czona jest anodą o kształcie pierścienia.

w. w.

KRONIKA NAUKOWA.

— M echanizm  tw orzen ia  s ię  czerw ien i (purpu
ry) u rozkolców (Murex) został świeżo zbada
ny przez p. E. Dubois.

Wiadomo już od czasów starożytnych, że 
czerwień wytwarza się wciąż w produkują
cych ją mięczakach. Już w r. 1736 Duhamel 
wykazał drogą doświadczalną, że tworzy się 
ona pod wpływem promieni słonecznych, co 
zostało sprawdzonem w r. 1859 przez Lacaze- 
Duthiersa. Przed laty jedenastu A. Letellier 
wydzielił z gruczołu czerwieniotwórczego i

tych mięczaków trzy różne substancye : jednę 
stałą, a dwie „fotogeniczne“, czerwoną i ciem
noniebieską, tworzące się pod działaniem 
światła drogą odtlenienia, nie zaś, jak sądzo
no przedtem, utlenienia.

Badania p. R. Dubois miały na celu 
wyświetlenie mechanizmu tworzenia się tych 
właśnie barwników, powstających z udzia
łem promieni słonecznych.

Gruczoły czerwieniotwórcze Murex branda- 
ris, wycięte raptownie o ile można bez ich 
uszkodzenia, były roztarte zapomocą wy
suszonego żwiru, zlanego alkoholem abso
lutnym. Mieszanina ta została następnie 
przeniesiona na filtr i zlana alkoholem 
absolutnym raz jeszcze—wszystko to w ciem
ności. Filtrat alkoholiczny został raz jeszcze 
przesączony, aż dopóki zmoczona nim bibuła 
nie wykazała w świetle i po zmoczeniu 
wodą, tworzenia się czerwieni.

Osad na filtrze po przemyciu wodą, zapra
wioną chloroformem, pozostawiono w tej 
cieczy w ciągu 12 godzin. Po upływie tego 
czasu filtruje się go raz jeszcze, przemywając 
tą samą mieszaniną. Białą substancyą, pozo
stałą na filtrze, rozpuszczono w mieszaninie 
wody z gliceryną; roztwór ten nie daje 
w świetle czerwieni, lecz barwa jej występuje 
natychmiast, gdy bibułę, zmoczoną wzmian
kowanym filtratem alkoholowym oraz wodą, 
zmoczymy ekstraktem glicerynowym. Ten ostat
ni traci zdolność wytwarzania czerwieni po 
ogrzaniu w autoklawie do 120°. W ekstrakcie 
glicerynowym można stwierdzić zapomocą 
mikroskopu obecność znacznej ilości ziarnisto
ści, niezmiernie podobnych do t. zw. vacuolid, 
opisanych przez tegoż Duboisa w organach 
świetlnych niektórych zwierząt świecących. 
Te właśnie ziarna są, podług Duboisa, czynną 
zymazą purpurotwórczą, którą ten autor pro
ponuje nazwać purpurazą, wytwarzaną zaś 
z jej udziałem substancyę—purpuryną.

O ile z punktu widzenia anatomo-porów- 
nawczego gruczoły czerwieniotwórcze brzu- 
chopełzów (Gasteropoda) odpowiadają najzu
pełniej gruczołom świecącym u skałotocza 
(Pholas dactylus), o tyle czynności fizyolo- 
giczne tych narządów są najzupełniej różne. 
W pierwszym przypadku mamy do czynienia 
z pochłanianiem energii świetlnej w związku 
ze zjawiskiem odtleniania, w drugim zaś— 
z wydzielaniem światła, przyczem ma miejsce 
utlenianie. Fakty to niezmiernej doniosłości 
z punktu widzenia energetyki biologicznej.

(C. R.). J. T.

— B rzoza karłow ata (Betula nana) właściwa 
jest florze arktycznej i spotyka się obficie 
w północnych częściach Skandynawii oraz 
Rossyi. W Europie środkowej rośnie obec
nie jedynie na bardziej wysokich górach, jak 
Kruszcowe, Harz i t. p., ale nierównie obfi
ciej znajdowała się tutaj i na nizinach w epo
ce lodowej, jak tego dowodzą jej szczątki 
znajdowane w torfowiskach. Niedawno prof. 
Courrentz, dyrektor Muzeum przyrodniczego 
w Gdańsku, wykrył dość obfite zarośla tej 
brzozy na tak zwanych torfowiskach wyżyn
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H arbour Collieries odkryto na głębokości 
800 m  znaczne pokłady węgla kamiennego 
wybornego gatunku.

