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MGŁAWICE I ZBIOROWISKA 
GWIAZDOWE.

Przechodząc stopniowo od zjawisk pro
stych i mniej zawiłych do coraz bardziej 
złożonych i od najbliższego otoczenia 
naszej planety do coraz głębszych i od
leglejszych krain przestrzeni—stajemy 
wreszcie u w rót nieskończoności i świa
ta, którego poznać nie możemy, świata, 
który staje się dla nas niepochwytnym 
wobec swojego ogromu... Ostateczności 
schodzą się, powiada przysłowie i w da
nym razie możemy je  zastosować z naj- 
większem prawem. Św iaty zbyt drobne, 
św iaty atomów, których tryliony miesz
czą się w  jednej kropli wody i św iaty 
olbrzymie, tworzące układy trylionów' 
słońc, harmonijnie przebiegających bez- 
dnie przestrzeni—pozostaną dla nas na- 
zawsze niepoznanemi i zaledwie niewiel
ki tylko rąbek tych tajemniczych bez
miarów, tych dwu nieskończoności — 
nieskończenie wielkiej i nieskończenie 
małej—nauka uchyla przed nami.

W iemy> że nasze słońce niczem się 
szczególnie nie wyróżnia wśród mnogiej 
rzeszy gwńazd innych, wiemy, że wraz

z niem i z całym układem planetarnym 
| mkniemy ruchem zawrotnym kędyś, hen 

w  przepaście, a jednak w kierunku 
i z szybkością, które nauka dokładnie 
obliczyła. Wiemy, że każda z owych 
gwiazd odległych, co błyszczą na firma
mencie—to taki sam układ, jak  i nasz 
słoneczny i również dąży po drodze, na 
k tórą pchnęły go niezmienne praw a na
tury.

Czy słońca owe wraz z ich planetami 
tw orzą społem jakieś układy i grupy 
wyższego porządku, ciążące ku niezna
nym nam ośrodkom ruchu? A te  ośrod- 

; ki czy grupują się również w  układy 
jeszcze bardziej złożone?... Innemi sło
wy, czy cały wszechświat widzialny— 
te miliony gwiazd, które ogarniamy 
wzrokiem lub m yślą—rzucone są luźnie 
w  przestrzeni, czy też tw orzą pewną 
liczbę niezależnych, albo też wreszcie 
jeden układ ogólny, podległy jednemu 
praw u i harmonijnie niem związany?... 
P y tan ia  powyższe nastręczają się mimo- 
woli za każdem niemal spojrzeniem 
w przepaściste głębie niebios.

Każdy z nas podziwiał niejednokrotnie 
ciche, łagodne blaski Drogi Mlecznej, co 
jak  przezrocza, m glista w stęga przecina 
błękity firmamentu. Otóż zwróćmy szkła 
teleskopu ku pewnemu punktowi tej
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wstęgi, a naraz ujrzym y w jego polu 
roje drobniejszych gwiazdek, k tóre jak  
tajem niczy korowód przesuwać się będą 
przed naszem zdumionem okiem. W  oko
licach gwiazdozbioru Łabędzia W illiam  
Herschel naliczyć zdołał na przestrzeni 
pięciu stopni kw adratow ych 331000 
gwiazd, a w tym  stosunku cała w stęga 
D rogi Mlecznej liczyłaby ich nie mniej 
nad dwadzieścia milionów!

Olbrzymie to  zbiorowisko składa się 
przeważnie z gw iazd niedostępnych dla 
gołego oka, to jes t mniejszych, niż 6-ej 
wielkości, a przytem  są one do tego sto
pnia skupione i optycznie bliskie siebie, 
że widziane naw et przez szkła teleskopu 
zdają się niemal dotykać jedna drugiej; 
całość zaś tw orzy ów obłok świetlany, 
k tóry  od la t tysięcy w praw ia ludzkość 
w  zachw yt i zdumienie.

Ponieważ obłok ten  otacza nas doko
ła, przeto .pierwsza hypoteza, k tó ra  się 
tu  nastręcza logicznie, polega na tem, 
że i my, wraz z naszem słońcem, należy
my do owej rzeszy gwiaździstej, stano
wiąc cząstkę olbrzymiego układu. Dziś 
hypoteza ta  stała  się już udowodnioną 
praw dą naukową.

Najprostszy przypadek układów  gw iaz
dowych widzimy w  tak zwanych gw iaz
dach podwójnych i wielorakich. Sąto 
grupy, złożone z 2—3, a częstokroć k il
ku i kilkunastu naw et słońc, związanych 
ze sobą fizycznie i krążących dokoła 
wspólnego środka ciążenia. Jednakże 
każdy tak i układ stanow i zaledwie pier
w otną formę tych ugrupow ań, których 
stopień wyższy widzimy w zdum iewają
cych połączeniach niezmiernych ilości 
gwiazd, zwanych zbiorowiskami (les amas 
stellaires). Zbiorowiska takie ogarniają 
typy  najróżnorodniejsze, nietylko pod 
względem ilości składających je  gwiazd, 
ale też i pod względem ścisłości ich | 
ugrupowania, zarysów zewnętrznych, 
wym iarów i t. d. N iektóre z takich 
wysp, rzuconych w bezmiernym oceanie j 
przestrzeni, dają się dostrzegać naw et j  

gołem okiem. Do takich należą, naprzy- 
kład, znane każdemu z nas grupy Plejad, J 
H yad i Praesepe (Jasełka). Z drugiej 
jednak strony znamy i takie ugrupo- \

wania, które przez dość silne naw et 
teleskopy w yglądają, jak  nierozwiązane 
m gławice i dają się podzielić na odrębne 
gwiazdy dopiero przez zastosowanie n a j
potężniejszych narzędzi nowoczesnej tech
niki optycznej. Wobec tego większość 
uczonych aż do ostatnich niem al czasów 
była przekonana, że tak  zwane m gławi
ce nierozwiązane i zbiorowiska gwiazdo
we tsąto, właściwie mówiąc, układy 
jednakiej natury, z tą  jednak różnicą, że 
pierwsze, jako zbyt od nas odległe, nie 
dały się dotychczas podzielić na odrębne 
gwiazdy; że jednak przez zastosowanie 
potężniejszych teleskopów i one z cza
sem w yjaw ią swoję tajemnicę. W  ostat
nich latach  zaledwie, wobec zdobyczy, 
które nam przyniosła analiza widmowa, 
przekonaliśmy się, że hypoteza powyższa 
była zasadniczo błędna. Przedsięwzięte 

| na tej drodze badania udowodniły, że 
m aterya tak  zwanych m gławic w łaści
wych pozostaje dotychczas na pier- 
wotnem  stadyum skupienia, w  którem 
ukształtow anie się gwiazdy byłoby jesz
cze niemożliwem. Uznać więc musimy, 
że oprócz m gławic podzielnych, czyli 
istotnych zbiorowisk gwiazdowych, skła
dających się z niezmiernych ilości słońc 
zupełnie ukształtowanych, istnieją rów- 

j  nież w  przestworach wszechświata mgła- 
j wice w ścisłem znaczeniu tego wyrazu, 

to  jes t charakterystyczne kłęby pierwot- 
| nej m ateryi kosmicznej, które pomimo 

zastosowania najpotężniejszych naw et 
teleskopów nie dadzą się podzielić na 
odrębne gwiazdy i tylko z wyglądu 
powierzchownego jedne i drugie posia
dają pewne cechy wspólne. Cechy te 
jednak nie świadczą wcale o podobień
stw ie ich ustroju fizycznego.

Ściśle naukowe badanie m gławic datuje 
się od niedawna, a mianowicie od czasów 
Herschla, którego pracom zawdzięczamy 
pierwsze niemal podstaw y praktycznej 
astronom ii gwiazdowej. W prawdzie naj
wybitniejsze m gławice nieba północnego 
poznano wkrótce już po wynalezieniu 
teleskopu, ale ponad to nauka nie szła 
dalej. Do takich m gławic znanych od- 
dawna, należą naprzykład : w ielka m gła
wica Andromedy (odkrył ją  Simon Ma-
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riu s w  roku 1612); m gławica Oryona, 
k tóra daje się dostrzedz naw et gołem 
okiem (odkrył ją  Cisat w  roku 1619) 
i wiele innych. Przed Herschlem naj
więcej układów tego rodzaju odkrył 
Messier, jednakże szczegółowe badanie 
ich natury  rozpoczął dopiero sam H er
schel w  roku 1779, a już w  roku 
1784 złożył Tow arzystw u Królewskiemu 
(Royal Society) w  Londynie naukowo 
opracowany katalog, zawierający w so
bie położenia 466 nowo odkrytych m gła
wic. Był to  już postęp olbrzymi, jak  
na owe czasy, dawniejsze bowiem ka ta 
logi, ułożone przez Messiera (w roczni
kach akademii paryskiej z la t 1771— 
1777), zaw ierają zaledwie 103 numery, 
z których 61 odkrył sam Messier. Do 
roku 1802 Herschel odszukał i zbadał 
jeszcze około 2 000 mgławic i właśnie 
na podstawie tych  prac oparł znaną swą 
hypotezę o budowie wszechświata.

Ja n  H erschel-syn  prowadził dalej 
prace, rozpoczęte przez ojca, ale w  za
kresie jeszcze obszerniejszym. Posiłkując 
się 20-stopowym reflektorem, badał on 
w  Anglii (1825 -1833) niebo północne, 
a następnie przeniósł swe obserwatoryum 
na Przylądek Dobrej Nadziei i szczegól
nie wzbogacił naukę dokładnemi opisami 
m gławic południowych, które przed nim 
znano bardzo niewiele (przeważnie ze 
sprawozdań Lacaillea i Dunlopa). W yni
ki swej pracy Herschel zebrał w trzech 
obszernych katalogach. Pierw szy z nich 
ogarnia 2 370 m gławic nieba północnego, 
drugi, południowy, zawiera numerów 
1708, a trzeci ogólny, „General Cata- 
logue“—5079 numerów, to jest w szyst
kie bez w yjątku znane podówczas m gła
wice.

