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CZY KREW 
JEST W RZECZYWISTOŚCI 

CIECZĄ ALKALICZNA?

Pytanie powyższe dziwnem w prost 
wydaw ać się musi; wszak w  każdym 
podręczniku fizyologii spotykamy tw ier
dzącą na nie odpowiedź, podawaną bez 
żadnych zastrzeżeń, jako prawda niezbita; 
w najbardziej naw et elementarnym w y
kładzie fizyologii jako dowód alkalicz
ności krw i pokazywane bywa działanie 
jej na papierek lakmusowy wraz z obja
śnieniem, że alkaliczność krw i wywołana 
jest przez sodę (Na2C 0 3). A jednak 
spraw a nie jest tak  prosta i w  czasach 
ostatnich zostały uczynione poważne za
rzuty  przeciw temu, jakoby niezbicie 
stwierdzonemu poglądowi.

Alkaliczność krw i byłaby, rozumie się, 
w tedy udowodniona, gdyby udało się 
dowieść istnienia w  niej wolnych jonów 
hydroksylowych, albo oznaczyć ich kon- 
centracyą. Próby w tym  kierunku były 
już czynione; na zasadzie siły elektro- 
bodźczej ogniwa typu

H 2 | HC1 | NaCl | krew | H 2

obliczono koncentracyą wodorotlenowych 
jonów krw i na 0,8 . 10~6 ; liczba ta  jed

nak bardzo mało się różni od tej, jaka 
daje się otrzymać gdy używamy niezu
pełnie czystej wody zamiast krwi. Przy- 
tem pomiary wykonywane w tych w a
runkach różniłyby się tak  bardzo jedne 
od drugich, że właściwie tym  próbom 
znaczenia prawie żadnego przypisywać 
nie można. W ykazały one jedynie dro
gę, na której, po ulepszeniu odpowied
nich metod, bardzo ciekawych wyników 
można się spodziewać.

Obecnie więc zmuszeni jesteśm y ba
danie odczynu krw i uskuteczniać jedynie 
zapomocą odpowiednich indykatorów oraz 
pewnych reakcyj chemicznych. Z po
między nich za alkalicznością przemawia 
próba z lakmusem, łatwość utleniania 
we krw i cukru gronowego, wstrzymy
wanie, po dodaniu surowicy krwi, dzia
łalności fermentów na wolne zasady, 
zamieranie we krwi bakteryj wrażliwych 
na alkalia i t. d.

A jednak hemoglobina, k tóra w  nad
zwyczaj słabo alkalicznym roztworze 
w tem peraturze ciała ludzkiego rozkłada 
się, nie ulega zmianom w  surowicy 
krwi; zabijanie bakteryj i utlenianie 
cukru znika po ogrzaniu krw i do 60°, 
nareszcie ciecze używane do przemy
wania organów wewnętrznych nie po
winny zawierać NaOH ani Na2C 0 3 , gdyż
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w  przeciwnym razie są szkodliwe. Na- 
koniec okazuje się, że alkaliczność krw i 
wcale nie da się w ykazać zapomocą indy
katorów  czułych na kw. węglany, np. 
fenoloftaleiny, oc-naftolobenzeiny, b łękitu  
Poirriera i t. d. K rew  więc nie zaw iera 
w ęglanu sodu obojętnego (Na2C 0 3), lecz 
w ęglan kwaśny sodu (N aH C 03)—lakmus 
daje nam fałszywe wskazówki, gdyż 
jest dość silnym kwasem, w ypierającym  
kwas węglany, nie może w ięc służyć 
do rozpoznaw ania reakcyi roztw orów  
zawierających w ęglany. W  rzeczyw isto
ści krew  albo wcale nie w ykazuje reak 
cyi cieczy alkalicznych np. rozkładu 
hemoglobiny, tw orzenia alkalialbum ina- 
tów  i t. p., albo też reakcye podobne 
zawdzięczają swe pochodzenie obecności 
fermentów, a nie jonów hydroksylowych. 
W yżej wspomniany np. rozkład cukru 
gronowego we krw i odbywać się musi 
w  ten właśnie sposób, ja k  tego dowodzi 
zniknięcie tej reakcyi po ogrzaniu k rw i 
do 60°. Rozpad czerwonych ciałek krw i 
w  surowicy zw ierząt innego gatunku 
nie jes t również wynikiem  alkaliczności 
krwi, gdyż również znika po jej ogrzaniu. 
W ogóle badania soków zwierzęcych i ro 
ślinnych (królik, pies, żaba, żółw, rak, 
dżdżownik, traw a, liście i t. d.), za uży
ciem odczynników czułych na kw as 
węglany, wszędzie w ykazują reakcyą 
obojętną.

W obec tych badań znika jeszcze jedna 
różnica jakoby istn iejąca między zw ie
rzętami, posiadającemi tkank i z reakcyą 
alkaliczną, a roślinami z reakcyą obo
jętną, lub naw et słabo kwaśną.

J. K. S.

PROMIENIOWANIE SŁONECZNE 
1 ATMOSFERA ZIEMSKA.

(D okończenie).

III.

Podczas gdy  rozżarzone ciała stałe 
i ciekłe dają ciągłe widmo, przedsta
wiające nieprzerw any szereg barw , od

czerwieni do fioletu, gazy przeciwnie 
okazują tylko na  ciemnem tle  oddzielne 
jasne linie, leżące wpoprzek kierunku 
widma i zabarwione stosownie do miej
sca, w  którem  się znajdują. Liczba 
tych linij bywa bardzo znaczna i to 
zarówno w widzialnej, jak  infraczerwo- 
nej lub ultrafioletow ej części, linie te są 
charakterystyczne dla danych gazów" lub 
par i w skazują nam długości fali, które 
one są zdolne wysyłać.

Z takiego zachowania się ciał gazo
wych natychm iastowo wynika, że ciała 
stałe lub ciekłe, otoczone atmosferą, nie 
m ogą dawać widm ciągłych, gdyż pew
ne długości fal, przez nie wysyłane, 
zostaną przez gazy tej atm osfery pochło
nięte. W  tych warunkach otrzymamy 
tedy na tle ciągłem widma odpowiednią 
ilość „ciemnych11 linij, tworzących p rąż
ki absorpcyjne, w skutek czego i widmo 
samo nazyw a się absorpcyjnem.

Prom ieniow anie słoneczne daje właśnie 
widmo tego ostatniego typu; rozpatrując 
przez dostatecznie zwężoną szczelinę 
spektroskopu wiązkę rozszczepionych pro
mieni słońca, widzimy w widmie mnó
stwo „ciemnych11 miejsc, mniej lub więcej 
wyraźnych i rozciągłych, które nazyw a
my liniam i Fraunhofera.

Poniew aż jednak promieniowanie sło
neczne, zanim dojdzie do powierzchni 
ziemi, przechodzić musi nietylko przez 
atm osferę słoneczną (t. zw. fotosferę), 
lecz i przez atmosferę ziemską, stąd w y
nika tedy, że linie fraunhoferowskie po
w stają  nietylko jedynie w skutek absorp- 
cyi w  atmosferze słonecznej. Wiele 
z nich ma swe źródło w  pochłaniającem 
działaniu naszej atmosfery; linie te 
dla odróżnienia noszą miano tellurycz- 
nych.

Badaniem  tych  linij zajm owali się 
pierw si Brew ster i Gladstone; już w  r. 
1832 B rew ster zauważył, że pewne 
prążki w  widmie słonecznem zmieniają 
swe natężenie w  ciągu dnia, że m ia
nowicie podczas wschodu i zachodu 
słońca uw ydatniają się daleko wybitniej, 
niż w  godzinach okołopołudniowych 
i zwłaszcza podczas znacznej wysokości 
słońca nad poziomem.



N r 12 WSZECHŚWIAT

W  r. 1864 Jam in obserwował widmo 
słoneczne na górze Faulhorn, w  wyso
kości 3 000 m nad poziomem morza, 
i dostrzegł, że wiele z linij, które wy
raźnie w ystępują u podnóża góry, tracą 
coraz bardziej na natężeniu, gdy podno
simy się ku wierzchołkowi. Jam in obser
wow ał także w  tym  celu około Genewy 
widmo promieni dużego ogniska, rozpa
lonego w odległości 21 Jem i zauważył 
w niem szereg linij, zaliczonych już 
przez B rew stera do tellurycznych.

Większość linij tellurycznych powstaje 
wskutek działania pary w odne1, stale, 
chociaż w  większych lub mniejszych 
ilościach znajdującej się w  atmosferze 
ziemskiej. Na korzyść tego przemawiają 
wprost bezpośrednio dośw iadczenia: je 
żeli badamy w  spektroskopie promienie, 
wysyłane przez lampę elektryczną i po
przednio przepuszczone przez długą rurkę 
z parą wodną, to w  widmie zjaw ia się 
większość linij tellurycznych. Linie tel- 
luryczne, należące do pary wodnej, 
specyalnie charakteryzują się tem, że 
praw ie zupełnie znikają w  czasie silnych 
mrozów, gdy wilgotność bezwzględna 
jest nader nieznaczną. Przed deszczem 
pojaw iają się zazwyczaj nowe linie 
i smugi, a P iazzi Smyth wskazał nawet, 
w jak i sposób zjawienie się tych smug 
„deszczowych“ służyć może do przepo
wiadania opadów lub burz.

U ltrafioletow a część widma słonecz
nego, obserwowanego na powierzchni 
ziemi, dość wyraźnie kończy się przy 
X =  0,3 [A, co w edług Cornu przypisać 
należy silnemu pochłanianiu w  powie
trzu promieni o krótszych długościach 
fal. Górnu znalazł, że długość ultrafio
letu  rośnie wraz ze zwiększeniem się 
wysokości słońca nad poziomem, a także 
z podnoszeniem się na góry. Pierwsze 
udatne fotografie ultrafioletow ej części 
widma słonecznego otrzym ał H. Draper 
zapomocą siatki dyfrakcyjnej; dokładnem 
zbadaniem tej dziedziny zajmowali się 
Rowland, Kaiser, Runge, Schumann 
i inni.

