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RUCHU ŁA D U N K Ó W  E LE K TR YC ZN YC H .

Maxwell w swej słynnej teoryi zjawisk 
elektromagnetycznych przewidział, że ruch 
mechaniczny ciał naełektryzowaaycli musi 
być równoważny z prądem galwanicznym, 
a więc musi działać podobnie jak ten na 
igłę magnesową. Ponieważ teorya Maxwel- 
la ma niesłychanie doniosłe znaczenie w obec
nym stanie nauki, nic dziwnego, że postara
no się o doświadczalne potwierdzenie w y 
mienionego postulatu.

Jest ono interesujące jeszcze i z tego po
wodu, że stanowi pośredni dowód trafności 
teoryi Clausiusa i Hittorfa, odnoszącej się 
do przewodzenia prądu w elektrolitach, 
a według której, jak  wiadomo, przewodze
nie to polega na ruchu cząsteczek opatrzo
nych ładunkami elektrycznemi.

Doświadczenie rzeczone udało się na
przód Rowlandowi. U żył on do tego okrąg
łej pozłacanej tarczy ebonitowej, obracającej 
się między dwiema płytami stałemi ze szkła, 
również pozłoconemi. P ły ty  te połączone 
dobrym przewodnikiem z ziemią, tworzą 
wraz z powyżej wymienioną tarczą ebonito
wą rodzaj kondensatora. Gdy- tarcza środ
kowa naładowana zapomocą machiny influ- 
encyjnej do napięcia 5000 w olt wprawiona 
została w ruch z szybkością około 200 obro

tów na sekundę, wtedy bardzo czuły magne
tometr (system lekkich igiełek astatycznych) 
ustawiony w pobliżu osi tarczy, okazywał 
wyraźne odchylenie, które zmieniało kie
runek wraz ze zmianą kierunku obrotu 
tarczy.

Rontgen zapomocą podobnego urządzenia 
wykazał później działanie magnetyczne, w y
wołane obrotem nieprzewodnika, zawartego 
między nieruchomemi płytami naładowane
go kondensatora.

Rowland w  nowszych doświadczeniach, 
dokonywanych wraz z Penderem, używał za
miast magnetometru cewki owiniętej dru
tem o wielkiej liczbie zwojów, którego koń
ce połączył z bardzo czułym galwanometrem. 
Cewkę tę umieścił między dwiema wiruj ące- 
mi naładowanemi tarczami. Specyalny ko
mutator zmieniał kilkanaście razy na sekundę 
znak ładunków na obu płytach, wywołując 
tem samem zmianę znaku prądu, wzbudzo
nego przez ich obrót. Wynikające stąd 
szybkozmienne pole magnetyczne wzbudza
ło w cewce przez indukcyę prądy zmienne. 
Komutator tak był urządzony, że wraz ze 
zmianą ładunków zmieniał równocześnie po
łączenia cewki z galwanometrem. W sku
tek tego prąd zmienny cewki dopływał do 
galwanometru jako jednokierunkowy i w y 
w oływał wyraźne odchylenie strzałki.

Pomiary działania magnetycznego prądów 
wzbudzanych prowadzą do wyznaczenia
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w sposób bezpośredni stosunku jednostek 
prądu i ładunku w  układzie miar elektro
magnetycznym (e. m .) do odpowiednich 
jednostek w układzie elektrostatycznym 
(e. s.).

Jednostką e. m. prądu jest, jak wiadomo, 
prąd, który płynąc przewodnikiem kołowym
0 promieniu R  wywiera na jednostkowy bie
gun magnetyczny (odpychający, równy so
bie) z odległości 1 cm siłą 1 dyny s iłę :

f  — - dyn. Odchylenie więc ig ły  magne-
li)

tycznej pod wpływem prądu daje nam pod
stawę do obliczenia jego  natężenia w  jed 
nostkach e. ni. Ilość elektryczności przepły
wającą w  ciągu jednej sekundy przez do
wolny poprzeczny przekrój przewodnika, po 
którym płynie prąd równy jednostce e. m., 
obrano za jednostkę ładunku w  tym że ukła
dzie. Jednostką znów ładunku w  układzie 
e, jest ładunek odpychający równy sobie 
z odległości 1 cm siłą jednej dyny; prąd, 
przeprowadzający taki ładunek w jednej se
kundzie, jest jednostką elektrostatyczną 
prądu.