(La Naturę). o

—  U lep szen ie lam py elek lryczn ej łu k ow ej. D r .
Bang z Kopenhagi podaje projekt lampy 
łukowej, której p rę ty  węglowe są zaopatrzo
ne w wydrążenia. Przez te  wydrążenia prze
biega nieustanny, a dość silny prąd wody. 
Gdy w lampie zwykłej węgle -są ogrzane 
niemal do 3 000° w lampie nowego typu są 
one praw ie chłodne, tak, że można ich doty
kać palcami bez żadnych obrażeń skóry. 
Je stto  bardzo znaczne ulepszenie mogące 
wpłynąć na wiele nowych zastosow ań: Np. 
lampy obem e nie mogą być używane jako 
źródła światła elektrycznego w  celach lecz
niczych dla gorąca, k tóre roztacza dokoła 
siebie, co wywołuje natychm iastowe albo 
później się objawiające obrażenia narządów 
poddanych wpływom światła. Oprócz tego, 
ulepszenie to daje możność szerszego stoso
wania lampy, jako podręcznego źródła św ia
tła  w pokoju, do czego obecne w skutek żaru, 
k tóry  roztaczają, nie nadają się.

F. A.

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. 5 do 11 m arca 1902 r.

(Ze spostrzeżeń ua stacyl meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

DZIEŃ

BAROMETR 
700 mm 4- TEMPERATURA w st. C.
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7 r. 1 p. 9 w. 7 r. I p. 9 w. N ajw . N ajn .

5 ś. 57.8 58,3 59.3 —2.0 —1,8 —1,7 °,3 —2,2 80 NE '’,E5,E' /  zrana
6 c. 58,4 56,8 52,6 —1.5 °,8 °,4 1,6 —2,3 75 sw’,sw7,s10 --
7 p- 45,9 43.4 39,4 M 4.7 3.3 5,o — 1,0 73 sw!,sw",sw-’ 0,0 •  dr. wieczorem
8 s. 37.3 38.8 39,9 1,8 2.0 °,9 3.5 0,5 92 w?,w7,sw10 2,5 •  kilkakr.
9 N. 36,8 33.5 3i,o 0,6 2.9 0,2 4 .1 0,0 88 SW ',SW ',E3 M z nocy kilkakr.

IO P. 37.5 41,6 46.4 —2,5 — 2.9 —2,6 0.2 —3,3 88 n 9,n e 9,n e s 0,0 dr. kilakr.
II w. 47.9 45.8 42,6 -3 ,8 1,2 — 2,2 1,2 — 4,0 91 n w 5,w 7,s w 1 °,i kilkakr.

Średnie 45,2 — 0,1 84 4,0

TREŚĆ. Promieniowanie słoneczne i atm osfera ziemska, przez W ł. Gorczyńskiego. — W ła ' 
sności i budowa wspinających się roślin, przez B. Dyakowskiego. — Bezpośrednie w ytw arza
nie elektryczności z węgla, przez L. L. — Lampa żarowa H ew itta, przez 10. w. — Kronika 

naukowa — Rozmaitości. — B uletyn meteorologiczny.

Wydawca W. WRÓBLEWSKI. Redaktor BR. ZNATOWICZ.

,ZJ,03« 0 aeno  U e H 3 y p o io .  B a p u ia u a  i  M a p r a  1903 r o s a .  D ru k  W a rs z . T ow . A kc. A rty s tyczno -W ydaw n iczego .

nych (Sphagneta, Hoobmoore) w południo
wych częściach obwodu Chełmińskiego. P o 
krywa ona tam  całą powierzchnię totfow iska 
krzakami, dochodzącemi do 1 m  wysokości, 
a rosnąeemi tu  pojedyńczo, ówdzie zaś g ru 
pami; rozwijają się one tam  bardzo pięknie 
i wydają obficie kotki. Bardzo często można 
widzieć mieszańce z brzozą omszoną (Betula 
pubescens), przyczem niektóie krzaki wyka 
żują cały szereg przejść od drobniutkich p ra 
wie zupełnie okrągłych listeczków brzozy 
karłowatej do większych, jajow atych i spi
czastych liści omszonej. Je s tto  bardzo cie
kawe spostrzeżenie, mamy bowiem obecnie 
w tem miejscu jednę więcej żywą pozosta
łość z czasów epoki lodowej w środkowej 
Europie. Prof. C c irren tz  robi obecnie sta 
rania o rozciągnięcie praw a ochrony na te  
zarośla brzozowe dla zachowania tej cieka
wej pozostałości.

(Prometheus). B . D.

ROZMAITOŚCI.

— O dkrycie pokładów  w ęgla  kam iennego. W  N o
wej W alii południowej w okolicy Sydney