Infraczerw oną część widma słoneczne
go badano zapomocą rozm aitych metod: 
fotograficznej, fosforescencyjnej i wresz

cie termoelektrycznej. Doniosłe znacze
nie tej dziedziny widma występuje naj
jaśniej, gdy uprzytomnimy sobie, że w i
dzialnej części odpowiada tylko 1/b> 

j  ultrafioletowej zaledwie V100, gdy w in- 
fraczerwonej części zawiera się prawie 
4/s ogółu energii promienistej słońca. Od 
czasu odkrycia tej ważnej dziedziny 
widma przez Herschla w  r. 1800, była 
ona przedmiotem badań Drapera, Abneya 
i Pomma, lecz poszukiwania te  nikną 
wobec ostatnich klasycznych badań Lang- 
leya, dokonanych przy pomocy jego 
spektrobolometru.

Metoda bolometryczna Langleya pole
ga w  krótkości na następującem. P ro 
mienie słoneczne rozszczepiają się i dają 
widmo nietylko w  razie stosowania pryz
matu, lecz także w  razie użycia delikat
nej siatki (t. zw. dyfrakcyjnej), wyżło
bionej na zwierciadlanej (szklanej np.) 
powierzchni. Langley używał w tym ce
lu siatki, posiadającej 68100 linij na 
przestrzeni 1 cm. Sam bolometr składa 
się w swej zasadniczej części z nader 
cienkiego, wyczernionego drutu p laty 
nowego, przed którym  powoli przy po
mocy mechanizmu zegarowego, porusza 
się siatka dyfrakcyjna (lub też pryzmat) 
tak, że szczelina bolometru wchodzi ko
lejno w zetknięcie z oddzielnemi częścia
mi widma. Promienie, odpowiadające 
tym  kolejnym miejscom w  widmie, po
w odują większe lub mniejsze ogrzanie 
wyczernionego drucika bolometru i zmniej
szają w  ten  sposób jego przewodnictwo 
elektryczne; ponieważ zaś drucik ten 
otacza sta ły  prąd elektryczny, więc ze 
zmiany tego prądu sądzić można o ener
gii padających na bolometr promieni. 
Każda przechodząca koło bolometru 
„ciemna" linia widzialnego widma lub 
wogóle każda linia fraunhoferowska lub 
telluryczna oziębia znacznie drucik w bo
lo metrze i wywołuje odpowiednie pod
wyższenie stałego prądu elektrycznego.

I Podwyższenie to  ujaw nia galwanometr, 
którego w ahania regestruje płytka foto
graficzna. Czułość metody bolometrycz- 
nej jest tak  w  elka, że zmiana tem pera
tu ry  o jednę stumilionową stopnia jest 
jeszcze dostępna dla pomiarów.
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Już  w czasie swych pierwszych badań 
z r. 1883 Langley zdołał zbadać roz
mieszczenie energii promienistej w  w id
mie do X =  2,8 p.; w r. 1888 rozciągnął 
on swe studya do długości fal o 18 [a, 
a naw et następnie do 30 (i; dokładnie 
jednak opracowana infraczerw ona część 
widma dochodzi tylko do 5,3 p..

Załączony rysunek (fig. 3) przedstaw ia 
rezulta ty  badań Langleya do długości 
fali 2,8 [A (na rysunku w ypisane są licz
by sto razy większe, a więc do 280). 
Część krzywej energii między dwiema 
liniam i pionowemi odpowiada widzialnej | 
części widma; ta  ostatn ia wynosi zaled
wie tylko Ye0 ogółu widma, otrzym ane- j

necznej. Linie m ogą być zarówno sło
necznego (linie fraunhoferowskie), jak 
i ziemskiego pochodzenia (linie tellu- 
ryczne) i odpowiadają długościom fali, 
których, przynajmniej na powierzchni 
ziemi, brak w  widmie słońca. Linie te 
nazyw ają często „zimnemi“ w  odróżnie
niu od „ ciemnych “ linij widzialnego 
widma, wyrażenie to  jednak nie jest ani 
udatne, ani właściwe, gdyż obie te ce
chy nie mogą ich rozgraniczać i są im 
najzupełniej wspólne. W ybitniejsze z tych 
linij absorpcyjnych w infraczerwonej 
części widma Langley oznaczył oddziel- 
nemi literami; tak  linie p, n i z odpo
w iadają długościom fali około 0,9 [J-, linia

Fig. 3.

go przez Langleya, lecz ponieważ pro
mienie widzialne posiadają znaczne na
tężenie, więc energia ich wynosi daleko 
więcej, bo y s ogółu dochodzącej do nas 
energii promienistej słońca.

Podobnie jak  w  widzialnej części wid- j  

ma istnieje w ielka ilość linij Fraunhofe- 
ra  i tellurycznych (t. zw. linie „ciemne11), j 
tak  też i w niew idzialnej infraczerwonej | 
części znajduje się w iele analogicznych 
linij, którym, jak  to  wskazuje powyżej j  

załączony rysunek, odpow iadają przerwy 
w  krzywej ‘) rozmieszczenia energii sło-

J) Porówn. krzyw ą kropkow aną, odpowia
dającą idealnemu rozmieszczeniu energii sło
necznej na powierzchni ziemi.

—1,1 |J., *łr—około 1,4 (J-, Q—1,8 JJ-, X— 
2,6 [A, T—4,4 p- i wreszcie szeroki pas 
absorpcyjny między 5 a 11 p..

W ymieniliśmy tu  tylko najgłówniejsze 
linie i to  przeważnie telluryczne; ogólna 
ilość linij, wyznaczonych przez Langleya 
w  zakresie od 0,76 p- do 5,3 p, wynosi 
przeszło 700; przenosi to liczbę linij 
„ciemnych" na mapach Kirchhoffa iB un- 
sena dla widzialnej dziedziny widma.

N a zasadzie swych studyów spektro- 
bolometrycznych na górze W hitney L an
gley próbował znaleźć ^odpowiedź na 
pytanie, jakie jes t rozmieszczenie ener
gii słonecznej na granicy naszej atm o
sfery. Zebrany w  tym  celu m ateryał 
nie^m ógł wprawdzie dać odpowiedzi na
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powyższe pytanie, doprowadził jednak 
do ważnego wniosku, że atmosfera nasza 
w  bardzo rozm aity sposób przepuszcza 
promienie różnych długości fali; w  ogól
ności dłuższe fale przechodzą daleko 
łatw iej, gdy krótsze są silnie pochłania
ne. Tak przy położeniu słońca w  zenicie 
atmosfera przepuszcza 39% promieni 
o długości fali 0,4 {.i, 54% promie
ni o X =  0,5 'J-, dalej 76% promieni 
o X =  0,8 |J. i wreszcie 80% promieni 
z X =  1 [a. To pochłanianie, dotyczące 
w większym lub mniejszym stopniu 
wszystkich promieni, osłabia jednostaj
nie promieniowanie na całej rozciągłości 
widma i rośnie tembardziej, im dłuższą 
drogę promienie słoneczne przebywają 
w atmosferze ziemskiej; pochłanianie 
to nie ma nic wspólnego i zachodzi od
rębnie od tych lokalnych nieprawidło
wych obniżeń i przerw  w krzywej ener
gii, które odpowiadają liniom lub pasom 
absorpcyjnym.

Ogólny charakter silniejszego pochła
niania przez atmosferę ziemską promieni
0 krótszych długościach fal, prowadzi 
jeszcze do jednego ciekawego wniosku. 
Jasnem  jest bowiem, że im dłuższą jest 
droga, k tó rą  promienie słoneczne prze
byw ają w  atmosferze ziemskiej, tem 
więcej będą pochłonięte promienie o krót
szych długościach fali, a zatem i maxi- 
mum promieniowania musi przesuwać 
się coraz bardziej w  kierunku czerwonej 
części widma, czego wymownym dowo
dem jest w ygląd słońca przy wschodzie
1 zachodzie. Przeciw nie na granicy 
atmosfery maximum to będzie przesu
nięte w kierunku fioletowej części 
widma; Langley sądzi, że tam  słońce 
wydaje się niebieskiem, gdyż właśnie 
niebieskie i zielone promienie w ystępują 
tam  w stosunku do innych promieni 
daleko znaczniejszym, niż to  ma miejsce 
na powierzchni ziemi.

Znaczna część tego ogólnego osłabie
nia, jakiego doznaje promieniowanie 
słoneczne w atmosferze ziemskiej, zuży
wa się nie na ogrzanie powietrza, lecz 
podlega bezpośredniemu odbiciu od nie
zliczonych ilości drobniutkich pyłków 
w niem wiszących. To nam tłumaczy,

dlaczego gdy słońce jeszcze jest pod 
poziomem, niebo wydaje się już jasnem 
i wysyła ku nam znaczną ilość promieni. 
Obecność tych drobniutkich pyłków, 
w  daleko wyższym stopniu odbijających 
silniej załamujące części widma, ma 
objaśniać też, w edług teoryi Rayleigha, 
błękitną barwę nieba.

Rzecz ma się zupełnie inaczej z absorp- 
cyjnemi liniami w  widmie Langleya, 
które pochodzą od faktycznego pochła
niania w  atmosferze ziemskiej. Głów
ne znaczenie w tem pochłanianiu we-O
dług badań Angstroma, Paschena, Yery 
i in. ma para wodna i dwutlenek węgla. 
Okazało się bowiem, że promieniowanie 
podczas przejścia przez w arstw ę pary wod
nej okazuje najsilniejszą absorpcyą dla 
tych długości fali, którym  w widmie 
Langleya odpowiadają linie ? ,  Q i X, 
a także pas absorpcyjny między 5 a 11 ;j.. 

Linia X pochodzi częściowo także od 
działania dwutlenku węgla, który  tu taj 
i przy linii X osięga maximum absorpcyi. 
Zresztą wpływ dwutlenku w ęgla jest 
nieco różny od wpływu pary wodnej

O

w powietrzu; Angstrom i Yery wykazali, 
że promienie słoneczne, dobiegając do 
ziemi, są już tak  pozbawione swych 
części składowych, absorbowanych przez 
dwutlenek węgla, że ilość tego gazu na 
powierzchni nie ma już prawie wpływu 
na absorpcyą. Zupełnie inaczej rzecz 
ma się z parą wodną, której pochłania
nie jest tem  większe, im większą jest 
w ilgotność bezwzględna, t. j. im więcej 
gram ów wody zawiera się w 1 w3 po
wietrza.