Udzielmy obwodowi kołowemu lub tarczy 
oklejonej pierścieniem ze staniolu, zapomo
cą np. bateryi o wysokiem napięciu, ładunek 
elektryczny (którego wielkość możemy obli
czyć w  mierze e. s., znając napięcie bateryi
1 pojemność obwodu) tak, że na każdy cm 
długości wypadnie np. a jednostek e. s. 
Obracając przyrząd z dostateczną szybko
ścią, możemy wywołać odchylenie ig ły  ma
gnetycznej takie, jakie sprawia prąd galw a
niczny =  e. m. (lub określona ściśle część 
tej jednostki). Jeżeli potrzebna do tego 
szybkość na obwodzie przewodnika wynosi 
n cm/sek tedy widocznie przez dowolny, sta
le w przestrzeni pomyślany, punkt obwodu 
musi przepływać w każdej sekundzie n . a 
jednostek elektrostatycznych. Iloczyn ten 
n . a. jest więc żądanym stosunkiem obu 
jednostek. Z  obliczeń Rowlanda na tej za
sadzie dokonanych wypadło, że wartość tego 
stosunku zawarta jest w  granicach :

2,70 X  1010 —  3,25 X 1010,

a więc zgodna z powszechnie przyjętą i w  róż
ny sposób obliczoną wartością 8 . 1010 (rów 
ną szybkości fal elektromagnetycznych w y
rażonej w  cm na sekundę).

Eichenwald zbudował przyrząd, zapomocą 
którego nietylko powtórzył z powodzeniem 
doświadczenia Róntgena i Rowlanda, ale 
nadto osięgnął bardzo interesujące rezultaty 
ilościowe, dotyczące wpływu izolatorów na 
wartość prądu wzbudzonego.

Przyrząd składa się z trzech tarcz mikani- 
towych oblepionych staniolem i otoczonych 
pierścieniami ochronnemi na wzór elektro- 
metru absolutnego Thomsona. Z tych tarcz 
dwie ruchome, od-siebie odizolowane, mogą 
obracać się na osi oddzielnie lub razem 
i tworzą rodzaj kondensatora. Zewnętrzna 
tarcza połączona jest zapomocą szczoteczki 
metalowej, ślizgającej się po niej podczas 
obrotu, ze źródłem elektryczności np. bate- 
ryą utrzymującą wysokie, a stałe napięcie 
elektryczne. Druga, t. j. środkowa, wraz 
z trzecią nieruchomą i pierścieniami (rów
nież nieruchomemi) utrzymywana jest zapo
mocą podobnej szczoteczki wstałem  połącze
niu z ziemią. Trzecia tarcza i pierścienie 
służą tu do osięgnięcia możliwie jednorod
nego pola elektrycznego, a co zatem idzie 
jednostajnej gęstości naładowań na tarczach 
ruchomych.

Podczas obrotu jednej lub obu tarcz po
szczególne części ładunku poruszają się 
z szybkością wprost proporcyonalną do od
ległości ich od osi obrotu. Natężenie zatem 
prądu wzbudzonego stąd powstałego mu
si wobec równomiernej gęstości ładunku 
wzrastać w tymże samym stosunku.

A by módz porównać działanie magne
tyczne takiego prądu z działaniem prądu 
galwanicznego, Eichenwald użył jako prze
wodnika dla tego ostatniego tarczy takich 
jak  poprzednie wymiarów oblepionej pa
skiem staniolu w  kształcie lin ii spiralnej, któ
rego poszczególne zwoje umieszczone zosta
ły  bardzo blizko siebie i miały szerokość, ma
lejącą ku brzegom tarczy w  stosunku od
wrotnym do promienia. W  ten sposób osię
gnął on zgodność z warunkami, zachodzące- 
m i dla prądu wzbudzonego, albowiem gę
stość prądu galwanicznego, płynącego spi
ralnym paskiem, wzrasta proporcyonalnie 
do odległości od środka tarczy.

Jeżeli prąd galwaniczny o znanem natęże
niu płynący zwojami staniolu, wywołuje 
odchylenie magnetometru =  ,3, zaś ruch tar
czy naładowanej , równoważny prądowi wzbu
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dzonemu k, sprawia odchylenie a, tedy musi 
zachodzić proporcya

k : a —  i : [3,

przyczem k obliczyć można w sposób po
przednio opisany z szybkości n , potencya- 
łu V  i pojemności C tarczy według wzoru :

CV . n 
k ~  ¥ 7 3 o ^  *'

Na podstawie wymienionej proporcyi Ei- 
chenwald obliczał wartości a wynikające 
z wielu pomiarów w ielkości: k, i i [3, a re 
zultaty porównywał z odczytywane.mi od
chyleniami a. Różnice między wartościami 
obliczonemi a dostrzeżonemi nie przekracza
ły  granic błędów nieuniknionych w tak sub
telnych pomiarach.