Od czasów Herschla wielu wybitniej
szych astronomów poświęciło swe siły 
sumiennemu badaniu natury  mgławic. 
Jedni z nich, jak  lord Ross, Lassel, Marth, 
d ’Arrest, Tempel i Stephan, odkrywali 
nowe, nieznane dotychczas mgławice, in
ni zaś, jak  Schonfeld, Schultze i Yogel, 
badali dokładnie odkryte dawniej. Dziś 
liczba ogólna wzrosła do 6 000 i wzma
ga  się znacznie z każdym niemal rokiem.

Większość znanych mgławic należy do

najsłabszych ciał teleskopowych i wobec 
tego dokładne obliczanie ich położenia 
i zarysów bywa częstokroć nadzwyczaj 
trudnem. Posiadając bardzo dobry wzrok 
i w nader sprzyjających w arunkach atm o
sferycznych, na naszem północnem nie
bie można dostrzedz bez pomocy szkieł 
około 15—20 mgławic i zbiorowisk. Z n a 
ny ze szczególniejszej siły wzroku astro 
nom Heis dostrzegał gołem okiem 19 
zbiorowisk i 9 mgławic.

Nadzwyczajne postępy fotografii w za
stosowaniu do badań astronomicznych, 
przyczyniły się wielce w  czasach osta t
nich do rozpoznania istotnej natury  tych 
zagadkowych ciał niebieskich. W nie
których mgławicach, uważanych do
tychczas za jednolite masy mgliste, 
fotografia uwydatniła niezmierne bo
gactwo szczegółów; wymiary zaś innych 
potroiły się w stosunku do przypisywa
nych im dawniej. Niemniej ciekawe 
i pouczające wyniki dały również bada
nia fotograficzne w zastosowaniu do 
mgławic, związanych fizycznie z pewne- 
mi gwiazdami świetlnemi, lub też z ich 
układami. W takich przypadkach oko, 
olśnione blaskiem gwiazdy, zwykle nie 
dostrzega wcale otaczającej ją  mgławicy, 
wówczas gdy fotografia odtwarza tu  
nader dokładnie wszystkie szczegóły. 
Najciekawszy przykład tego rodzaju da
je znana mgławica Oryona. Na zdję
ciach fotograficznych ogarnia ona obszar 
wielekroć większy, aniżeli widziana 
przez najpotężniejsze naw et teleskopy.

Mówiliśmy już wyżej, że m aterya kos
miczna, k tórą widzimy w postaci m gła
wic nierozwiązanych, posiada częstokroć 
takie przymioty, jakich nie spotykamy 
w m ateryi gwiazd stałych. Pomimo to 
jednak dziś nie jesteśm y jeszcze w  moż
ności wskazania granicy ścisłej pomię
dzy mgławicami istotnemi a zbiorowi
skami, ani ze względu na ich zarysy 
zewnętrzne, ani też na właściwości wid
mowe, świadczące o ustroju fizyko-che
micznym. Z jednej bowiem strony, co 
do w yglądu zewnętrznego, widzieliśmy 
już, że pewne mgławice, uważane do 
niedawna za nierozwiązane, przez zasto
sowanie potężnych narzędzi optycznych,
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dzielą się na szeregi nadzwyczaj ściśle 
ugrupow anych zbiorowisk gwiazdowych. 
Pod względem zaś widmowym m gław i
ce, k tóre i dziś naw et uw ażam y za nie
rozwiązane, posiadają jednak cechy n a j
rozmaitsze, a mianowicie : niektóre z nich 
dają  widmo ciągłe, w łaściw e rozżarzo
nym  ciałom stałym  lub ciekłym, co da
w ałoby prawo domyślać się, że sąto, 
w łaściw ie mówiąc, nadzwyczaj odległe 
zbiorowiska, widm a zaś innych składają 
się z kilku linij, a raczej smug św ietl
nych, bez śladu widm a ciągłego, co bez
w arunkow o dowodzi gazowego stanu 
m ateryi.

W illiam Herschel dzieli w szystkie m gła
wice, w  najobszerniejszem znaczeniu te 
go wyrazu, na sześć typów , a m iano
wicie :

Typ 1-szy. Zbiorowiska, czyli takie 
ugrupowania, w  których odrębne gw iaz
dy dają się dostrzegać zupełnie wyraźnie.

Typ 2-gi. M gławice dające się rozw ią
zać, czyli takie, które dają się podzielić 
na odrębne gw iazdy ty lko przez zasto
sowanie nadzwyczaj silnych narzędzi op
tycznych. Do tej kategoryi należałoby 
dziś zaliczyć w szystkie te  mgławice, 
których światło daje widmo ciągłe, 
świadczące o stałym  lub ciekłym stanie 
materyi.

Typ 3-ci. M gławice właściwe, które 
nigdy nie dadzą się podzielić na gw iaz
dy i posiadają widmo, składające się 
z kilku linij lub smug św ietlnych—w id
mo gazowe.

Typ 4-ty. M gławice planetarne. Sąto 
m gław ice bardzo drobne, ale zarazem 
nadzwyczaj wyraźne, o zarysach okrąg
łych i jednakow o świetne na całej po
wierzchni.

Typ 5-ty. M gławice gwiazdowe. Mniej
sze od poprzednich, bardzo świetne 
i przypom inające z w yglądu powierz
chownego gwiazdy stałe niższych w iel
kości.

Typ 6-ty. Gw iazdy m gliste. M gław i
ce, w  których w nętrzu widzim y zwykłą, 
a częstokroć naw et podwójną gwiazdę.

Stosunek ilościowy m gław ic w łaści
wych i zbiorowisk nie da się dziś ozna
czyć ściśle drogą badań teleskopowych,

a to  z przyczyn, o których wzm ianko
waliśm y wyżej. Mając jednak na w zglę
dzie dane analizy widmowej, przypusz
czać należy, że większość najupartszycli 
naw et m gławic zdradzi się z czasem 
i przekonamy się, że sąto tylko nadzwy
czaj odległe zbiorowiska. Szczególnie 
zaś da się to  powiedzieć o pewnych nie
rozwiązanych dotychczas eliptycznych 
m gławicach w gwiazdozbiorach Panny, 
Lw a i W ielkiej Niedźwiedzicy. D ają one 
widma w yraźnie ciągłe.

Hypotetycznie możnaby twierdzić, że 
m gławice właściwe stanow ią zaledwie 
dziesiątą część liczby ogólnej. N ato
m iast jednak bogactwo ich zarysów 
i w yglądu zewnętrznego jest olbrzymie; 
zbiorowiska zaś posiadają przew ażnie 
zarysy okrągłe, lub eliptyczne.

Herschel dzieli wszystkie wogóle m gła
wice właściwe czyli nierozwiązane n a  
pięć grup, oznaczając je  w  swym k a ta 
logu cyframi rzymskiemi, a mianowicie r

I  oznacza m gławice najświetniejsze.
I I  „ „ słabe.

I I I  „ „ bardzo słabe.
IV  „ „ planetarne.
Y „ „ wielkie.

Oznaczenia powyższe zachowały się 
w zastosowaniu praktycznem  aż do dni 
obecnych. A więc naprzykład: H  . I I . 531 
oznacza m gławicę 531 katalogu, k tó ra  
należy do grupy słabych.

W  m gławicach pierwszych trzech grup, 
a zarazem i w  ostatniej dostrzegam y 
zarysy najróżnorodniejsze: eliptyczne,
spiralne, kłębiaste, prawidłowe i niepra
widłowe. Stopień blasku, wyrazistości 
i w ym iary różnią się także 'nader znacz
nie. Poczynając od ledwie dostrzeżonych, 
ogarniających zaledwie parę sekund łu - 
ku, dochodzimy aż do tak  zwanych 
m gławic wielkich, które ogarniają czę
stokroć po kilka stopni kwadratowych, 
i do m gławic gwiazdowych, tak  prawie 
świetnych, jak  gw iazdy niższych wiel
kości.

Co do wyglądu zewnętrznego m gławic 
wielkich śmiało powiedzieć można, że 
natu ra  zużyła tu  cały zasób sił swoicb 
w  celu utworzenia zdumiewającego bo-
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gactw a kształtów  najfantastyczniejszych. 
Dość spojrzeć tylko na te  dziwne twory 
wszechświata, ażeby się przekonać odra
zu, że m aterya musi ,'tam pozosta
w ać w zupełnie odmiennych [warunkach 
okupienia, aniżeli te, jakie znamy na 
ziemi. •

Zdaniem Newcomba najpraktyczniej 
byłoby podzielić wszystkie mgławice 
właściwe na prawidłowe i nieprawidło
we; pierwsze zaś czyli prawidłowe, na 
eliptyczne, okrągłe (planetarne), spiralne 
i obrączkowe. Wielkie bowiem i małe, 
a także świetne i słabe spotykają się 
w każdej z tych grup, a więc podział 
Herschla nie daje dostatecznej charakte
rystyki. W  istocie zaś rzeczy wszelkie 
podziały, oparte wyłącznie na różnicach 
w yglądu zewnętrznego, mogą posiadać 
tylko względną wartość i klasyfikacya 
tak a  nieodzownie musi ulegać zmianom 
wraz ze wzrastaniem  optycznej siły 
narzędzi. W yraźne dowody prawdziwo
ści powyższego twierdzenia dała nam 
fotografia, k tóra udowodniła już niejed
nokrotnie, że podawane dotychczas za
rysy  mgławic w  wielu razach różnią się 
zasadniczo od zarysów istotnych.