Okoliczność ta  jes t nader ważna do 
zbadania rocznego przebiegu t. zw. inso
lacyi, t .j .  promieniowania słonecznego, któ
re otrzymuje prostopadle 1 cm2 powierzchni 
ziemi w  ciągu 1 minuty. Gdyby ilość pary 
wodnej w  ciągu roku pozostawała nie
zmienną, to  maximum insolacyi przypa- 
daćby musiało w  końcu czerwca, gdyż 
wtedy wysokość słońca nad poziomem 
dosięga swej największej wartości. Bezpo
średnie jednak pom iary insolacyi wska
zują, że tak  nie jest i że w skutek dużej 
ilości pary wodnej w  miesiącach letnich 
maximum przesuwa się znacznie ku
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wiośnie. D la przykładu weźmy średnie 
w artości miesięczne insolacyi, znalezione 
dla W arszawy w  r. 1901, a m ianowicie:

w m arcu 
kw ietniu 
maju 
czerwcu

1,22
1.38
1.38 
1,32 t. d.

Stąd widać, że maximum przypadało 
w  W arszawie w  1901 r. m iędzy połową 
kw ietnia a maja; z m ateryałów  spostrze
żeń okazuje się, że najw iększa zaobser
w ow ana w artość indyw idualna

1,48 g, cal
c m , m in

otrzym ana była w  dniu 5 maja. K w ie t
niowe maximum insolacyi znalezione 
było także i dla innych miejscowości, 
gdzie prowadzono pom iary aktynome- 
tryczne, w  M ontpellier (we Francyi) 
i w  Paw łow sku (w Eossyi).

Gdyby wiadomy był współczynnik, 
wyrażający, o ile zmniejsza się insolacya 
w  miarę powiększania się w ilgotności bez
względnej powietrza, to, przyjm ując pod 
uw agę średnie dane w ilgotności, wyso
kości słońca i jego odległości od ziemi, 
dla oddzielnych miesięcy, możnaby z gó- 
ry  w yprowadzić teoretyczny przebieg 
insolacyi dla danej miejscowości. P o 
wyższy współczynnik nie został w praw 
dzie doświadczalnie w yznaczony i nie 
znamy jego  wartości; można jednak zna
leźć jego przybliżoną w artość drogą po
średnią, a mianowicie, porównywając, 
caeteris paribus, obserwowane w artości 
insolacyi w  razie różnych w ilgotności 
bezwzględnych. W  ten  sposób zesta
w iając rezu lta ty  obserwacyj w arszaw 
skich z 1901 r., znajdujemy, że średnio 
insolacya zmniejsza się o 0,017 jednostki 
za zwiększeniem się ilości pary  wodnej 
w  atmosferze o 1 g na cm3. Stąd, biorąc 
określoną w artość początkową, można 
obliczyć średni przebieg roczny insolacyi 
dla każdej miejscowości, o He znane są dla 
niej miesięczne w artości w dgotności bez
względnej. Okazuje się z tych obliczeń, 
że dla wyższych szerokości maximum 
przypada w  czerwcu; w  naszych stre
fach, jak  np. dla Krakow a, W arszawy,

Lw ow a i W ilna, masimum to w aha’się 
między kwietniem  a majem; w  mniejszych 
szerokościach przesuwa się ono coraz bar
dziej w  stronę mniejszych wysokości 
słońca, i tak  np. w Taszkiencie przypa
da w marcu. Minimum zato w ystępu
je  wszędzie jednakowo, a mianowicie 
w  grudniu; prócz tych głównych maxi- 
mów i minimów zauważyć się daje jesz
cze w tórne maximum we wrześniu lub 
październiku, co również potw ierdzają 
bezpośrednie spostrzeżenia.

W końcu musimy jeszcze jednej kwe- 
styi dotknąć w  kilku słowach. Chodzi 
mianowicie o to, czy promienie słonecz
ne dobiegające do powierzchni ziemi, 
m ogą następnie ulegać wypromieniowy- 
w aniu w  otaczającą ziemską przestrzeń 
lub czy też pozostają pochłonięterni 
w  atmosferze. Py tan ie  to interesowało 
już Pouilleta  i w  pracy swej, ogłoszonej 
w  1838 r., dowodził on, że prawie i/ t0 
część promieniowania, wysyłanego z po
wierzchni ziemi, przenika czystą atm o
sferę.

W nioski Pouilleta opierały się na nie
pew nych danych doświadczalnych i bu
dziły mało zaufania; nowe badania prze
prowadził następnie po upływie dłuższe
go czasu Pernter, wychodząc ze swych 
pom iarów wyprom ieniowywania na w y
soko położonej stacyi Sonnblick. Pern ter 
doszedł do wniosku, że atmosfera nasza 
zachowuje się wogóle, jak  idealnie czar
ne ciało; pochłania ona wszystkie pro
mienie, wysyłane z powierzchni ziemi 
w zwykłych tem peraturach, tak  że ża
den z tych promieni nie może z powro
tem wydostać się poza obręb naszej p la
nety.

O statnie badania Langleya i Yery 
przeczą jednak temu wnioskowi. L an
gley doświadczalnie wykazał, że atm o
sfera nasza dla promieni o tak  dużych 
długościach fali, jak  10—18 \>- jest przy
najm niej częściowo przezroczysta; dla 
sprawdzenia tego Yery badał wprost 
naw et rozmieszczenie energii dla ogrza
nej w arstw y pow ietrza w  stanie suchym 
i w ilgotnym  i otrzym ał zgodne z Lan- 
gleyem rezultaty . Stąd zaś w ynika 
pew ny wniosek, że atmosfera nasza nie
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zachowuje się jak  idealnie ciało czarne 
i że ziemia nasza traci nieco ciepła 
naw et w  okolicach pasa podbiegunowe
go, nietylko w skutek konwekcyi, lecz 
i przez bezpośrednie wypromieniowywa- 
nie w  otaczającą przestrzeń.

Opierając się na dokładnych pomiarach 
bolometrycznych Yerego, Maurer obliczył 
ostatnio, że praw ie '/4 ogółu promienio
w ania idącego z powierzchni ziemi 
przenika w arstw y atmosfery i uchodzi 
od nas.

I Y .

Widzieliśmy, że przy przejściu promie
ni słonecznych przez atmosferę odróżniać 
należy dwa z jaw iska : rozproszone odbi- j  

cie, które przedewszystkiem dotyczy } 
krótszych fal widma i absorpcyą, która 
się rozciąga na pewne promienie o du 
żych długościach fal i pochodzi głównie 
od działania pary wodnej i dwutlenku 
węgla. Rozróżniając widzialne i infra- 
czerwone promienie, możemy dla granicy 
naszej atmosfery w  przybliżeniu określić 
energią tych pierwszych na 20% , ostat
nich zaś blizko na 80%  ogółu energii. 
P rzy  przejściu przez naszę atmosferę 
te  gatunki promieni zachowują się bar- j  

dzo różnie. Z widzialnych promieni, | 
podlegających rozproszonemu odbiciu, 
dobiega do powierzchni ziemi 52% , 
pozostające 48% rozproszone zostają na 
wszystkie strony. Z infraczerwonych 
promieni około 73% dobiega do ziemi, 
a reszta podlega absorpcyi w  atmo
sferze.

Rozpatrzm y teraz wypromieniowywa- 
nie. Ono dotyczy przeważnie promieni j  

o dużych długościach fali, tych zwłasz
cza, które pochłania para wodna i dwutle- i 
nek węgla. W  ten sposób atmosfera nasza J 
zachowuje się nieco podobnie, jak  ściany 
szklane w  oranżeryach; promienie sło
neczne w przeważnej części dosięgają 
ziemi i ogrzew ają zarówno jej powierzch- | 
nię, jak  i atmosferę; z tych  zaś promieni, 
które w ysyłają te  ostatnie, część tylko 
zdoła ujść napow rót w  przestrzenie 
wszechświata.

Z tej różnicy między przychodem a roz
chodem promieniowania bezpośrednio wy- |

nika, że na powierzchni ziemi naszej 
| wciąż zaoszczędzamy pewne ilości ener

gii : nasze lasy i kopalnie przedstaw iają 
właśnie taką, w  ciągu wielu la t tysięcy 
skapitalizowaną, energią słoneczną. Na 
tem zaoszczędzaniu opiera się cały nasz 
postęp, a naw et ogniska kultury w  hi
storycznych czasach wyraźnie posunęły 
się w kierunku północnym, aby być bli
żej tych zasobów energii. Z tego punk
tu widzenia gospodarstwu i życiu ziemi 
naszej nicby nigdy grozić nie mogło; 
przeciwnie podobneby ono było do świet
nie prosperującego przedsiębiorstwa, które 
wciąż kapitalizuje swe czyste zyski wo
bec pewnego i stałego źródła dochodów.

Chwilka jednak zastanowienia uczy, 
że tak  dodatnich horoskopów nie mamy 
bynajmniej prawa sobie stawiać. Śmierć 
tkw i nietylko w  zaraniu każdego życia 
organicznego, ale tkw i wogóle w  istocie 
wszechrzeczy. Pomyślmy sobie przecież, 
że to słońce, na którem budujemy swe 
czasowe bogactwa, nie przedstawia sta
łego źródła dochodów. Niezasilane przez 
zewnętrzne źródła energii, ono w y
czerpywać się musi; wprawdzie nie 
stwierdziliśmy w ciągu wieków histo
rycznych widocznej zmiany w  jego 
działaniu, ale czyż w ątpić można, że 
natężenie jego promieniowań jes t teraz 
mniejsze, niż było w  zamierzchłej prze
szłości i że znacznie przewyższa to, które 
słońce nadsyłać będzie ziemi naszej 
w  niezmierzonej dali przyszłych wie
ków.

Tem peratury muszą się w  końcu 
wyrównać; powoli, lecz nieuchronnie, 
dążymy do kresu i kresu tego nic nigdy 
przełamać nie zdoła.

Wl. Gorczyński.

WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA 
WSPINAJĄCYCH SIĘ ROŚLIN.