Grłównym celem doświadczań Eichenwal- 
da było wykrycie i oznaczenie ilościowe 
wpływu różnego rodzaju izolatorów na war
tość prądu wzbudzanego, a zarazem wyśle
dzenie związku między zjawiskami Rowlan- 
da i Rontgena.

Najpierw więc umieszczał on nieruchomo 
między wiruj ącemi płytami kondensatora 
kolejno różne nieprzewodniki w kształcie 
płaskich krążków. Między powierzchnią ta
kiego krążka a okładką kondensatora zawar
ta była z obu stron bardzo cienka warstew
ka powietrza, której grubość, a zarazem 
i pojemność elektrostatyczną można było 
pominąć. Prądy wzbudzane, otrzymywane 
w ten sposób, były proporcyonalne do po
jemności właściwych (stałych dielektrycz
nych) izolatorów, jak to można przewidzieć, 
zważywszy, że wraz z pojemnością wzrasta
ją proporcyonalnie ładunki na tarczach. 
Prąd wzbudzany w  tym przypadku wyraża 
się wzorem :

E . O . Y . w  
k'  ~  3 . 1010 Ł  ” *■

gdzie E oznacza pojemność właściwą dane
go nieprzewodnika wyrażoną w stosunku do 
pojemności powietrza, przyjętej za jednostkę 
w  układzie miar elektrostatycznym.

Doświadczenia drugiego rodzaju obejmo
wały zjawiska Rontgena. Tu płyta izolato
ra przymocowana do osi obracała się m ię
dzy nieruchomemi tarczami kondensatora. 
W  tym przypadku prąd powstały był mniej
szy niż w  poprzednim, a mianowicie propor-

cyonalny do różnicy pojemności właściwych 
krążka izolującego i powietrza. Zjawisko 
to wyjaśnia się, jeżeli weźmiemy pod uwagę 
wymienioną poprzednio warstewkę powie
trza. Na powierzchni wirującego izolatora, 
stykającej się z powietrzem, pole elektrycz
ne doznaje nagłej zmiany, gdyż natężenie 
jego jest odwrotnie proporcyonalne do po
jemności właściwych obu ośrodków. Takie 
samo rozmieszczenie sił elektrycznych moż
na wywołać, zastępując oba graniczące izo
latory jednym, mianowicie powietrzem, byle 
w miejscu, gdzie była granica, umieścić ładu
nek, którego gęstość powierzchniowa byłaby 
proporcyonalna do różnicy pojemności w ła
ściwych obu ośrodków, t. j. w  tym przypad
ku do E — 1.

Taki pozorny ładunek (zwany też swobod
nym), nie dający się odprowadzić zapomocą 
przewodników, wirując wraz z krążkiem izo
latora wywołuje prąd, którego natężenie w y 
raża się wzorem następującym :

(E —  1)0 . V  . n
2 = -------3 ioio~------ e‘ m -

przyczem 0  oznacza, jak zwykle, pojemność 
kondensatora, zawierającego powietrze.

W  trzecim przypadku, który Eichenwald 
uważa za najciekawszy, tarcze kondensatora 
obracały się wraz z oddzielającym je nie
przewodniki em. Okazało się, że w  tym ra
zie prąd wywołany był zupełnie niezależny 
od wyboru izolatora, a więc np. taki, jak- 
gdyby między płytami było powietrze. T łu 
maczy się to przeciwnemi znakami ładun
ków rozmieszczonych na płycie kondensato
ra i przeciwległej, oddzielonej warstwą po
wietrza, powierzchni izolatora.

Prąd powstający tutaj przedstawia współ
działanie zjawisk Rowlanda i Rontgena, 
przyczem wobec wymienionego przeciwień
stwa znaków natężenie jego równe jest róż
nicy natężeń, zachodzących w pierwszym 
i drugim przypadku.

Mamy tu zatem prąd

E . V . C  .n  (E —1 )V .C  n V . C . n
~  3 . 1010 3 . 1010 ~  3 . 1010’

a więc taki, jaki odpowiada pojemności kon
densatora, zawierającego samo powietrze.

Józef Miezyński.
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P K O E .  D R .  M . K A C I B O U S K I .