Przew ażna większość mgławic właści
wych należy do pierwszych trzech grup 
Herschla. Posiadają one zwykle kształty 
wydłużone, prawie eliptyczne, o średni 
cy, wynoszącej. 2 do 3 minut łuku. Ku 
środkowi bywają one zwykle znacznie 
świetniejsze, aniżeli u brzegów. Mgła
wic planetarnych, w yglądających jak  
m alutkie jednostajnie oświetlone ta r
cze, znamy dotychczas około 80-ciu 
-a obrączkowych zaledwie 12. Tak zwa
nych wielkich m gławic o nieprawidło
w ych zarysach liczymy około stu.

Ugrupowanie m gławic na firmamencie,
0 ile możemy dziś o tem sądzić, różni 
się znacznie od ugrupowania zbiorowisk
1 gwiazd wogóle. Ilość tych ostatnich 
w zrasta nader szybko w miarę zbliżania 
się ku Drodze Mlecznej, przeciwnie zaś, 
mgławice istotne zdarzają się tu  nader 
rzadko, ogarniając przeważnie okolice 
nieba, mniej obfite w  gwiazdy. W yjątek 
pod tym względem stanow ią tylko tak  
aw ane m gławice wielkie, których ilość

największa daje się dostrzegać także 
w okolicach Drogi Mlecznej. Najwięcej 
stosunkowo mgławic istotnych widzimy 
w gwiazdozbiorze Panny, około X II  go
dziny wznoszenia prostego i -1-20° zbo
czenia; zbiorowiska zaś gwiazdowe do
chodzą do maximum ilości w  okolicy 
nieba między X V II a X V III godz. wzno
szenia prostego.

Szczególniejsze pod każdym wzglę
dem ugrupowanie mgławic, zbiorowisk 
i gwiazd widzimy na niebie południo- 
wem w tak  zwanych „Obłokach Magel- 
lan a“ (Nebula major i nebula minor). 
Dostrzegamy tu mianowicie 291 m gła
wic, 46 zbiorowisk i 582 gwiazdy, a cały 
ten układ ogarnia zaledwie 42 stopnie 
kwadratowe, to jest przestrzeń taką, jak  
25 razy wzięta tarcza księżyca. Obłok 
mniejszy, ogarniający tylko 10 stopni 
kwadratowych, liczy jednak 200 gwiazd, 
37 m gławic i 7 zbiorowisk. Jeszcze cie
kawszy jest fakt, że tuż obok tego wy
jątkow ego nagromadzenia widzimy ta 
jemnicze „worki węglowe", czyli prze
strzenie ciemne, zupełnie pozbawione 
gw iazd—otwarte luki niebieskie. Czy 
sąto ślady jakiegoś straszliwego cyklo
nu kosmicznego, czy dzieło przypadku?... 
Nie wiemy.

W każdym jednak razie, nie jest to 
chyba przypadkowym zbiegiem okolicz
ności, że wielkie nierozwiązane m gławi
ce, równie jak  i mgławice planetarne 
skupiają się wyłącznie niemal w  okoli
cy Drogi Mlecznej. Zdaniem J. Herschla 
widzimy ich najwięcej w gwiazdozbio
rach Oryona, Argusa, Strzelca i Łabędzia. 
Przeciwnie zaś różne od powyższych, 
tak  co do wyglądu zewnętrznego, jak  
i fizycznego ustroju, mgławice małe, 
eliptyczne, grupują się zdała od tych 
miejscowości, u biegunów Drogi Mlecz
nej. Prawdopodobnie sąto nadzwyczaj 
odległe zbiorowiska, nie należące wcale 
do naszego układu gwiazdowego, układy 
równie olbrzymie i potężne, jak  układ 
Drogi Mlecznej!...

Już W illiam Herschel w  roku 1811 
zwraca szczególniejszą baczność astrono
mów na pewne okolice nieba, pokryte, 
w  literalnem  znaczeniu tego wyrazu,
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obłoczkami przezroczej m gły świetlnej. | 
Takich w wysokim stopniu subtelnych I 
obłoków, ogarniających częstokroć po j  

kilka stopni kwadratow ych, znamy dziś 
bardzo wiele, a potężne teleskopy nowo
czesne odkryw ają ich coraz więcej. | 
Posiadają one prawdopodobnie nader 
ważne znaczenie w  budowie i rozwoju 
wszechświata. Ścisłej granicy pomiędzy 
tem i skupieniami najpierwotniejszemi, 
a mgławicami, należącem i do kategoryi 
wielkich, nakreślić niema sposobu. Wo- 
góle przypuścić należy, że wszystkie te  
różnorodne formy, zaczynając od najsub
telniejszej m gły kosmicznej, a kończąc 
na prawidłowo skupionych, i świetnych 
gw iazdach mglistych, [sąto, właściwie 
mówiąc, układy blizko pokrewne. W i
dzimy w  nich stopniowe stadya rozwoju 
wszechświatowej m ateryi pieiwotnej.

Ja k  pośród gw iazd dają się częstokroć 
napotykać gw iazdy podwójne i wogóle 
wielokrotne, związane ze sobą fizycznie, 
równie też i wśród m gław ic istnieją 
układy podobne. W  ogólnej liczbie 
5079 m gławic K atalogu  H erschla widzi
my 229 podwójnych, 49 potrójnych, 30 
poczwórnych, a jednę, składającą się 
z dziesięciu m gławic mniejszych. W idzi
my więc stąd, że m gławice są naw et 
stosunkowo bogatsze w  układy tego 
rodzaju, aniżeli gw iazdy stałe. P atrząc  
na te układy, powiada Flamm arion, m a
my prawdopodobnie przed sobą pierwsze 
stadya rozwoju późniejszych gw iazd po
dwójnych i w ielokrotnych — jesteśm y 
świadkami tajem niczych narodzin tych 
odległych światów!...

(DN)
P. Trzciński.

WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA 
WSPINAJĄCYCH SIĘ ROŚLIN.

(Według A . KERN ERA).

(D okończenie).

U  niektórych roślin czynności wąsów 
odjemnie heliotropicznych spełniają ko
rzenie przybyszowe. Rośliny tak ie  pną 
się również wzdłuż mniej lub więcej

płaskich podpór (skał, sznurów, grubych 
pni), a w yrastające !*z. łodygi korzenie 
odznaczają się tak  silną dążnością do> 
unikania światła, że nietylko wyrastają, 
zawsze jedynie z zacienionej strony ło
dygi, ale w dodatku grubieją i rozw ijają 
się tem silniej, im w większem zacienie
niu rosną. Końce ich w rasta ją  w  szcze
liny podpory tak  samo, jak  końce wąsów 
i równie silnie zrastają  się z' n ią zapo
mocą lepkiej wydzieliny. Zazwyczaj nie, 
służą one wcale do pobierania pokarmu 

! i odżywiania rośliny; zdarza się to jednak 
niekiedy, jeżeli zetkną się z podłożem, 
które może dostarczyć im odpowiednich 
m ateiyałów.

Najbardziej znanego przykładu takich 
roślin dostarcza nam bluszcz (Hedera 
Helix). Najciekawsze jednak i najbar
dziej imponujące korzenie tego rodzaju 

| znajdujem y u roślin zwrotnikowych. 
U rosnącego w Him alajach rodzaju 
W rightia, pęd przytw ierdza się do drzew 
początkowo małemi korzonkami, ale gdy 
następnie zgrubieje i potrzebuje mocniej
szego przytwierdzenia, wypuszcza w ięk
sze i grubsze korzenie przybyszowe,, 
które okrążając pień z obu stron, zrasta
ją  się ze sobą w miejscu zetknięcia 
i w  ten sposób opasują go zupełnie.. 
Dochodzą one nieraz grubości ramienia 
ludzkiego. Całość spraw ia wrażenie, jak- 
gdyby łodyga W rightiae była przyw ią
zana mocnemi sznurami do podpierają
cego ją  pnia.

Jeszcze dziwaczniej w yglądają przy
byszowe korzenie niektórych fig, np. 
Picus Benjamina. Po zetknięciu się 
z podporą rozpłaszczają się one i jakby 
rozpływ ają się po niej, niby jakaś p la
styczna masa. Stykające się części zrastają 
się ze sobą i w  ten  sposób na podpiera- 
jącem drzewie powstaje rodzaj dziurko
wanego pokrycia, przyrastającego bardzo 

[ mocno do jego kory, ale nie ciągnącego 
z niego soków. Gałęzie figi i drzewa 
podpierającego tak  się plączą między 
sobą, że częstokroć trudno odgadnąć, 
k tóra do którego należy, a oryginalność 
wrażenia podnosi jeszcze ta  okoliczność, 
że Ficus oprócz korzeni, przytw ierdzają
cych się do pnia podpory, wypuszcza
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jeszcze nowe, k tóre spuszczają się do 
ziemi, niby -słupy, i zakorzeniają się 
w niej.

Krajow cy bardzo słusznie przezwali 
tę  roślinę dusicielem d rzew : nie wysysa 
ona wprawdzie icłi soków, jak  mniema
no dawniej, ale zato ściskając je  i gnio
tąc  swemi korzeniami dusi je  formalnie, 
tam ując krążenie soków i wywołując 
usychanie oraz próchnienie pnia.

Rośliny, pnące się przy pomocy ko
rzeni przybyszowych, przypominają wiel
ce płożące się po ziemi, i te  i tam te 
bowiem jednakowo przytw ierdzają się 
do podłoża. Różnicę stanow i najpierw to, 
że u pierwszych podpora bywa pozioma, [ 
u drugich zaś pionowa; a następnie, że 
korzenie przytwierdzające roślinę płożą
cą się do gruntu  służą jej zarazem do 
pobierania pokarmów, podczas gdy u ro
ślin  wspinających się stanow ią zwykle 
tylko organy caepne. Granica jednak 
nie bywa tak  bardzo ścisła. Niektóre 
z takich roślin, jak  np. bluszcz, czepiają 
się nieraz kamieni leżących poziomo, 
albo naw et wprost płożą się po ziemi; 
jeżeli zaś w szczelinach skał znajdą 
nieco ziemi, z której mogą wyciągnąć 
cząstki pożywne, zaczynają je pobierać 
stam tąd tak  jak  zwykłe korzenie.