(Według A . K EK N E R A ).

( Ciąg dalszy).

Rośliny pnące się są bardziej rozpo
wszechnione i pospolitsze od wijących
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się. Jestto  rzeczą zupełnie zrozumiałą, 
wznoszenie się bowiem do góry zapo
mocą różnych bocznych organów jes t 
rzeczą znacznie mniej kosztowną, niż 
owijanie się całą łodygą. W  pierwszym 
przypadku pęd główny musi się wydłużyć 
tylko na wysokość, do jakiej wzniosła 
się roślina, w  drugim  o cały obwód 
podpory, naokoło której się okręcił. 
W ijąca się łodyga fasoli, k tó ra  w yrosła 
na 1 m ponad ziemię, ma do 172 m dłu
gości, podczas gdy pęd grochu, k tóry  
się wspiął do takiej samej wysokości, 
liczy nie wiele co więcej ponad 1 m.

Rośliny pną się do góry różnemi spo
sobami. Najprostsze urządzenia znajdu
jem y u niektórych gatunków , w y rasta 
jących w  zaroślach, pną się one bowiem 
do góry w prost zapomocą gałązek lub 
liści, w plątujących się w  gąszcz zarośli. 
Pęd  takich roślin wznosi się z początku 
pionowo, przeciska się pomiędzy k rza
kami, wśród których wykiełkował, a zna
lazłszy się na pewnej wysokości w ypusz
cza liście oraz gałązki, rozchodzące się 
na wszystkie strony. Liście tak ich  ro 
ślin m ają zwykle długie ogonki, gałązki 
ich rozchodzą się praw ie zupełnie pozio
mo, a w  ten  sposób jedne i drugie k ładą 
się na rozgałęzieniach sąsiednich k rza
ków i stanow ią zupełnie dostateczną 
podporę dla pędu, k tó ry  w skutek tego 
może znów wznieść się na pewną w yso
kość i znów wypuścić nowe gałęzie. J e 
żeli wyrósł on na skraju lasu, to  dążąc 
w ten sposób do góry po krzakach, mo
że nieraz natrafić na gałęzie jakiego 
drzewa i po nich wspina się na jego 
wierzchołek.

Za w yborny przykład takich roślin 
może służyć kolcowój (Lycium), ale 
oprócz niego w plata  się w  ten  sposób 
w gąszcz wiele innych roślin, ja k  liczne 
gatunki róż, m aliny (Rubus), berberysu, 
taw uły i t. p.

Pędy ich dosięgają nieraz znacznej 
długości : K ern er znalazł u  pewnego 
gatunku m aliny (Rubus amoenus) łodygę 
w plątaną w  koronę drzewa, i/2 cm grubą, 
a 6,5 m  długą! Długość, której nie 
m ogłaby nigdy osięgnąć wznosząc się 
samodzielnie. Z resztą takie rośliny, o ile |

m ają łodygę drewniejącą, umieją same 
w ytw orzyć podporę, jeżeli nie znajdują 
gotowej : pęd ich rośnie z początku pio
nowo, po pewnym jednak czasie przegi
na się łukowato aż do samej ziemi 
i drewnieje. W  następnym roku z w y
pukłości łuku w yrasta ją  młode pędy, 
w  części tworzące nowe łuki obok daw 
nego, w  części dążące w  górę, ’co jest 
możliwe, dzięki podporze, jakiej im do
starcza stary zdrew niały pęd, który w y
tw orzył pierwszy łuk. Co rok przybywa 
więcej takich łukow atych pędów, ilość 
ich powiększają jeszcze nowe w yrasta ją
ce z części podziemnych i z czasem 
powstaje w  tem miejscu mniej lub w ię
cej wysoki gąszcz, jak  to się nieraz 
widzi w  zaroślach utworzonych z berbe
rysu, kolcowoju, taw uł i t. p. W ogóle 
rośliny drewniejące, które w platają się 
w rozgałęzienia innych, odznaczają się 
w ielką zdolnością do tw orzenia gąszczów 
nieprzebytych. Takie właśnie gąszcze 
posłużyły na wzór dla ludzi do tw orze
nia żywopłotów.

Rośliny zielne posiadają również zdol
ność w platania się w zarośla, z których 
potem w ystają ich pędy kwiatonośne. 
W idzimy to u bodziszka błotnego (Gera
nium palustre), m arzanki lepczycowatej 
(Asperula Aparine), przytulii pospolitej 
(Galium Moluga), przetacznika równo- 
wązkolistnego (Veronica scutellata) i w ie
lu innych. Pędy ich nie drewnieją 
i g iną w  jesieni, co rok zatem  roślina 
musi rozpoczynać pracę na nowo, tem 
niemniej jednak niektóre z nich wznoszą 
się naw et na dość znaczną wysokość. 
Łodyga bodiszka błotnego, wyrósłszy 
na łące w  pewnej odległości od zarośli, 
płoży się początkowo po ziemi, dosięga 
gąszczu, przybiera kierunek pionowy, 
wypuszcza boczne rozgałęzienia, w sparta 

| na nich przebija się przez krzaki i nie- 
j  raz na wysokości 1 m ponad ziemię 
i  rozw ija swe czerwone kw iaty, oryginal- 
| nie odbijające od liści krzaku, który  im 

służy za tło i podporę. N ie lada wę
drówka z łąki do zarośli i w  górę dla 
krótkotrw ałej zielnej łodygi!

N ajwiększą okazałością wśród roślin 
w platających się, odznaczają się pnące
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się palmy, ro tangi czyli kalam usy (Cala- 
mus), których łodyga, przerzucając się 
z drzewa na drzewo, to wznosząc się 
to opadając, dosięga nieraz 200 m  długo
ści; jedyny przykład w całem państwie 
roślinnem, gdyż najwyższe ze wszystkich 
drzew, australskie eukaliptusy dorastają 
tylko 150 m. Czego nie może dokonać
0 własnej sile tęg i i prosty pień, to 
osięga przy cudzej pomocy cienka i w iot
ka, chociaż zdrewniała, łodyga!

R otangi opierają się na długich pie
rzastych liściach, które pęd ich wypusz
cza, przedarłszy się przez gałęzie podpo
ry. Łodyga ich, wręcz przeciwnie niż 
u innych palm, ulistniona jest na całej 
długości, a ogonki liściowe zaopatrzone 
są w długie zadzierzyste wyrostki, 
które są całe pokryte kolcami, kolce te 
znakomicie wzm acniają opieranie się ro- 
tangów  o podporę.

Różne takie kolce, haczyki lub zadzior- 
ki posiadają i wspomniane wyżej nasze 
ro śliny : gałązki kolcowoju uzbrojone są 
w  prosto odstające kolce; posiadają je 
również pnące się róże i jeżyny. Ma- 
rzanka lepczycowata ma łodygę i liście 
czerwone wstecznie kolczasto-szorstkie, 
jak  o tem  łatw o przekonywa się każdy, 
kto się zetknie z tą  rośliną w  gąszczach. 
P rzytu lia  pospolita ma łodygi gładkie, 
ale zato liście kolczasto-szorstkie po 
brzegach. U przetacznika równowązko- 
listnego czynność zadziorek spełniają 
kończyste ząbki na brzegu liści. Słowem 
chociaż różne haczyki nie stanowią 
koniecznej cechy roślin, pnących się 
w  gąszczach przy pomocy gałązek lub 
liści, w  każdym jednak razie są one 
wśród nich bardzo rozpowszechnione
1 u łatw iają im ogromnie opieranie się 
i wspinanie.

W yższy stopień udoskonalenia przed
staw iają rośliny czepiające się podpór 
przy pomocy t. zw. wąsów. Sąto nitko
wate, wydłużone, mniej lub więcej cien
kie organy, nadzwyczaj wrażliwe na do
tknięcie dopóki rosną. W łaściwość ta 
wyraża się w ten  sposób, że w miejscu 
dotknięcia w ytw arza się wygięcie, zwró
cone wklęsłością ku przedmiotowi do
tkniętem u. W  miejscu tem następuje

zwolnienie wzrostu, a podrażnienie prze
nosi się w obie strony wąsa powyżej 
i poniżej miejsca zetknięcia. Części gór
ne zaczynają się wskutek tego zakrzy
wiać i okręcać się naokoło podpory, dol
ne zaś zwijają się śrubowato, w  następ
stwie czego cały wąs się skręca i przy
ciąga łodygę do podpory.

Co do pochodzenia wąsy mogą być 
najrozmaitszemi organam i: niekiedy sąto 
odpowiednio zmienione przylistki, jak  
u kolcorośli (Smilax); albo też wydłużo
ne ogonki liściowe, okręcające się nao
koło podpory i dopiex-o w tedy rozw ija
jące blaszki, jak  u nasturcyi (Tropaeo- 
lum), u niektórych gatunków  dymnicy 
(Eumaria), powojnika (Clematis), wyżej 
wspomnianej powójnicy alpejskiej (Atra- 
gena alpina) i in.; czasem czynność tę 
spełniają pędy skrócone, jak  u winoro
śli, czasem naw et drobne korzonki przy
byszowe obdarzone zdolnością skręcania 
się, jak  u pnących się gatunków  w i
dłaków.

Najczęściej jednak wąsy pow stają z od
powiednio zmienionych liści, zwłaszcza 
złożonych, przyczem najpospoliciej koń
cowe pary listków przekształcają się 
w wrąsy, a dalsze mają za to tem silniej 
rozwinięte blaszki, najwidoczniej kosz
tem materyału, niezużytkowanego przez 
tamte. Szczególnie dużo przykładów w ą
sów, powstałych z liści dostarcza rodzi
na motylkowych. U dyniowatych zno- 
wuż cały liść przekształca się w wąsy 
tak, że wszystkie jego blaszki znikają 
i pozostają same tylko nerwy.