Z  drugiej strony bardzo wiele roślin 
w spinających się stanowi przejście do 
gatunków  o łodygach prosto wzniesio
nych. W yrósłszy przy pomocy korzon
ków ponad podporę (kamień, drzewo) 
pęd ich zaczyna się wznosić pionowo, 
grubieje wskutek powiększenia się warst
w y drewna, a jednocześnie nabiera 
giętkości dzięki silniejszemu rozrostowi 
łyka i staje się uzdolniony do samodziel
nego wznoszenia się. W ygląda on przy- 
tem, jakgdyby należał do zupełnie innej 
rośliny, rozwija bowiem liście odmienne
go kształtu  od tych, jakie znajdują się 
na części pnącej się, a oprócz tego j 
wydaje kw iaty  i owoce z nasiona
mi, których zazw yczaj nie znajdujemy 
na tam tej. Obserwować to można na 
b luszczu: część pnąca się łodygi ma
liście szerokie 5-łatowe, kwiatonośna 
zaś jajow ate całobrzegie.

Jeszcze wybitniej zarysowuje się róź-

j  nica u niektórych gatunków fig  indyj
skich (Ficus), wytw arzających siatkowate 

j  korzenie przybyszowe. W yrastają one 
w prawdziwe drzewa o bogato ulistnio- 
nej koronie, wznoszące się ponad odła- 

j  mem skały lub grubym pniem, który  
I im służył za podporę. Sprawia to zu

pełnie wrażenie, jakgdyby figa wyra- 
j  stała wprost ze skały lub cudzego pnia.

Złudzenie bywa tem większe, że dolna 
] pnąca się część traci do tego czasu 
J  liście i wygląda tak, jakgdyby była 

jedynie splotem korzeni powietrznych,
I wyrosłych z tego pięknie ulistnionego 

drzewa. Nie chce się wierzyć, że te 
suche, twarde korzenie i podobne 
do nich ogołocone z liści pędy dały 

| niegdyś początek dumnie wznoszące
mu się drzewu, a nie same wyrosły 
z niego.

Te dwie części, górna prosto wznie
siona i dolna pnąca się, różnią się nieraz 
tak  dalece swemi własnościami, jak 
gdyby stanowiły osobne rośliny. Jeżeli 
użyjemy gałązki z górnej części bluszczu 
na sadzonkę lub zraz, to otrzym ana 
z niej roślina będzie miała odrazu kie
runek pionowy, odpowiednią budowę 
i takie same jajow ate liście, słowem 
w niczem nie będzie podobna do dolnej 
pnącej się części, jaka  zwykle przede- 
wszystkiem w yrasta z kiełka. Takie 
okazy bluszczu, wyhodowane w donicz- 

j  kach, naw et doświadczeni ogrodnicy bio- 
i rą  nieraz za zwrotnikowe aralie.

Jeżeli zestawimy to z okolicznością,
[ że dolne pnące się części nie w ytw arza

ją  organów rozrodczych, to miinowoli 
nasuwa się porównanie z grupą roślin 
skrytokwiatowych naczyniowych i tu ta j 
bowiem istnieje coś jakby przemiana 
pokoleń, z których jedno pnące się jest 
bezpłciowe i rozmnaża się wegetacyjnie, 
drugie zaś prosto wzniesione wydaje 
drogą płciową nasiona, a z tych znów 
powstaje bezpłciowe pnące się poko
lenie.

Na zakończenie poświęcimy jeszcze 
nieco uw agi budowie roślin wspinających 
się, różnią się one bowiem niektóremi
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szczegółami układu tkanek  mechanicz- j 
aych od roślin prosto wzniesionych.

Ja k  wiadomo, tkanki mechaniczne I 
(drewna, łyko, kora) służą do wzmocnię- | 
n ia rośliny, do nadania jej oporności na 
działanie różnych sił, które m ogłyby ją  
zn iekształcić : zgnieść, złam ać lub ro- j

zerwać.
Zgnieceniem grozi roślinie przedewszyst- 

kiem jej w łasny ciężar, k tóry  musi ona 
udźwignąć, nie ulegając zmiażdżeniu. 
Oporności na to dostarcza jej tw arda  i 
i mocna tkanka drzewna. Złam anie mo
że nastąpić w skutek nacisku siły, dzia
łającej z boku, np. w ia tru : u  roślin
grubszych obficie zaopatrzonych w drew 
na, ono staw ia należyty opór takiej sile; 
tęgie stare drzewa wznoszą się nieugięte 
i nieporuszone, chociaż o pień ich uderza 
najsilniejsza wichura. U roślin o łody
gach cienkich, nie posiadających grubego i  
drewna, a także u gałązek i wierzchoł- j 

ków drzew, ochronę stanow i giętkie 
a nadzwyczaj w ytrzym ałe i trudne do 
rozerwania łyko. Dzięki jemu, gną się 
one z w iatrem  nieraz do samej ziemi, 
ale po jego uciszeniu się w racają do 
pierwotnego położenia. To samo łyko 
zabezpiecza również od rozerw ania się 
części roślin silnie w yciągane czy to 
przez burzę, czy pod zawieszonym na 
nich ciężarem, jak  to naprzykład by
w a z ogonkami, dźwigającem i ciężkie 
owoce.

Siła, działająca z boku, grozi niety l
ko zgięciem lub złamaniem łodygi; może 
ona także zgnieść ją, a przynajmniej 
zaw arte w  niej naczynia, zamknąć je 
i przez to  wstrzym ać krążenie soków. 
Przeciwko takiemu zgnieceniu zabezpie
cza roślinę przedewszystkiem  gruba kora 
ochraniająca łykow ą część w iązki na
czyniowej; u zielnych zaś, nie m ających 
grubej kory, ochronę tak ą  stanow ią 
w  części w łókna łykowe, w  części zaś 
tak  zwane zwarcice (collenchyma), tkan
ka, złożona z komórek wielościennych, 
obfitujących w wodę, ale m ających tk an 
ki mocno zgrubiałe w  miejscach w za
jem nego zetknięcia. Odznaczają się one 
w ielką opornością na ciśnienie i są bar
dzo rozpowszechnione w  kątach  kancia

stych łodyg zielonych oraz w  ogonkach 
liściowych.

Układ tych różnych tkanek mechanicz
nych w  roślinie zostaje w  ścisłym 
związku z warunkami, w jakich ona 
żyje, jes t do nich ściśle przystosowany 
tak, że nadaje jej tę właśnie oporność, 
której ona najbardziej potrzebuje. U w y
sokich pni drzewnych główną_ masę sta
nowi drzewo, nadające im moc, odpo
wiednią do ich wysokości, w młodych 
giętkich pędach i roślinach zielonych 
silnie je s t rozw inięta w arstw a łyka 
i t. p.

Jakim  warunkom  ma odpowiadać ło 
dyga roślin wspinających się? Jak ą  
opornością winne się one przedewszyst
kiem odznaczać?

N ietrudno zrozumieć, że łodyga ta  mo
że nie posiadać zarówno wielkiej opor
ności na zgniecenie pod własnym cięża
rem, jak  i giętkości na działanie wiatrów, 
podpora bowiem zabezpiecza je od jed 
nego i od drugiego. W skutek tego,
nie byw ają one nigdy zbyt grube. Ale 
zato takie ścisłe zetknięcie z pod
porą wywołuje inne niedogodności, k tó 
re roślina może zwalczyć pomyślnie 
tylko wtedy, jeżeli będzie m iała dosta
teczną oporność na ucisk boczny i na 
rozciąganie. Potrzebują jej zwłaszcza 
trw ałe rośliny wijące się. Łodyga t a 
kich roślin okręca się zwykle naokoło 
młodych drzew, które następnie grubiejąc 
uciskają ją  z boku, a także rozciągają 
jej skręty, dążąc do rozerwania krępują
cych je więzów. Łodygi takie muszą 
zatem  być oporne na wyciąganie, a tak 
że na ciśnienie boczne, grożące zamknię
ciem ich naczyń.

Oporność na rozciąganie muszą także 
posiadać rośliny, pnące się w gę
stych zaroślach lub po gałęzistych drze
wach.

Oporność taką  różne gatunki osięgają 
w rozm aity sposób. Rotangom  i innym 
palmom pnącym się nadaje ją  silnie 
rozw inięta w arstw a łyka; innym roślinom 
(Tamus, Dioscoraea) znaczne zgrubienie 
komórek rdzeniowych. Jeszcze u innych 
(różne gatunki pieprzu) w ytw arza się 
drugi w ew nętrzny pierścień tkanek me
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chanicznych, wzm acniający ich części 
środkowe, co jest szczególnie ważne dla 
roślin narażonych na rozciąganie. Z tego 
też powodu łodygi takie tylko w yjątko
wo bywają puste, wręcz przeciwnie niż 
prosto wzniesione, u  których to się zda
rza nieraz, zwłaszcza tam, gdzie chodzi
0 oszczędność m ateryału, jak  np. u wielu 
gatunków  zielnych.