W każdym jednak razie bez względu 
na pochodzenie, w ąsy są organami nad
zwyczaj nie dogodnemi do wspinania się. 
Rośliny wijące się naokoło podpór, lub 
w platające się w  gąszcz, pną się zawsze 
przy pomocy łodygi; u czepiających się 
ma on znaczenie najzupełniej bierne, 
rośliny te  bowiem mogą być podźwignię- 
te  do gó iy  na wąsach, podczas gdy 
u tam tych koniec łodygi musi zawsze naj
pierw wydłużyć się samodzielnie i dopie
ro w tedy opiera się o podporę. Roślina 
zatem czepiająca się przy pomocy w ą
sów znajduje się w  położeniu bardzo 
pomyślnem i przedewszystkiem oszczędza
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ogromnie na m ateryale, następnie ma 
zawsze możność osięgnięcia większej w y
sokości, a wreszcie korzysta ze w szyst
kich podpór poziomych, chociażby naw et 
były one bardzo mało w ystające, jak 
np. nieznaczne w ystępy gładkich skał 
w  górach lub odstające spękanie kory 
na drzewach.

Oprócz tego różne właściwości samych 
wąsów niezmiernie u łatw ia ją  zetknięcia 
się z podporą i zahaczenie się o nią.

Przedewszystkiem  koniec ich bywa 
zwykle haczykow ato zagięty, a czasami 
miewa w prost k sz ta łt pazurków. Szanse 
uczepienia się powiększa jeszcze ta  oko
liczność, że w ąsy w yjątkow o tylko 
byw ają pojedyncze, jak  np. u naszego 
przestępu (Bryonia), zwykle zaś rozw id
lają  się i rozgałęziają naw et bardzo 
obficie, przyczem każde rozgałęzienie 
zakończone jes t haczykow ato i każde 
jes t również chwytne. Szczególnie cie
kawe w ąsy ma m eksykańska roślina 
z rodziny poziołkowatych (Polemonia- 
ceae)—sępota wspinacz (Cobaea scandens), 
hodowana u nas w  ogrodach dla ozdo
by : każdy wąs jej dzieli się na 3 w ięk
sze rozgałęzienia, z których znów każde 
rozwidla się trzykrotnie i je s t  w skutek 
tego zakończona 8 małymi wąsikami. 
W ąsiki te  są cieniutkie, jak  włoski, 
i m ają każdy po podwójnym pazurku, 
zahaczającym  się o podporę za lada 
dotknięciem. Istotnie, w ąsy tak ie  m ają 
w  sobie coś sępiego, a możność zacze
pienia się jest u nich znakomicie po
większona.

Również ważnym czynnikiem jes t 
dość znaczna zwykle długość wąsów. 
Pierw sze miejsce zajm ują pod tym  w zglę
dem m ęczennicowate (Passifloreae) i dy
niow ate (Oucurbitaceae): u zwyczajnej 
dyni (Cucurbita Pepo) długość wąsów 
przekracza nieraz 30 cm.

Dodajmy do tego, że w ierzchołek wą- 
sa wykonywa praw ie zawsze ruch kołu
jący  w  tak i sam sposób, ja k  koniec pę
dów wijących się. Są wprawdzie rośliny, 
których wąsy nie kołują wcale same 
przez się (jak dymnica, nasturcya i in
ne) i zaczynają w ykonyw ać ruch w iro
w y dopiero po zetknięciu się z odpo

w iednią podporą, naokoło której mogą 
się okręcić; większość jednak posiada 
wąsy, uzdolnione do kołowania.

Szybkość, z jak ą  kołuje koniec wąsa, 
byw a rozm aita u różnych roślin, wogóle 
jednak szybsza niż kołowanie pędów. 
U winorośli wąs obiega koło w  ciągu 67 
minut, u pewnego gatunku męczennicy 
(Passiflora sicyoides) w 30—46, u  wyżej 
wspomnianej Cobaea scandens w cią
gu 25.

Również nie jednakowa jes t szybkość, 
z jak ą  wąsy różnych roślin oddziaływa
ją  na dotknięcie i zaczynają się zakręcać 
naokoło podpory. U Cyclanthera pedata 
zakręcanie zaczyna się już po upływie 
20 sekund, u męczennicy (Passiflora gra- 
cilis i sicyoides) po upływie lj  j. minuty, 
u Cissus discolor w 4—5 min. Jeżeli 
zaraz usuniemy pręcik, naokoło którego 
wąs zaczął się owijać, to wyprostowuje 
się on nanowo. Jeżeli zaś pozostawimy 
go w spokoju, to  okręcanie się odbywa 
się dalej : u  Cyclanthera pedata pierwszy 
skręt jest gotów  po upływie 4 minut. 
U innych roślin trw a  to  dłużej, po 
kilka godzin, czasami naw et po parę 
dni. Skręty tak  szczelnie przystają do 
owiniętego pręta lub gałązki, jak  gdyby 
wąs był utw orzony z plastycznej m asy : 
przylega on do każdego wzniesienia, 
w rasta  w każde wgłębienie tak  dalece, 
że jeżeli go odwiniemy po pewnym cza
sie, to  znajdziemy w  nim odciśnięte 
wszystkie nierówności podpory.

Skręcanie się części nieowiniętej za
czyna się nieco później, gdy część 
górna w ąsa uchwyciła się już mocno 
podpory i w ytw orzyła przynajmniej je 
den skręt, a więc zwykle w  jakie pół 
dnia po pierwszem zetknięciu, czasami 
dopiero w  parę dni; ale, raz zaczęte, 
postępuje szybko. W ąs przytem okręca 
się rozmaicie to  na prawo, to na lewo, 
bez żadnych określonych prawideł, jakie 
widzim y u pędów wijących się. Na 
w ąsach dyni można obserwować kilka
krotne zmiany kierunku skręcania się. 
Liczba skrętów jes t również niejednako
w a : na długich wąsach dyni bywa ich 
do 40.

Jeżeli wąs, dorósłszy odpowiedniej
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wielkości, nie natrafi na podporę, naoko
ło której mógłby się owinąć, zaczyna 
się wówczas sam skręcać, ale widocznie 
nie może się dalej rozwijać bez podraż
nienia, jakie nań wyw iera podpora: 
kurczy się, więdnie i odpada od łodygi, 
zupełnie tak, jak  uschłe liście.

Zato wąsy, okręcone naokoło gałązek, 
grubieją, nabierają mocy oraz sprężystości 
i znakomicie podtrzym ują ło d y g ę : ma ona 
wyborny punkt oparcia, a jednocześnie 
nie ulega tarciu o podpierające drzewo 
lub krzak, jak  łodygi wijące się lub 
w platające się. N aw et silniejszy w iatr 
nie może jej o b a lić : odciąga on . ją
wprawdzie od podpory, bo skręty wąsa 
poddają się rozciąganiu, ale po ustaniu 
w iatru  wąs kurczy się napowrót i przy
ciąga znów łodygę.

Na kołowanie i okręcanie się przeważ
nej liczby wąsów, tak  samo jak  i na 
wicie się pędów, światło nie wywiei’a 
żadnego wpływu. K ołują one i okręcają 
się bez względu na to, z której strony 
są oświetlone.

Istnieje jednak pewien rodzaj wąsów, 
nadzwyczaj wrażliwych na światło i w y
raźnie ulegających jego wpływowi co 
do kierunku wzrastania. "Wąsy takie 
znajdujemy u różnych gatunków wino
rośli (Yitis), dzikiego wina (Ampelopsis) 
i t. p., a są one odjemnie heliotropiczne, 
t. j. odwracają się od św iatła i rosną 
w stronę przeciwną. Zostaje to w ści
słym związku z warunkami, w  jakich 
roślina wspina się wzdłuż podpory. Mia
nowicie rośliny, obdarzone takiemi wąsa- 
mi pną się zawsze, opierając się o skały 
lub grube pnie, naokoło których nie 
mogłyby się owinąć w  żaden sposób. 
Tutaj na nicby się nie zdały ani roz
stawione pod kątem prostym gałązki, 
ani długie nitkow ate wąsy, uzdolnione 
do okręcania się naokoło podpory, bo 
podpory takiej niema nigdzie w bliz- 
kości.

Gdyby wąsy takich roślin przybierały 
byle jak i kierunek, to niektóre z nich 
oddalałyby się od skały, a rosnąc przed 
siebie w powietrze, zakręcałyby się nao
koło samych siebie i usychały marnie. 
Jedynie te, któreby się skierowywały ku

skale, mogłyby tam  znaleźć jakiś punkt 
oparcia. W skutek zaś tego, że każdy 
tak i wąs rośnie w  kierunku od światła, 
wszystkie one kierują się ku podpo
rze i wszystkie muszą się z nią ze
tknąć.

W ówczas następuje przymocowanie się 
do niej. Jedne z takich roślin (np. j a 
poński Vitis inconstans) w ytw arzają na 
końcach wąsów maleńkie krążkow ate 
łapki, które przystają szczelnie do pod
pory i wydzielają lepką masę, przytw ier
dzającą je  tak  mocno, że później łatw iej 
jest przerwać wąs, niż oderwać taki k rą
żek. Łapki odjemnie heliotropiczne w y
tw arza także powszechnie sadzone u nas 
dzikie wino (Ampelopsis hederacea) z tą  
tylko różnicą, że tu ta j są one nie krąż
kowate, lecz haczykowate.

Dzięki łapkom rośliny m ogą wspinać 
się po najgładszych powierzchniach, jak  
zheblowane drzewo, szkło, oszlifowane 
kamienie i t. p.

Inne znowu (np. Yitis inserta) są przy
stosowane do wspinania się po powierzch
niach chropawych—spękanych skałach, 
pniach drzewnych i t. p. W ąsy ich nie 
w ytw arzają łapek lecz w rastają w szcze
liny skały lub kory i rozrastają  się 
w nich, grubiejąc w tak i sposób, że w y
pełniają całą szczelinę. Przytw ierdza
nie wzmacnia się jeszcze przez to, że 
komórki ich naskórka grubieją, w rastają 
we wszystkie nierówności szczeliny i w y
dzielają również kleistą masę, jak  łapki. 
I  tu ta j wąsy trzym ają się tak  silnie, że 
nieraz ciężar 5 leg nie zdoła ich ode
rwać.