Przeciwko bocznemu ciśnieniu zabez
piecza rośliny wspinające się w arstw a 
zwarcicy, a także łyko. Niektóre rośliny 
bronią się od zgniecenia spłaszczonym 
kształtem  łodygi, co stanow i zarazem 
oszczędność na m ate rya le : wobec takie- i 
go kształtu  zachodzi obawa o ciśnienie , 
jedynie z dwu stron spłaszczonych, a nie 
ze wszystkich, i tkanki przeprowadzające | 
wodę i soki mogą się obejść bez walco
w atej powłoki ochronnej, jaką  widzimy 
w łodygach obłych. Niekiedy znowuż j  

zabezpieczenie rurek sitkow atych osięga 
roślina w  tak i sposób, że łyko i drewno j 

nie tw orzą osobnych pierścieni (właści- ; 
wie walców), jak  zwykle, lecz są po
mieszane razem, wskutek czego część I 
drewna znajduje się bliżej obwodu j

1 wzmacnia powłokę, otaczającą miękkie j  

wewnętrzne części. Taki układ znajdu
jemy u bardzo wielu lian. Albo też i 
wzdłuż walca drzewnego (u wspinają
cych się Asclepiadeae i Apocyneae) ciąg
ną się rynienkpw ate zagłębienia, w któ
rych mieszczą się rurki sitkowe. U Te- 
coma radicans znajdujemy jeszcze inne 
urządzenie : na wew nątrz walca drzew
nego znajduje się jeszcze w arstw a łyka 
(oprócz zwykłej, położonej na obwodzie)
z rurkam i sitkowemi, które ukryte w sa
mym środku łodygi i zabezpieczone przez 
drew na spełniają swą czynność bez żad
nej przeszkody naw et wtedy, gdy ze
w nętrzne przestaną być czynne wskutek 
jakiegoś silnego ucisku.

Rośliny wspinające się przez bezpośred- 
dnie zetknięcie z podporą, narażone są 
na rozerwanie a przynajmniej na ucisk 
boczny i dlatego muszą posiadać rozmai
te  tkanki zabezpieczające je od rozerwa
nia i zgniecenia. W  lepszem położe
niu znajdują się rośliny czepne, wspina
jące  się przy pomocy wąsów; widzieliśmy

wyżej, że tak i sposób wspinania się sta
nowi wielką dogodność, nie wym aga bo
wiem tak  długiej łodygi; ale oprócz tego 
roślina może tu  zrobić jeszcze inną 
oszczędność, gdyż może ona także nie 
posiadać tak  mocnej łodygi, jak  tam te. 
Ucisk boczny nigdy nie bywa tu ta j zbyt 
silny, to też nieraz zdarza się, że w  ło
dydze niema prawie wcale tkanek, nada
jących jej oporność na ciśnienie.

Zato nadzwyczaj mocno muszą być 
zbudowane wąsy, które winny posiadać 
wielką oporność na rozciąganie, na nich 
bowiem zawieszony jest cały pęd, one 
muszą podciągać go do góry. A że jed
nocześnie są one narażone i na silny 
ucisk przy mocnem okręcaniu się naoko
ło podpory, jak  również powinny być 
bardzo giętkie, nic więc dziwnego, że 
posiadają budowę nadzwyczaj mocną 
i złożoną, że m ają tkanki mechaniczne 
zgrupowane zarówno na obwodzie, jak 
i w . części osiowej. W  każdym jednak 
razie naw et taka bardziej złożona budo
wa wąsów stanowi ogromną oszczędność 
materyału dla rośliny wskutek tego, że 
umożliwia posiadanie łodygi o mniej 
skomplikowanej budowie.

Oszczędność na materyale, korzystanie 
z wszelkich możliwych ułatwień, dają 
się zauważyć wśród roślin na każdym 
prawie kroku, a gatunki wspinające się 
nie należą pod tym względem do bardziej 
upośledzonych i stanow ią nader ciekawy 
i godny uw agi dział z powodu wielkiej 
rozmaitości różnych przystosowań, jakie 
spotykamy wśród nich. Posiadają one 
Avspólną dążność: do światła i słońca,
i wspólną słabość : brak mocy w łodzy-
dze, niemożność utrzym ania się w poło
żeniu pionowem, ale jak  rozmaitemi środ
kami osięgają jednakowy skutek, jak  
różnorodnie kształtuje się ich postać za
leżnie od rozmaitych warunków, w ja 
kich muszą żyć i walczyć! Zdaje się, że 
żaden ze sposobów wspinania się nie zo
stał tu  pominięty lub nie wyzyskany.

Obok roślin uzdolnionych do wspinania 
się po pionowych skałach i grubych 
pniach zapomocą korzeni przybyszowych 
lub odpowiednich wąsów z łapkami, znaj
dujemy takie, które śmiałym rzutem łody
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gi owijają się naokoło pionowej podpory, 
w yzyskując do tego celu każde niezbyt 
grube drzewko, każdy cieńszy pień; a da
lej widzimy takie, które korzystają z pod
pór poziomych lub ukośnych, czy to 
w spierając się na nich gałązkam i i ocię
żale idąc do góry, czy wypuszczając 
długie a cienkie wąsy, niby przebiegłych 
pionierów, wyszukujących miejsc odpo
wiednich do zaczepienia się i następnie 
pociągających za sobą całą łodygę, ro 
dzaj głównej a cienkiej armii, k tóra dąży 
za niemi w  tyle. Do każdego ze sposo
bów wspinania się przystosow ała się j a 
kaś roślina, każdy znalazł zastosowanie 
w tem powszechnem dążeniu do światła- 

Ta rozmaitość dróg i sposobów pocią
gnęła za sobą nietylko rozm aite ukształ
tow anie zewnętrzne roślin, ale także 
i rozm aitą budowę wewnętrzną, rozm ai
ty  układ tkanek mechanicznych. P o 
wszechne praw o oszczędności na  mate- 
ryale znajduje tu  w ybitny wyraz: znikają 
lub maleją tkanki zbyteczne, a natom iast 
rozw ijają się silnie te, które są najpo
trzebniejsze; następują w yraźne zmiany 
w  ich układzie, jakich nie znajdujem y 
nigdy u roślin prosto wzniesionych. Z a
leżność roślin od warunków zew nętrz
nych, przystosowywanie się do nich 
występuje tu w całej okazałości.

B. Pi/akowski.

PRZENOSZENIE ENERGII NA 
ODLEGŁOŚĆ.

W raz ze w zrastającem  zużytkowaniem  
energii wodospadów nabiera coraz w ięk
szej w agi i kw estya przenoszenia tejże 
na znaczne odległości. Z czasem, gdy 
kopalnie w ęgla zostaną wyczerpane, je- 
dynem zapewne źródłem, z k tórego bę
dziemy czerpali energią, będą wodospa
dy, fale morskie, w ia tr i t. p. B y ener
gią, nagrom adzoną w znacznej ilości 
w  pewnem miejscu, zużytkow ać do celów 
przemysłowych, należy nieraz przenosić 
ją  na znaczne odległości. W  tym  celu 
zamieniamy energią m echaniczną w  ener

gią elektryczną i przesyłamy ją  w  tej 
postaci zapomocą przewodników m etalo
wych. Ja k  wiadomo, ilość energii, k tóra 
się w nich zamienia w  ciepło (t. zw. 
ciepło Joulea), jes t proporcyonalna do 
ich przekroju. Ta ilość energii, jako 
stanow iąca czystą stratę, oczywiście nie 
powinna przewyższać oznaczonej części 
ogólnej ilości energii, jak ą  przesyłamy 
przez przewodniki (zwykle 10%). P rze
kroju przewodników niepodobna powięk
szyć ponad pewną miarę, by całej insta- 

; lacyi nie uczynić zbyt kosztowną. Po- 
j  nieważ zaś używając tych samych prze

wodników z zachowaniem tych samych 
stosunków energii, dającej ciepło Joulea, 
do ogólnej ilości energii, przepływającej 

| przez przewodniki, długość tychże jest 
proporcyonalna do kw adratu napięcia 

' prądu, przeto, by módz przenosić ener- 
! g ią  na wielkie odległości, w ypada pod- 
| nieść napięcie prądu. Najwyższe możli

we do osiągnięcia napięcie prądu elek
trycznego określa jednocześnie najw ięk
szą odległość, na jaką  wogóle można 
przenosić energią w razie użycia prze
wodników o znacznym oporze. Ponie
waż w skutek różnych trudności tech
nicznych napięcia prądu stałego niepo
dobna podnieść powyżej 1000 woltów, 
przeto, gdy chodzi o przenoszenie ener
gii na znaczne odległości, bywa używ a
ny prąd zmienny. Przed kilku laty  nie 
przekraczano napięcia 20 000 woltów; 
obecnie w  Ameryce istnieje już linia 
o napięciu 60 000 woltów. Firm y elek
trotechniczne W estinghouse C-o i Tellu- 
ride Pow er Transmission C-o przepro 
wadziły szereg doświadczeń w celu 
oznaczenia najwyższego napięcia, jakie 
można osiągnąć przez użycie zwykłych 
środków technicznych. Doświadczenia 
te  wykazały, że w  przypadku napięć, 
nie przekraczających 50 000 woltów, 
straty , spowodowane przez niedoskona
łość izolatorów  i przewodnictwo powie
trza  są względnie niewielkie, powyżej 
tego jednak w zrastają  niepomiernie. 
Zwłaszcza znaczną jest ilość elektrycz
ności, uchodzącej z powierzchni prze
wodników; druty  dźwięczą i wydają sil
ne światło. Doświadczenia, o któryc
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mowa, zostały dokonane na przewodni
kach żelaznych cynkowanych i miedzia
nych o średnicy 4 mm. Używając na
pięcia 50 000 woltów można przenosić 
energią na odległość 250—300 lim. Otrzy
manie tak  wielkiego napięcia samo przez 
się nie jest trudnem, wszelako użycie 
tegoż wym aga wielkiej ostrożności i po
łączone jest w  razie nieuwagi, lub nie
umiejętności z wielkiem niebezpieczeń
stwem. Prawdopodobnie 50 000 woltów 
nie stanow i absolutnego maximum. To 
ostatnie niezawodnie zależy od przekro
ju  przewodników. W ypada jeszcze za
uważyć, że 50 000 woltów stanow i śred
nie napięcie prądu zmiennego; najwyższa 
wartość napięcia, jakiej prąd ów dosię
ga, jest 1,68 razy większa, wynosi zatem 
84 000 woltów.

Otrzymanie możliwie wysokiego na
pięcia jes t kw estyą wielkiej w agi i dla 
telegrafu bez drutu. Odległość, na jaką 
można przesyłać depesze, jest proporcyo- 
nalna do napięcia prądu. Ja k  donoszą 
gazety, Tesla w najnowszych badaniach 
nad tym przedmiotem otrzym ał rezulta
ty, pozostawiające daleko w tyle wszyst
ko, co było osięgnięte dotychczas. Fo
tografia, k tórą niedawno otrzym ał prof. 
Slaby w  Berlinie, przedstaw ia Teslę 
w jego laboratoryum  w otoczeniu wyła
dowań elektrycznych kilkometrowej dłu
gości, przypom inających błyskawice. Bliż
szych szczegółów o tych ciekawych do
świadczeniach niema, ponieważ Tesla 
dotychczasowe rezultaty  swych badań 
trzym a w tajemnicy.

L. L.

DZIAŁANJE NARKOTYKÓW 
NA WYMIANĘ MATERYI.

Proces wym iany materyi, jak  wiadomo, 
posiada dwie fa z y : asymilacyą, podczas 
której z substancyj przyjętych jako po
karm  w ytw arza się żywa zaródz, oraz 
dysymilacyą—rozpad żywej m ateryi zwią
zany z uwalnianiem  się znacznych ilości 
energii i wywołujący wszystkie t. z w.

zjawiska życiowe—ruch, ciepło i t. d„ 
Istn ieją pewne substancye, które będąc 
wprowadzone do organizmu wstrzym ują 
w nim rozpad żywej materyi, a tem sa
mem niszczą jego ruchy, pobudliwość 
i t. p. Substancye te zowiemy narkoty
kami. Zadać sobie można teraz pytanie, 
czy i pierwsza faza przemiany materyi, 
t. j. asymilacya, również ulega działaniu 
narkotyku. Chcąc się o tem przekonać, 
wstawiam y do aorty żaby rurkę i urzą
dzamy ‘) sztuczne krążenie roztworu 
fizyologicznego soli kuchennej, do k tó
rego dodajemy odpowiednią ilość strych
niny i pozbawiamy tlenu przez uprzed
nie wygotowanie. W tych warunkach 
za najlżejszem podrażnieniem żaba do
staw ać będzie napadów tężca strychni- 
nowego, póki (por. cytow any artykuł) 
cały zapas tlenu w tkance nerwowej 
nie zostanie wyczerpany. Teraz narko
tyzujemy zwierzę, dodając do cieczy krą
żącej w  jego naczyniach nieco chloro
formu, alkoholu, eteru lub dwutlenku 
węgla; podczas głębokiej narkozy zaczy
namy przemywać cieczą nie zawierającą 
już strychniny, ale dostarczającą w w iel
kich ilościach tlen, np. krw ią odwłóknio- 
ną z dodatkiem rozumie się narkotyku. 
Potem  krew  zastępujemy wygotowanym  
roztworem soli z narkotykiem, następnie 
bez tego ostatniego—i w ten sposób 
usuwamy narkozę. Podczas tych opera- 
cyj utracona pobudliwość zwierzęcia nie 
wraca, t. j. zapas tlenu w tkankach nie 
został wytworzony. W ystarczy jednak 
przez czas znacznie krótszy przemywać 
krw ią odwłóknioną naczynia zwierzęcia 
nienarkotyzowanego, żeby tężce strych- 
ninowe powróciły. Wniosek z tego pro
sty : narkoza nie pozwoliła na w ytw o
rzenie się zapasu tlenu w tkance żywej 
czyli zniosła również fazę asymilacyi, 
przynajmniej asymilacyi tlenu. Zapom o
cą podobnych doświadczeń dowieść moż
na, że obie fazy przemiany m ateryi zu
pełnie współcześnie i w w arunkach iden
tycznych ulegają działaniu narkotyku,

') Porównaj Wszechświat nr. 37 z r. 1901: 
„Kilka słów o znaczeniu ośrodków nerwo- 
wych“.
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słowem w ten sposób nie można rozdzie
lić asymilacyi od dysymilacyi.

Z doświadczeń powyższych ciekawe 
wnioski praktyczne wysnuć też można. 
Przedew szystkiem  na zasadzie zew nętrz
nego podobieństwa — braku ruchu — nie 
można łączyć w  jednę całość takich 
fizyologicznie różnych stanów, jak  sen, 
narkoza, hypnoza, życie utajone i t. d. 
W  czasie snu w łaśnie asym ilacya prze
waża nad dysymilacyą, dlatego budzimy 
się ze snu z siłami odświeżonemi. Tym 
czasem narkoza pociąga za sobą skutki 
wręcz przeciwne. Trzeba się więc w y
rzec nadziei wzm acniania organizmu 
przez podawanie narkotyków, a środki na
senne powinny być tylko środkami „na 
zasypianie1*, t. j. powinny osłabiać nieco 
pobudliwość organizmu, ażeby na tej 
podstawie mógł się rozw inąć praw idłow y 
sen ożywczy.

J. K. S.

SPOSTRZEŻENIA NAUKOW E.

NAJNOW SZE W YNIKI IiA D A Ń  NA D  H ISTO- 

FIZYOLOGIĄ KOMÓRKI NERW OW EJ.

I. G ruszkow ate c ia łk a  neuronów .
p rzez dr. M ichaliną Stefanow ską.

Autorowie klasycznych dzieł neurologicz
nych rysują zwykle komórki kory mózgowej 
mniej więcej w taki sposób, jak przedstawia 
je fig. 1, t. j. o wyrostkach protoplazmatycz- 
nych zupełnie równych. Najświeższe atoli 
badania nad budową kory mózgowej dowio
dły, że załączony wizerunek komórki nerwo- j  
wej jest niezupełny: brak tu bowiem jeszcze j  
pierwiastku, być może najważniejszego dla j  
iunkcyi przenoszenia się prądu nerwowego. | 
W rzeczywistości wyrostki protoplazmatyczne 
nie są tak gładkie, jak je przedstawia fig. 1. 
Przeciwnie, są obarczone mnóstwem charak
terystycznych ciałek, stanowiących istotne 
zakończenia komórki. O tych to ciałkach 
zamierzam pomówić tu obszerniej, gdyż były j  
one przedmiotem szczegółowych moich po- i 
szukiwań.

Już w 1891 r. Ramon y Cajal zauważył, 
że wyrostki protoplazmatyczne komórek pira
midalnych nie są bynajmniej gładkie, jak je 
autorowie przedstawiać zwykli byli, lecz że 
najeżone są licznemi kolcami (espinas), które j 
znajdują się w korze mózgowej wszystkich : 
ssaków, a nawet z małemi odmianami— 
wszystkich kręgowców. Zaznaczywszy ten j  
fakt R. Cajal nie usiłował zbadać dokładniej

ani morfologii ani fizyologicznego znaczenia 
owych „kolców11.

Później kilku innych autorów potwierdziło 
spostrzeżenie Cajala co do istnienia kolców 
na wydłużeniach komórek nerwowych; do 
owych autorów zaliczają się Schaffer, Edin- 
ger, Klippel i Azoulay, Andriegen, Monti, 
Berklay.

Jednakże te pojedyncze głosy uszły uwagi 
ogółu pracowników, tak, że w dalszym ciągu 
rysowano wciąż komórki nerwowe o wyrost
kach gładkich, pozbawionych kolców. Jeżeli 
zaś kto wspominał nawet o tym pierwiastku, 
to oględnie i z nieufnością, niektórzy uczeni 
przypuszczali bowiem, że kolce nie są bynąj- 
muiej anatomiczną częścią komórki nerwowej,

Fig. 1. Wielka komórka piramidalna kory 
mózgowej, c—ciała komórki; p, p, p —wyrostki 

protoplazmatyczne; o—wyrostek osiowy.

lecz że sąto poprostu strącone kryształki soli 
metalicznych, używanych do barwienia tej 
tkanki. Zdanie takie wygłosił między innymi 
Kolliker, a powaga jego głosu przez długi 
czas odstręczała od zapoznania się bliższego 
z tym przedmiotem.

Gdym rozpoczęła poszukiwania nad korą 
mózgową w Instytucie fizyologicznym w Bru
kseli, kolce, znajdujące się na jej komórkach, 
zwróciły na siebie moję uwagę. W literatu
rze naukowej do 1896 r. znalazłam o tym 
przedmiocie zaledwo niejasne wzmianki, nie
kiedy nawet w zupełnej sprzeczności ze sobą 
będące. Widocznem było, że nikt szczegóło
wo nie badał tych zakończeń, niektórzy zaś
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autorowie wzmiankując o nich nadawali im 
rozmaite nazwy, jako t o : zęby, szron, bu
ławy i t. p., przeto wynikło stąd mnóstwo 
nieporozumień, a w literaturze chaos w opi
sach wyglądu komórek mózgu.

Przedsięwzięłam tedy systematyczne poszu
kiwania nad owemi „kolcami“, a po kilku la
tach pracy nad histologią mózgu ugruntowa
łam morfologią tych zakończeń nerwowych 
oraz wykryć zdołałam ciekawe zmiany, jakim 
one podlegają w rozmaitych stanach fizyo- 
patologicznych

Podaję tu w streszczeniu wyniki mych spo
strzeżeń, dotyczące morfologii tych ciałek, 
a ogłoszone szczegółowo w r. 1897 w języku 
francuskim ').

Zbadawszy pod silnem powiększeniem cien
kie skrawki kory mózgowej, doszłam do 
wniosku, że t. zw. „kolce" niewątpliwie sta
nowią część anatomiczną komórek nerwo
wych, jak to dawniej utrzymywał R. Cajal.

Fig. 2. Komórka piramidalna myszy. Met. 
Golgiego (podług Stefanowskiej). Wszystkie 
wyrostki protoplazmatyczne najeżone są licz- 
nemi ciałkami gruszkowatemi; wyrostek osio

wy o nie posiada ich wcale.