W ytw arzanie łapek lub wrośnięcie 
w  szczelinę zajmuje parę dni czasu, po- 
czem następuje, jak  zwykle w wąsach 
skręcanie się dalszej części i przyciąg
nięcie całej rośliny do podpory. Z cza
sem wąsy grubieją i stają się mocniej
sze, co jest konieczne ze względu na 
większy ciężar, jak i muszą dźwigać. 
Trwać zaś m ogą dosyć długo, bo nieraz 
po kilkanaście lat. A  gdy ostatecznie 
uschną już i połam ią się, łodyga tym 
czasem w dolnych swych częściach 
wzmacnia się i zgiubieje dostatecznie
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tak, że może stać o własnej sile; w  gór
nych zaś podtrzym ują ją  później w ytw o
rzone młode wąsy.

(DS)

B . D yakow ski.

FIZYOLOGIA MARSZU.

Mechanika chodu ludzkiego stanowiła w ie
lokrotnie przedm iot badania fizyologów. S ta 
rano się w tych badaniach między innemi 
oznaczyć pracę wykonywaną podczas chodze
nia, rejestrując dokładnie oddzielne fazy cho
du, przemieszczenia pewnych punktów  ciała 
w przestrzeni oraz mierząc stosunek pom ię
dzy długością kroku a szybkością chodu. 
W  przeciwstawieniu do tego rodzaju badań 
pp. Zuntz i Schum burg podjęli studya, w  k tó 
rych starają się oznaczyć zużywanie siły 
z ilości zużytego podczas marszu tlenu. D łu
gi szereg doświadczeń wykonanych przez 
wspomnianych autorów  miał też na celu 
uwzględnienie rozm aitych pytań  fizyologicz- 
nych, nasuwających się w rozważaniu marszu 
wojskowego, zwłaszcza co do wytrzymałości 
żołnierza wobec obciążenia rozm aitego s to p 
nia. Z bardzo obszernej pracy przytoczymy 
tu  tylko niektóre wnioski ważniejsze.

Co do wpływu marszu na pewne czynności 
cielesne, zauważymy przedewszystkiem, że 
marsz 18-kilometrowy z obciążeniem 22 kg 
znacznie wydłuża okres skurczowy serca, 
skraca zaś okres rozkurczu. Te zjawiska 
jeszcze wyraźniej w ystępują w razie jeszcze 
dłuższej drogi i znaczniejszego obciążenia. 
Autorowie wnoszą stąd, że poza tem i gran i
cami nastąpićby musiało trw alsze upośledze
nie czynności serca. Jako  wynik badań krwi 
zaznaczyć wypada, że krew  staje się po 
dłuższym marszu bardziej skoncentrowaną.

W pływ  na zdolności psychiczne daje się 
streścić w następującem : lekkie marsze dzia
łają orzeźwiająco i pobudzająco, zaś nazajutrz 
jeszcze po marszu uciążliwym „reakcya psy- 
chiczna“ wyraźnie je s t zwolniona.

Dłuższy marsz pobudza czynność nerek, 
zwłaszcza na pow ietrzu chłodnem i w ietrz- 
nem.

Co dotyczę przerobu materyi, okazuje się, 
że gdy wogóle porównam y zużywanie m ate
ryi w zupełnym spokoju z wydatkiem  w  ży
ciu ruchliwem, ten  ostatni przeniesie od 46 
do 73% ilość m ateryi zużywanej w  spokoju. 
W ystępują tu  znaczne różnice indywidualne, 
które pozostają oczywiście w zgodzie z tem, 
co wiadomo nam z życia codziennego, mia
nowicie, że w razie jednakowego pożywienia 
jeden człowiek tyje, gdy drugi tymczasem 
może chudnąć. Porównywając otrzym ane re 
zultaty  w tym  kierunku ze zwykłą straw ą 
żołnierską, pp. Z. i S. dochodzą do wniosku, 
że w straw ie tej należałoby zwiększyć ilość 
tłuszczu i węglowodanów.

Zmiany w  oddychaniu spowodowane m ar
szem, autorowie badali przedewszystkiem spi- 

i rom etrycznie (oznaczenia t. zw. pojemności 
j  życiowej, czyli ilości powietrza, jaką po naj- 
j  głębszym wdechu wydzielamy w razie maksy- 
! malnej ekspiracyi). Obciążenie 31 kg obniża 

znacznie sprawność oddechową naw et u zdro- 
j  wych i silnych młodych ludzi po stosunkowo 

niedługich marszach. To upośledzenie wy
stępuje naw et i wobec mniejszego obciążenia, 

j  lecz systematyczne ćwiczenie, poczynając od 
| marszów niedługich i obciążeń nieznacznych, 
i szybko stosunkowo pozwala dojść do dużej 

sprawności w tym  kierunku.
Zwiększenie obciążenia wzmaga oczywiście 

i przerób materyi, lecz niema w tym  stosun
ku  prostej proporcyonalności, ponieważ w grę 
wchodzą tu  inne jeszcze, dość liczne czyn
niki.

Porównanie pomiędzy zużywaniem energii 
do poruszania własnego ciała a do przeno
szenia ciężarów wykazało, że podczas cho
dzenia zwykłego energia zużywa się prawie 
proporcyonalnie do masy poruszanej, że wszak
że w  okolicznościach sprzyjających ciężary 
przenoszone byw ają ze znacznie mniejszem 
zużywaniem energii aniżeli ciało własne nie- 
obciążone. Przedewszystkiem rozstrzyga tu  
odpowiednie rozmieszczenie ciężaru na ciele.

Co do regulowania ciepła podczas marszu, 
można było stwierdzić, że zależnie od ciężaru 
i szybkości, produkcya ciepła wzrasta cztero- 
i pięciokrotnie w porównaniu ze stanem spo
koju. W obec tak  znacznego wzmożenia pro- 
dukcyi ciepła, które bynajmniej nie pozosta
je  w stosunku prostym  do tem peratury ze
wnętrznej, muszą istnieć środki sprowadza 
jące skutecznie stra tę  ciepła, łatwo bowiem 
dojśćby mogło do przegrzania ciała. Środ
kiem najważniejszym jest parowanie wody 
z powierzchni skóry. Autorowie zbadali bli
żej wpływ wzrastającego obciążenia, wprawy 
nabytej oraz różnych czynników meteorolo
gicznych n a  wytwarzanie potu. Dochodzą 
stąd  do wniosku, że odpowiedniejszy uniform 
żołnierski z m ateryału lekkiego i porow ate
go nadzwyczajnie powiększyłby sprawność 
żołnierza podczas marszu.

(Naturw. Rundsch. 1901). M. FI.

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI 
W KRAKOWIE.

W YDZIAŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY.

P osiedzenie  z  d  4 m arca 1902 r.

Przewodniczący dyrektor F. Kreutz.

P o s i e d z e n i e  n a u k o w e .

I) Czł. W ład. Natanson przedstawia swoję 
pracę p. t. „O przewodnictwie cieplnem po
ruszającego się gazu“.
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A utor wyprowadza z teoryi kinetycznej 
ogólnej równanie różniczkowe przewodzenia 
ciepła w przypadku gazu, poruszającego się 
dowolnie z pokrewnemi przypadkami, otrzy- 
manemi przez Fouriera, Kirchhoffa, Neuman- 
na i innych uczonych. Nareszcie rozbiera 
przypadek jednostajnego rozszerzania lub kur
czenia się gazu; współczynnik przewodnictwa 
miałby wówczas wartość pozorną, zależną od 
prędkości zmieniania się gazu.

Rozprawka ta  je s t w  bezpośrednim związ
ku z pracą tegoż autora, przedstawioną na, 
posiedzeniu W ydziału z dnia 14 października 
1901 r.

II) Czł. A. W itkow ski referuje o pracy p. 
Tadeusza Godlewskiego „O ciśnieniu osmo- 
tycznem niektórych roztworów, obliczonem 
na podstawie sił elektromotorycznych ogniw 
koncentracyjnych14.

Zbudowano trzy serye ogniw koncentra
cyjnych typu ogniwa kalomelowego Helm- 
holtza. Sól rozpuszczalną stanowił chlorek 
cynkowy, siarczan kadmowy i chlorek kad
mowy. Ze zmienionych sił elektromotorycz
nych obliczano w artość funkcyi f  przed
stawiającej nadwyżkę potencyału termodyna
micznego wody czystej nad wodą w roztwo
rze. Dzieląc te  wartości przez odpowiednie 
koncentracye, otrzymywano wartość funkcyi 
f

—  analogicznej ze znanym z praw gazowych

iloczynem p v . Funkcya ta  opadająca począt
kowo z koncentracyą w miarę zachodzącej dy- 
socyacyi przechodziła przez minimum między 
stężeniem 0,1 a 1 normalne, a następnie wzra
stała szybko, analogicznie z prawem Y. d. 
Waalsa. Z w artości uważanej funkcyi f  
obliczono następnie, uwzględniając ściśliwość 
wody, ciśnienia osmotyczne dla całego 
zakresu koncentracyj badanych roztw o
rów.

III) Członek Bandrowski referuje o pracy 
p. L. B runera „O mechanizmie katalitycznego 
działania jodu podczas bromowania benzolu11 
(Studya dynamiczne nad bromowaniem i t. d., 
część III).

W  pracy swej autor na podstaw ie pom ia
rów szybkości reakcyi dochodzi do wniosku, 
że reakcya bromowania je s t reakcyą czwar
tego rzędu i przebiega wedle w zo ru :

C0HU +  4Br =  CoH5Br +  H B r:! .

W zór ten uzasadnia granicę, do której re 
akcya przebiega i zależność współczynników 
szybkości od stężenia bromu oraz wskazuje 
rozrzucone w literaturze chemicznej wzmian
ki, k tóre  skłaniają do przypuszczenia, że tu, 
jak i w wielu innych przypadkach niedo
statecznie uwzględnionych działają przede- 
wszystkiem wolne atomy bromu. Działanie 
jodu polega na tem, że współczynnik równo
wagi B rI —^  Br +  I jest daleko większy 
niż współczynnik równowagi B r, —5;  2Br. 
W  związku z powyźszemi faktami autor 
zwraca uwagę na znaczenie dysocyacyi dla 
przebiegu reakcyj chemicznych.

VI) Członek E. Godlewski referuje o pracy 
p. Krzemieniewskiego „W pływ soli mineral
nych na przebieg oddychania roślin kiełku
jących11.