Okrywają one wyłącznie wyrostki protoplaz
matyczne, a brak ich zupełnie na wyrostku 
osiowym; cecha zaś ta doskonale posłużyć 
może do odróżnienia dwojakiego rodzaju wy
dłużeń komórkowych.

Dalej wyjaśniłam, żo nazwy „kolców“, „zę
bów" 1 t. p., nadawane niegdyś tym ciałkom, 
są niewłaściwe; pod silnem powiększeniem 
widać bowiem wyraźnie, że składają się one

') Appendices terminaux des dendrites ce- 
rebraux et leurs differents etats physiologi- 
ques (Travaux de l’Institut Solyay, 1897,1.1), 
Patrz także drugie wydanie w Archives des 
Sciences phys. et nat. de Geneye, maj, 1901 r.

z końcowej części owalnej, osadzonej na cien
kim ogonku, jak to uwidocznia fig. 3.

Wszystkie komórki kory mózgowej są gę
sto najeżone temi ciałkami, jakgdyby drob- 
niuchnemi owocami. Ze względu na kształt 
owych zakończeń komórki mózgowej zapro
ponowałam nazwać je ciałkami gruszkowate
mi. Nazwa ta ostatniemi laty znacznie roz
powszechniła się już w literaturze naukowej 
(appendices piriformes, birnfórmige Abhang- 
sel, gruszewidnyje otrostki i t. d.), oraz 
uwzględniona została w kilku świeżo wyda
nych dziełach klasycznych, poświęconych sy
stemowi nerwowemu, jak van Gehuchtena, 
Bechterewa, Louryego.

Badając szczegółowo morfologią ciałek 
gruszkowatych u zwierząt zdrowych, dostrze
głam, że są one rozmaitej długości na jednej 
i tej samej gałązce protoplazmatycznej, jak 
to widać z załączonej fig. 3. Niektóre z tych 
ciałek są drobniuchne, blado zabarwione, za- 
ledwo widoczne; inne są znacznie dłuższe, 
a pewna ich ilość kończy się tęgiem zgru
bieniem.

Nadmienić tu wypada, że owe ciałka uwi
docznić można kilkoma sposobami baiwienia:

Fig. 3. Wyrostek protoplazmatyczny widzia
ny pod silnem powiększeniem; ciałka grosz
kowate są rozmaitej wielkości (podł. Stefa

nowskiej).

najliczniej i najwyraźniej odcinają się one 
w razie użycia rozmaitych soli metalicznych, 
jakiemi posiłkujemy się w metodzie Golgie
go (szybkie i powolne barwienie), Coxa, Fla- 
taua. Prócz tego udało mi się zabarwić nie
wielką ilość tych ciałek błękitem metylowym, 
a fakt ten wystarcza, aby odeprzeć zarzut 
tych autorów, którzy twierdzili dawniej, że 
„kolce11 są sztucznym wytworem soli meta
licznych, gdyż nie otrzymywali ich używając 
błękitu metylowego.

Po zbadaniu kory mózgowej rozmaitych 
ssaków dorosłych (małpy, psa, myszy, świnki 
morskiej, królika, nietoperza) stwierdziłam, 
że wszystkie komórki mózgowe są gęsto 
obrosłe ciałkami gruszkowatemi, że przeto 
stanowią one nieodłączną część komórek, 
stojących najwyżej w herarchii systemu ner
wowego.

Dla zupełnego atoli ustalenia morfologii 
ciałek gruszkowatych należało poznać, jakie 
miejsce przypada im w rozwojowych fazach 
kory mózgowej. Nasunęła mi się myśl zba
dania, czy istnieją owe ciałka w mózgu zwie
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rząt bardzo młodych, u których funkcye 
psychiczne nie są jeszcze rozbudzone. Dosko
nałym materyałem do takich poszukiwań są 
białe myszy, gdyż w każdej chwili można ich 
mieć podostatkiem, łatwo przeto dzień za 
dniem śledzić rozwój ich mózgu, od chwili 
urodzenia się począwszy.

Przemilczę tu o technicznych trudnościach 
preparowania tak młodego mózgu, znajdują
cego się w stanie nawpół ciekłym, mówię 
zresztą o tem obszerniej w mej pracy do
świadczalnej, wydanej w 1898 r. w języku 
francuskim “).

Mysz rodzi się z korą mózgową bardzo 
mało jeszcze rozwiniętą. U myszy nowona
rodzonej przedewszystkiem uderza nas nie
zwykła prostota budowy komórek nerwowych: 
większość ich znajduje się jeszcze w pier
wotnej fazie rozwoju, jak to widzimy na 
fig. 4.

Drugą charakterystyczną cechą młodych 
komórek korowych jest zupełny brak ciałek

Fig. 4. Kora mózgowa myszy jednodniowej 
{podł. Stefanowskiej). Większość komórek 
piramidalnych znajduje się jeszcze w stanie 
zarodkowym; wyrostki protoplazmatyczne są 
mało rozwinięte i brak im zupełnie ciałek 
groszkowatych. Wyrostki osiowe o, o są bar

dzo długie i okryte ziarnkami.’

groszkowatych, ich wyrostki protoplazma- 
tyczne są całkiem nagie, czego nigdy nie 
dostrzegamy w normalnym mózgu zwierząt 
dorosłych.

Jednakże rozwój mózgu u zwierząt nowo
narodzonych idzie nader szybkim krokiem; 
komórki rosną, wydłużają się, wypuszczają 
na wszystkie strony nowe pędy i gałązki 
z taką szybkością, jak młode roślinki, do 
których są one podobne ze swych kształtów. 
Każdy dzień przynosi wielkie zmiany; obrazy

’) Eyolution des cellules nerveuses cortica- 
les chez la souris (Annales des Sciences med. 
et nat. de Bruxelles, 1898).

wciąż się zmieniają, jak w kalejdoskopie. 
A gdy nareszcie komórki doszły już do wła
ściwych im kształtów i rozmiarów, wtedy 
dopiero na wszystkich wyrostkach protoplaz- 
matycznych ukazują się liczne ciałka grosz
kowate. Są one niejako uwieńczeniem roz
woju komórek mózgowych, które odtąd obej
mą czynność regulowania spraw całego or
ganizmu.

Wskutek tak pośpiesznej pracy ewolucyj
nej kora mózgowa myszy dziesięciodniowej 
posiada "ogólny zarys taki, jaki widzimy 
u zwierzęcia dorosłego.

Tym sposobem po raz pierwszy zostało 
stwierdzone, że ciałka gruszkowate ukazują 
się nader późno w cyklu rozwojowym kory 
mózgowej i że młode komórki nie posiadają 
wcale tego pierwiastku. A ponieważ, jak to 
stwierdziłam, głębsze warstwy kory mózgo
wej dojrzewają wcześniej od jej zwierzchniej 
warstwy, przeto i ciałka gruszkowate ukazu
ją się nie jednocześnie w całej korze, lecz 
stopniowo a zależnie od dojrzałości danej 
warstwy i danej grupy komórek.

Z drugiej strony pamiętać należy, że nie 
wszystkie zwierzęta rodzą się w stanie ta
kiego niedołęstwa jak mysz; przeciwnie, wie
le z nich od chwili urodzenia się panuje nad 
ruchami swego ciała. U tych zwierząt oczy
wiście mózg ukończył główne fazy rozwoju 
w życiu płodowem, u innych zaś zwierząt 
przebiega on te fazy w życiu pozapłodowem, 
jak np. u myszy.

Powyższe wnioski moje dotyczące ewolucyi 
kory mózgowej zostały w zupełności po
twierdzone przez dwu autorów; znakomity 
neurolog Bechterew *) dochodzi do zgodnych 
ze mną rezultatów w badaniu rozwoju kory 
mózgowej człowieka, a Suchanoff 2) potwier
dza moje obserwacye, zbadawszy rozwój 
mózgu u kilku ssaków i ptaków.

Rzućmy teraz ogólny rzut oka na świeżo 
zdobyte wiadomości, dotyczące histologii 
mózgu, oraz zastanówmy się nad ich znacze
niem dla psycho-fizyologii.

Zjawienie się ciałek gruszkowatych dopiero 
w chwili, gdy kora mózgowa dobiega swego 
rozwoju, uważane być po wir no za fakt wiel
kiej doniosłości ze względu na wnioski psy
chologiczne, jakie stąd wysnuć można. Wi
dzimy bowiem, że komórka mózgowa nie 
jest kompletna, dopóki nie posiada tych za
kończeń; prawdopodobnem jest tedy, że bez 
nich komórka nie może spełniać właściwych 
sobie funkcyj.

Dalej nie ulega najmniejszej wątpliwości, 
że ciałka gruszkowate, gęsto porastające 
wszystkie wyrostki protoplazmatyczne, w wy
sokim stopniu zwiększają powierzchnię ko
mórki nerwowej i przez to samo znakomicie 
ułatwiają zetknięcie między neuronami.

Skądinąd zaś wiemy o panującej dziś 
w nauce teoryi, że komórki nerwowe, to jest

') Neurologisches Centralblatt, 1899 r., str. 
770.

-) Revue neurologiąue, 1899 r., str. 659.



Nr 13 WSZECHŚWIAT 207

neurony *) nie są ze sobą zrośnięte, jak 
dawniej myślano, lecz że każdy z nich jest, 
do pewnego stopnia, niezależną jednostką; 
jednostki te działają jedynie przez zetknięcie 
ze sobą swych wyrostów, przyczem prąd 
nerwowy przenosi się z jednego neuronu na 
drugi. Opierając się tedy na powyższej 
teoryi, logicznie wywnioskować możemy, że 
ciałka grusz ko wate, ułatwiające zetknięcie 
między neuronami, tem samem posiadają 
czynny udział w przeprowadzaniu prądu ner
wowego. Przeto jestto pierwiastek, z którym 
koniecznie rachować się musimy w pojęciach, 
jakie stwarzamy sobie o mechanizmie syste
mu nerwowego.

KRONIKA NAUKOWA.

— K siężyce Saturna. Ciekawe spostrzeżenia, 
dotyczące dwu księżyców Saturna, Tytana 
i Japeta, podaje Lucyan Rudaux, astronom 
z Donville.

Porównywaj ąc obserwacye swoje od r. 1892, 
doszedł do wniosku, że blask księżyców jest 
zmienny, co przypisuje obecności plam jas
nych i ciemnych na powierzchni tych księży
ców. Najjaśniejszy z nich Tytan, zmienia 
swój blask od 8,0 do 8,5 wielkości, a te wa
hania powtarzają się stale, skoro tylko księ
życ dojdzie do pewnych punktów na swej 
orbicie. Mianowicie najsilniejszy blask ma 
miejsce wtedy, gdy Tytan znajduje się blizko 
swej elongacyi zachodniej, zaś najsłabszy— 
w punkcie między złączeniem górnem a elon- 
gacyą wschodnią.

Stąd Rudaux wyprowadza wniosek, że 
przyjmując na powierzchni Tytana obecność 
jasnych i ciemnych plam, czas obrotu księży
ca dokoła osi wynosi tyleż, co i czas obrotu 
dokoła Saturna. Tym sposobem Tytan byłby 
wciąż zwrócony jedną stroną ku planecie. 
Szybka zmiana blasku każe przypuszczać, że 
na tym księżycu znajdują się znaczne obsza
ry ciemne i jasne; ten sam wynik autor sto
suje do Japeta, wahającego się między 9 
a 12 wielkością, twierdząc, źe tego rodzaju 
spostrzeżenia stanowią wdzięczne pole badań 
dla amatorów astronomii, posiadających na
rzędzia średniej siły. q  j ,

— Szybkość dźw ięku. P. Steyens ogłasza 
■w Annalen der Physik wyniki swych badań 
nad szybkością dźwięku w powietrzu, ogrza- 
nem do rozmaitych temperatur, a także w pa-

■) Zwrócić tu musimy uwagę czytelnika, 
źe neuron oznacza to samo, co komórka 
nerwowa wraz ze wszystkiemi swemi wyrost
kami. W literaturze polskiej spotykaliśmy 
nieraz mylne używanie tych dwu nazw. 
Często także błędnie nazywają „komórką11 
ciało komórkowe, a przecież jest ono tylko 
częścią komórki. (Przyp. autorki).

rze rozmaitych ciał. Wyniki te dają się 
przedstawić w następującej tablicy:

Tem - S zy b k o ść
pera- w metrach
tu ra na  sek u n d ę

Powietrze suche . 0° 3 3 1 ,3 2
JJ M * 100° 3 8 6  5

* 950° 6 8 6 ,0
E te r ....................... 9 9 .7 2 1 2 ,6
Alkohol metylowy. 9 9 ,7 3 5 0 ,3

„ etylowy . 9 9 ,8 2 7 2 ,8
Siarczek węgla . . 9 9 ,7 2 2 3 ,2
Benzol................... 9 9 ,7 2 0 5 ,0
Chloroform . . . 9 9 ,8 1 7 1 ,4
Kwas octowy . . 136 ,5 łł
J o d ....................... 1 8 5 ,5 1 4 0 ,0

(R. Sc.). F. A.

— Mapa geologiczna Afryki podzw rotnikow ej.
Lapparent w imieniu inżyniera M. Bourdariat 

j  złożył Akademii Nauk w Paryżu mapę geolo
giczną okolicy Sudanu, pomiędzy Senegalem 

j a Falene na wysokości miasta Kayes. Pierw- 
i sza to mapa tej części kuli ziemskiej.

(C. R.). J. S.

—  Potw ór podwójny ludzki, należący do rzad
ko niezmiernie napotykanej kategoryi t. zw. 
„xiphopagów“, t. j. dwu osobników, zrośnię
tych wyrostkami mieczowatemi mostków, 
został świeżo zbadany w Paryżu przez pp. 
Yaschidea i Yurpasa. Oba osobniki (czy też

j części potworu?) płci męskiej są rozwinięte 
prawie zupełnie jednakowo i normalnie, i li
czą obecnie lat czternaście. Posiadają one 
wspólny pępek (monomphalia); serca umiesz
czone na stronach lewych, u jednego z nie- 
znacznem zboczeniem na prawo. Czynności 
ruchowe są u obu osobników doskonale 
skoordynowane: mogą one chodzić, a nawet 
skakać i biegać z łatwością.

Szczegółowe badanie potworu wykazało, 
źe mamy tu do czynienia z dwuma osobnika
mi, posiadającemi zupełnie rozdzielone czyn
ności oddechowe, krążenia, nawet mięśniowe. 
Jeden z nich jest nieco silniejszy i ten właś
nie jest stroną kierującą czynnościami „ca
łości11.

Pomimo dość wysokiego wyodrębnienia 
dwu indywidualności w danym potworze 
złożonym, wymienieni badacze przypuszczają, 
że rozdzielenie go drogą chirurgiczną mogło
by być groźnem.

W literaturze teratologicznej znajdujemy 
stosunkowo niedużo przykładów potworności 
tego typu, znane zaś odnoszą się wyłącznie 
do potworów już rozwiniętych zupełnie. Jed
ną tylko znamy tu pracę teratogenetyczną, 
a mianowicie opis zarodka kurzego podwój
nego, o dwu osobnikach, zrośniętych w oko
licy piersiowej, umieszczony w roku zeszłym 
w Bibliographie Anatomiąue przez znanego 
teratologa francuskiego, p. E. Rabauda.

J. T.
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ROZMAITOŚCI.

— W ynalazca term om etru. Zdaniem Scientific 
American wynalezienie termometru należy 
przyznać Corneliuszowi Drebbel, który był 
mieszkańcem Alkmaar (Hollandya półn.) i ob
myślił pierwszy termometr w r. 1638. Viviani 
i Castelli honor wynalezienia termometru 
przypisywali Galileuszowi i jako datę wska
zywali r. 1597. Zapatrywanie to podziela 
w swej monografii najnowszej M. Bolton, ale 
zamiast r. 1597, podaje r. 1592. Przyrząd 
wyobrażony przez Galileusza zdaje się być 
termometrem powietrznym. Zresztą współ 
czesny Galileuszowi Sanctorius mówi o ter 
mometrze jako o bardzo starym przyrządzie 
Postać obecną otrzymał termometr we Floren 
cyi, gdzie wielki książę Ferdynand posługiwał 
się nim w r. 1641 do swych doświadczeń 
nad wylęganiem jaj.

W r. 1662 Robert Boyle przedstawił ter
mometr w Royal Society. Hooke pierwszy 
użył lodu topniejącego do oznaczania zera 
skali, co pozwoliło łatwo ten punkt wyzna

czać. Drugi punkt stały został nadany przez 
Rinaldiniego w r. 1694. Wreszcie zastosowa
nie rtęci jako cieczy termometrycznej znali 
już akademicy florentyjscy.

Pierwsze dokładne termometry rtęciowe 
były fabrykowane w r. 1714 przez Fahrenhei
ta w Gdańsku.

(R. Sc.). S.

— Pokarm  ropuchy stanowią wyłącznie owa
dy, jak o tem przekonał się niedawno
H. Gartnan, drogą licznych obserwacyj nad 
zawartością żołądka ropuch, otwieranych 
w różnych porach roku. Ważnem jest, że 
ropuchy karmią się prawie wyłącznie owada
mi szkodliwemi z punktu widzenia rolników 
i ogrodników. Garman znajdował prawie we 
wszystkich przypadkach : mrówki, chrząszcze, 
koniki polne, muchy rozmaite, gąsienice, 
mszyce i t. p. szkodników. Raz więc jeszcze 
stwierdzona została wielka pożyteczność ro
puchy : należy więc ją ochraniać, a nawet 
starać się o jej rozmnażanie w naszych ogro
dach i na polach.

(Rev. Scient.). ' T.

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. 19 do 25 m arca 1902 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

DZIEŃ

BAROMETR 
700 mm  -f-

TEMPERATURA w  st. c .
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KIERUNEK 
WIATRU 

Szybkość w  me
trach na sekundę

SUMA
OPA
DU

U W A G I

7 r- 1 p. 9 w. 7 r. 1 p / 9 w. Najw. Najn.

19 Ś. 5 1 .8 50,7 49,2 I ,2 5,4 4,9 6,2 —1,1 86 W ^SW ^SW 1 0,0 9  dr. kilakr.
20  C. 4.S,o 42,9 42,6 6,7 14,3 8,9 14,6 4,0 1 ° sw !,,sw'J,sw 3
21  P. 42,8 42,4 42,6 7,9 12,7 9,8 *5,6 6,9 82 s w 9,sw 9,w 5
22  S. 40,8 39,7 41 ,2 5,8 I5,4 n ,5 15,8 4 ,° t>7 s 3,sw 5,sw 4 ---
23 N. 41,5 41,2 40,3 7,i 17,4 i4,4 18,6 5,° 62 S°,SED,SE7 ---
24 P. 40,8 40,5 40,3 7,4 1 2 ,1 8,9 14,5 7,o 87 SE9,SE3,SE3 3,8 •  cafy dzień z przerw .
25 w. 42,1 43,i 42,2 3,3 6,8 5,6 9,2 3,3 «3 SW3,SW ’ ,SE3 2,3 $ z nocy

Średni* 43,o 9,0 6,1

TREŚĆ. Mgławice i zbiorowiska gwiazdowe, p. P. Trzcińskiego.—Własności i budowa wspina
jących się roślin, przez B. Dyakowskiego (dokończenie). — Przenoszenie energii na odległość, 
przez L. L. — Działanie narkotyków na wymianę materyi, przez J. K. S. — Spostrzeżenia 

naukowe. — Kronika naukowa. — Rozmaitości. — Buletyn meteorologiczny.
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