Żaden materyał roślinny nie nadaje się tak 
wybornie do badań nad przemianą materyi 
i oddychaniem u roślin, jak nasiona kiełkujące. 
To też istnieje całe mnóstwo prac, które zaj
mują się oddychaniem rozmaitych nasion 
kiełkujących. Badano tu  natężenia oddycha
nia w różnych stadyach kiełkowania rozmai- 

j  tych nasion, stosunek pochłanianego tlenu 
do wydzielanego bezwodnika węglowego 

' i ze zmiany tego stosunku w różnych okre
sach kiełkowania, związek między oddycha
niem a innemi przemianami chemicznemi, j a 
kim ulegają materye zapasowe nasion, wresz
cie wpływ różnych zewnętrznych czynników, 
a zwłaszcza też tem peratury i częściowego 
ciśnienia tlenu na oddychanie.

Ale mimo bogactwa literatury, odnoszącej 
się do oddychania nasion kiełkujących, ma
my bardzo mało danych co do jednego pun
ktu tej kwestyi, mianowicie co do wpły
wu czynników chemicznych na oddychanie, 
a w szczególności też co do wpływu soli mi
neralnych na oddychanie młodych roślinek 
w tym okresie ich rozwoju, kiedy ten rozwój 
odbywa się jeszcze całkowicie kosztem ma- 
teryj zapasowych nagromadzonych w na
sieniu.

A utor wysiewał nasiona rzodkiewki na w il
gotnej bawełnie lub wilgotnym piasku w apa
ratach opisanych przez E. Godlewskiego 
w jego pracy nad nitryfikacyą i hodując je 
przez 10 do 20 kilku dni, oznaczał codziennie 
ilość pochłanianego przez nie tlenu i wydzie
lanego bezwodnika węglowego. Każde do
świadczenie wykonane było co najmniej w dwu, 
a zwykle w kilku aparatach. W  jednym 
przynajmniej aparacie podłoże (woda lub pia
sek) przez cały czas doświadczenia było zwil
żane tylko czystą wodą destylowaną, w dru
gich albo od samego początku używano do 
zwilżania pożywek z soli mineralnych, albo 
też, zwilżając naprzód i tutaj podłoże czystą 
wodą, dodawano te  pożywki później, w ciągu 
doświadczenia. Porównywanie przebiegu od
dychania w aparatach zawierających tylko 
wodę i w tych, do których dodano soli mi
neralnych, wykazywało wpływ tych ostat
nich na bieg oddychania. Jako wynik tych 
doświadczeń okazało s ię :

1. Ze w pierwszych dniach kiełkowania 
obecność soli mineralnych w stężeniu używa- 
nem zwykle w kulturach wodnych roślin nie 
wywiera żadnego wpływu na przebieg oddy
chania, roślinek rzodkiewki.

2. Ze z chwilą skoro oddychanie roślinek 
przekroczyło już swoje maximum, a więc 
w 3 do 7 dni po wysianiu nasion, roślinki, 
którym dostarczono wszystkich soli m ineral
nych potrzebnych roślinie, oddychają ener
giczniej niż te, które mają do dyspozycyi 
tylko czystą wodę.

3. Ze z pomiędzy różnych składników 
kompletnej pożywki mineralnej największy 
wpływ na oddychanie kiełkującej rzodkiewki 
wywiera potas, tak  że pożywka bez potasu
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przyśpiesza tylko niewiele oddychanie. Obok 
potasu także jeszcze kwas azotowy w yw iera 
dodatni wpływ na oddychanie kiełkującej 
rzodkiewki.

4. Ze sołe mineralne w różnej mierze 
przyśpieszają pochłanianie tlenu jak  i w y
dzielanie bezwodnika węglowego przez rzod-

COkiewkę, ta k  że stosunek — ni e ulega pod
O j

ich wpływem żadnej zmianie.
Obok tego okazało się jeszcze, że w nie

których doświadczeniach sam dodatek wody 
w ciągu doświadczenia podnosił znacznie 
szybkość oddychania. Jeżeli jednak  od sa
mego początku podłoże było dokładnie wodą 
przemoczone, to później dodawana woda 
czysta nie wywierała już na oddychanie żad
nego wpływu. Okazuje się z tego, że naw et 
w atmosferze zupełnie nasyconej parą wodną 
większa lub mniejsza w ilgotność podłoża 
wywiera w ybitny wpływ na oddychanie ro 
ślin, z czego wnosić można, że wzmożenie 
parcia korzeniowego może przyśpieszyć od
dychanie rośliny.

W  razie gdy dodatek wody wywoły

wał przyśpieszone oddychanie s tosunek— -
0-2

uległ zmniejszeniu, t. j. pochłanianie tlenu 
bardziej się powiększyło przez dodatek w o
dy niż wydzielenie bezwodnika węglowego.

Pracę sw ą autor wykonał w  zakładzie che
mii rolniczej U niw ersytetu Jagiellońskiego.

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 adm inistracyjnem  przyjęto 
prace przedstawione do w ydaw nictw  w y
działu.

Następnie załatwiono szereg spraw, między 
innem i: postanowiono nie udzielać nagrody 
z fundacyi W arschauera, jedynej pracy nade
słanej na konkurs rozprawy w  swoim czasie 
z term inem  do końca 1900 r., oraz wybrano 
na delegatów do komisyi słownictwa psycho
logicznego członków : N. Cybulskiego i A. 
W itkowskiego.

Sekretarz wydziału J. Rostafiński.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie d. 15 lutego, '4-te  w  r. b., od 
było się w  dniu 1 marca.

Po przeczytaniu i przyjęciu protokułu  z po
przedniego posiedzenia p. W acław  Muter- 
milch wygłosił referat p. t. „Ferm enty nie- 
organiczne“. Rzecz ta  w całości w krótce zo
stanie ogłoszona drukiem. W ielce zajmujący 
tem at odczytu p. W. M utermilcha wywofcił 
ożywione rozprawy.

Z wiadomości bieżących p. W ł. L eppert 
przytoczył niedawno wydane w Niemczech 
patenty  na zastosowanie tlenku węgla CO, 
a mianowicie do w ytw arzania azotynu sodu, 
NaNOj, przez działanie tlenkiem  węgla na

stopioną saletrę, dalej do w ytwarzania m rów 
czanu sodu i przerabiania go na kwas szcza
wiowy, a wreszcie tworzenie się aldehydu 
benzoesowego bezpośrednio z benzolu i tlen
ku węgla w  obecności bromku lub jodku 
glinu oraz chlorku miedziawego (Cu2Cl3).

P. Leppert również referował nowy spo- 
| sób otrzymywania węglowodorów aromatycz- 

nyah przez działanie wodzianem baru na w ę
glik  baru, B aC j, w podwyższonej tem pera
turze.

Ze spraw  bieżących zanotowano rozesłanie 
okólnika w sprawie jednostajnego opracowy- 

J  wania stawek do nowej taryfy celnej.
Dzięki uprzejmości p. Zatorskiego biblioteka 

chemiczna pozyskała kilka ważnych rękopis- 
mów, dotyczących rozwoju u nas chemii.

Na tem  posiedzenie ukończone zostało.

SEKCYA PRZYRODNICZA
TOWARZYSTWA OGRODNICZEGO WARSZAWSKIEGO.

Posiedzenie 2 (263) odbyło się dnia 27 
lutego 1902 r. w Muzeum Przemysłu i R ol
nictw a o godz. 8-ej wieczorem.

1. P rotokuł posiedzenia poprzedniego zo
stał odczytany i przyjęty.

2. P. Józef Eismond wypowiedział referat 
p. t. „Przyczynek do teratogenii p taków 11 
(zostanie podany w streszczeniu dokonanem 
przez autora w rubryce „Spostrzeżeń nau
kowych11).

3. P. Jan  Tur przedstaw ił wyniki swych 
badań nad niektóremi zboczeniami w proce
sie owogenezy u ssaków i demonstrował od
powiednie preparaty  mikroskopowe oraz od
b itk i fotograficzne.

4. P. Jan  Sosnowski przedstawił pierwszy 
zeszyt nowego czasopisma, wydawanego przez 
prof. M. Yerworna p. n. „Zeitschrift fur all- 
gemeine Physiologie", i referował ważniejsze 
z pomiędzy zawartych w nim rozpraw.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

KRONIKA NAUKOWA.

—  N iezw yk ła  p lanetoida. Dnia 14 sierpnia r. z. 
S tew art odkrył w obserwatoryum  harwardz- 

| kiem zapomocą fotografii nową planetoidę,
: której położenie oraz ruch na niebie zwraca 
| szczególną uwagę. Przede wszystkiem zbo- 
| czenie południowe wynosiło —62°31\ a ta 

kiego n !e posiada żadna ze znanych plane- 
toid; do dnia 13 listopada r. z otrzymano 
14 zdjęć, z których okazało się, że planetoi- 

; da posiada niezmiernie szybki ruch, skiero
w any ku północy, gdyż zboczenie południowe 
zmniejszyło się do 20°14'. W edług wyliczeń 
miss Anny W inlock średni ruch dzienny he- 
liocentryczny wynosi 2 200", co wskazuje, 
że jestto  planetoida położona najbliżej słońca.
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Prof. Newcoinb w czasie swego krótkiego 
pobytu w Bostonie zajął się wraz z p. A. 
W inlock wyznaczeniem drogi tej niezwykłej 
planety; okazało się, że droga jej posiada 
znaczne wydłużenie, a miinośród, wynoszący 
0,37636 jest niezwykle duży, jak i daje się 
zauważyć jedynie w biegu kom et peryo- 
dycznych.

Nachylenie płaszczyzny drogi nowej plane- 
toidy do ekliptyki wynosi 18"38', czas obrotu 
dokoła słońca 4,13 lat. W  chwili odkrycia 
znajdowała się w punkcie przysłonecznym 
(odległość wynosiła 1,6 średnich odległości 
ziemi od słońca). Dnia 20 stycznia r. b. pla- 
netoida przeszła przez równik i obecnie mo
że być widziana w Europie i Ameryce pół
nocnej przez wielkie teleskopy.

G. T.

—  W idmo zorzy  północnej. Jeden z uczestni
ków wyprawy geodezyjnej na Szpicberg, J. 
Sikora, otrzymał kika zdjęć fotograficznych 
widma zorzy północnej. W skutek słabego 
natężenia widma czas ekspozycyi wynosił po 
parę godzin. Najbardziej charakterystycznerni 
były trzy linie jasne : w części zielonej, fiole
towej i ultrafioletowej, dla których długości 
fal wynosiły odpowiednio 557,0 ;J.a, 427,6 
i 391,2 jłji. Położenie niektórych linij pozo
stałych je s t nieco zbliżone do widma azotu, 
chociaż ścisłego zestawienia zrobić nie można, 
tembardziej, że widmo azotu znacznie roz
rzedzonego nie było jeszcze badane.

G. T.

—  Kometa Enckego była przedmiotem obser- 
wacyi w sierpniu i wrześniu r. z.; astronom 
wiedeński J. Holetschek zapomocą refraktora 
o średnicy objektywu 16 cm znalazł następu
jące wartości dla siły blasku komety i jej 
jąd ra :

Blask komety Jądra

18 sierpnia 8,1 wielk. 9,5 w
19 , 11 7,7 —
2 2 11 7,6 8,5
23 n 7,8 9,0
25 ii 8,0 —

2 września 6,5 8,0
G. T.

—  W ół piżm ow y (Ovibos moschatus), rzadki 
obecnie nawet w podbiegunowej Ameryce 
północnej, ginący okaz zwierzęcia przeżuwa
jącego, z rogami podobnemi do bawolich, 
z krótkim  ogonem i uwłosionym pyskiem— 
należy dziś już do osobliwości. Obecnie je d 
na młoda samica, upolowana przez specyalnie 
w  tym celu wysłanych myśliwych, została 
przyprowadzona żywcem do Chicago. W  E u
ropie znajduje się też zaledwie parę egzem
plarzy tego zwierzęcia, k tóre w okresie lodo
wym żyło we Erancyi, Niemczech i Anglii 
Sądzono nawet, że uda się zaaklimatyzować 
to  zwierzę w Europie północnej, lecz okaza
ło się, że jestto  niemożliwem. Oprócz praw 
dziwego wołu piżmowego, zamieszkującego 
wyłącznie okolice zatoki Hudsońskiej, istnieje 
jeszcze w Grenlandyi gatunek drugi—Ovibos 
W ar dii.

J. T.

—  Zw ierzęta ssą ce  zabarw ione na z ielon o  przez  
w odorosty. Leniwce zawdzięczają zielonkawą 
barwę sierści osiedlającym się na niej wodo
rostom. W łosy ich poddawał badaniom mi
kroskopowym dr. W. Gr. Ridewood i wyka
zał, jak ie  mianowicie przyczyny umożliwiają 
wodorostom osiedlanie się na nich. Powłoka 
tych włosów nie je s t zupełnie gładka, lecz 
mniej lub więcej popękana i nierówna. U le
niwca trójpalcowego (Bradypus tridactylus) 
spękania tej dość grubej powłoki idą po
przecznie; w spękaniach tych osiedlają się 
jednokomórkowe wodorosty zielone, którym 
Kiihn nadał nazwę Pleurococcus Bradypi. 
W ilgotność klimatu umożliwia wodorostom 
życie i rozmnażanie się na tem niezwykłem 
podłożu. Leniwiec zaś przybiera wskutek 
tego zielonkawy odcień, który sprawia, że 
tak  trudno go dostrzedz na tle zielonych liści 
drzew. U leniwca dwupalcowego (Choloepus 
didactylus) zamiast poprzecznych rys na w ło
sach znajdują się podłużne rowki lub dołki, 
w których osiedla się inny wodorost (Pleu
rococcus Choloepi), należący do odmiennego 
gatunku, ale wywołujący takie samo zabar
wienie. W łosy olbrzymiego leniwca z P ata
gonii (z formacyi czwartorzędowej), według 
poszukiwań dr. Ridewooda, były zupełnie 
gładkie.

(Naturę). B. D.

WIADOMOŚCI BIBLIOGRAFICZNE.

— Ukazał się zeszyt trzeci wielkiego zbio
rowego podręcznika embryologii: „Handbuch  
d. verg!. und experim . E tw ickelungslehre d. Wir- 
b eltiere“ . W zeszycie tym znajdujemy do
kończenie rozprawy prof. Keibla o rozwoju 
postaci zewnętrznej u zarodków kręgowców, 
oraz prace prof. H. Schauinslanda o rozwoju 
błon zarodkowych u płazów i ptaków, a ta k 
że prof. H. Strahla o błonach zarodkowych 
ssaków i o powstawaniu łożyska.

Pomijając inne znakomite zalety tego wiel
kiego wydawnictwa, musimy zaznaczyć znacz
ną ilość oryginalnych rysunków w niem za
wartych, ilustrujących niezmiernie jasno wiele 
trudnych szczegółów, zazwyczaj niezbyt w y
raźnie traktow anych w znanych dotąd pod
ręcznikach.

Tur.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Środków  m ateryainych na badania naukow e
udziela jedyna w tym rodzaju instytucya 
międzynarodowa powstała z zapisu, k tóra no 
si nazw ę: „The E lizabeth Thompson Fund.“ 
Kto chce z niej korzystać powinien wnieść 
umotywowane podanie pod adresem : Dr. C. 
S Minot. H arvard Medical School. Boston. 
Mass. U. S. A. przed 1 kwietnia b. r. Zw ra
cając na to  uwagę naszych uczonych dodaję, 
że kwoty nie są znaczne, ale bywają udzie
lane chętnie, bezzwrotnie i bez względu na 
narodowość.

J. R f.
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ROZMAITOŚCI.

— S tery lizow an ie  w ody ozonem . Jak  podaje 
do wiadomości Zeit. fiir Electrochem ie, firma 
Siemens i Halske w M artinikenfeld około 
Berlina przedsięwzięła doświadczenia nad 
oczyszczaniem wody zapomocą pow ietrza 
ozonizowanego. Poddaw ana próbom  woda 
uprzednio przechodzi przez filtry  piaskowe, 
a następnie dopiero podlega ozonizowaniu, 
przyczem na m etr sześcienny przypada około 
2 g ozonu. Doświadczenia z w odą ze Szprei 
wykazały, że przez takie traktow anie ilość 
drobnoustrojów z 60000 redukuje się do 10 
na centym etr sześcienny. K oszty sterylizacyi 
wynoszą do 6,3 centymów na m etr sześcien
ny. a urządzenie zakładu około 168 000 fran 
ków, z których 94 000 fr. przypada na ozoni- 
zatory. (Szczegóły p. Chemik Polski, t. I  
str. 867).

F. A.

SPROSTOWANIE.

W  nr. 10 W szechświata na str. 149 w ł. 2 
w. 11—13 od g. znalazła się ważna omyłka 
korektorska, k tóra zmienia znaczenie zd an ia : 
W  okresie „Stosunek taki jednak nie je s t wy
łączną cechą bezwładności, lecz raczej pędu“— 
zamiast lecz powinno być „czyli", jak  to 
wreszcie wynika ze znaczenia dwu następu
jących okresów.—W  nr. 11 w artykule „Pro
mieniowanie słoneczne i atmosfera ziemska" 
znajdują się następujące omyłki d ruku : na 
str. 163 łam 1 w. 4 zgóry zamiast „określe
niem" powinno być „określonem"; na str. 164 
ł. 2 w. 7 zdołu zam. „gęstości"—„gęstość"; 
na str. 166: ł. 1 w. 3 od g. zam. „gdzie"— 
„gdy", ł. 2 w. 23 zdołu zam. „brano"—„barw", 
ł. 2 w. 9 zdołu zam. „długościach"—„długości"; 
na str. 167: ł. 2 w. 8 zgóry zam. „Rulensa" 
powinno być „Rubensa", w. 2 zdołu za 
m iast „C"— „Cj".

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. 12 do 18 m arca 1902 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

DZIEŃ

BAROMETR 
700 mm -f-

TEMPERATURA w  st. C .
•cnO
B ci
0 '3

KIERUNEK
WIATRU

Szybkość w  me
trach na sekundę

SUMA
OPA
DU

U W A G I

7 r. 1 p. 9 w. 7 r- I P- 9 w. Najw. Najn.

1 2  Ś. 45,0 48>4 5 3,3 —  2,8 -  6,6 —  9,6 — 1,6 —  9,6 87 • s w 3,n 9,n e 8 1,6 * z nocy i do poł.; g]
13 C. 56,9 59 ,'& 64,3 — 14,5 — 11,4 - 1 1 , 3 — 9 , i — 14,6 85 n 7,n e 5,n e 5 — !*!
14  P. &.S,° 64,4 61,0 — 10,4 -  6,5 -  0,7 — 4 ,o — 12,8 b g s 3,s e 5,s 6 — 1*1
1 5  S. 55,2 52,3 47,9 —  7,6 i ,9 0,6 3,4 8,8 65 s 7,s 9,s 5 —
l 6  N. 4 S,» 46,0 45,9 °,9 6 ,6 2,7 7,2 ° ,3 82 s w 5,s w 3,s 5 1 ,1 z nocy 1 zrana
17 P. 44,7 45,2 48,1 0,8 2,3 0,4 5,8 0,0 88 s w 3,s w 3,w 3 0 ,1 ■SC* dr. kilakr.
18  w . 46 ,1 4 6 ,° 50,3 1,6 2,0 3 .o 0,2 9 i w 5,w 3,n w 3 5,4 .1.T z nocy i w  ciągu dni 

[kilkakrotnie

Średnie 52,0 — 3,2 81 3,2

TREŚĆ. Czy krew  je s t w rzeczywistości cieczą alkaliczną? przez J . K. S. — Promieniowanie 
słoneczne i atm osfera ziemska, przez W ł. Gorczyńskiego (dokończenie). — W łasności i budo
wa wspinających się roślin, przez B. Dyakowskiego (ciąg dalszy). — Fizyologia marszu, przez 
M. FI. — Akademia Umiejętności. — Sekcya chemiczna. — Sekcya przyrodnicza. — Kronika 
naukowa. — Wiadomości bibliograficzne. — Wiadomości bieżące. — Rozmaitości. — Buletyn

meteorologiczny.
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