E N E R G E T Y K A  W  B IO LO G II.
Odczyt, wygłoszony d. 9 grudnia 1902 r. na posiedzenia Tow. przyrodn. 

im. Kopernika we Lwow ie.

( Dokończenie).

Dwa powyższe prawa energetyki nie w y 
czerpują jednak, t. j. nie określają dostatecz
nie zjawisk, ujmują one ich stronę ilościo
wą, lecz zostawiają swobodę w  przestrzeni 
i czasie. A by nastąpiła przemiana między 
dwiema formami energii różnego nasilenia 
muszą one być sprzężone wzajemnie, sposób 
sprzężenia decyduje o przestrzeniowym i cza
sowym przebiegu zjawiska. Sposób sprzęże
nia decydować będzie o ruchliwości ener- 
gij mechanicznych, przewodnictwie energii 
cieplnej lub elektrycznej, czasie reakcyi che
micznej. W yobraźmy sobie dwie powierzch
nie nasilenia energii, większego i mniejsze
go. Układ na powierzchni większego nasi
lenia ma w myśl 2 prawa tendencyę do 
przejścia na powierzchnię niższego nasilenia. 
W iem y nawet, że jeżeli przejdzie, to dokona 
tego w czasie z możliwych najkrótszym, po 
drodze z możliwych najkrótszej, zmieniając 
się w czasie danym możliwie najbardziej. 
W  obrębie tych organiczeń pozostaje jesz
cze dla zjawiska swoboda nieskończenie 
wielka. Energia cieplna przejdzie na po
wierzchnie niższego potencyału najprędzej 
po przewodniku możliwie dobrym, najwol
niej po przewodniku możliwie złym, w  bra
ku absolutnym przewodnika nie przejdzie, j 
Ciało ciężkie spadnie na powierzchnię niż
szego potencyału najprędzej w  próżni, wol- i 
niej w  powietrzu, jeszcze wolniej po coraz 
to mniej stromych upłazach, podparte nie 
spadnie wcale. Polisacharyd ulegnie inwer- 
syi w  obecności kwasów, szybkość przemia
ny zależy od ilości jonów wodoru, w braku 
tychże lub odpowiednich fermentów inwer- 
syi on nie ulegnie. W e wszystkich tych przy
padkach wstawka, czy nią był przewodnik, 
upłaziasta powierzchnia lub katalizator de
cydowała w sposób stanowczy o sposobie 
przebiegu zjawiska; w miejsce nieskończo
nej swobody w ramach obu praw energety- 
tyki zjawia się z nią przymus dozwalający 
zjawisku w jeden tylko przebiegnąć sposób.

Zwróćmy uwagę na pęk promieni świetl
nych biegnących w dal nieskończoną. Pa
da on na różne po kolei ciała, przez jedne 
przechodzi, w  innych załamuje się najroz- 
maiciej, w innych najrozmaiciej polaryzuje, 
pryzmat go rozszczepia, zwierciadło płaskie 
odbija, wypukłe rozstrzela, wklęsłe skupia. 
Ciało czarne zamienia jego energię w  ciepło, 
które porusza skrzydełka radyometru, kau
czuk zamienia w  energię mechaniczną fal 
głosowych, ziarno zieleni komórki żywej za
mienia w energię chemiczną potrzebną do 
redukcyi dwutlenku węgla.

W e wszystkich tych przypad kach wstaw
ka, której użyliśmy, nie dostarczała wcale 
energii układowi zmieniającemu się, a i sama 
podczas tej przemiany również nie uległa 
zmianie. W atość jej energetyczna w  po
równaniu z wartością energetyczną zja
wisk, któremi kieruje, może być znikomo 
drobna. Mamy tu do czynienia z przyczy
no wością najzupełniej różną, aniżeli w pra
wach energetyki. Gdy tam R. Mayer i Jou- 
le, najzupełniej przeświadczeni o oczywisto
ści zasady „causa aeąuat effectum“ , docho
dzą do wykrycia prawa niezniszczalności 
energii, tu, inną badając stronę tych samych 
zjawisk energetycznych, inną od tamtej do
strzegamy przyczynowość. Wobec rozm ia
rów wybuchu miny spowodowanego naci
śnięciem guzika, wobec skutków jakie tele
gram dziennika wywołać może mówimy ra- 

I czej o małych przyczynach wywołujących du
że skutki, albo oświadczamy nawet, jak to 
Dreyer w-swej jednostronności czyni,że oczy
wistym nonsesem jest zdanie, że równe 
przyczyny równe mają skutki. Mamy tu do 
czynienia z pomieszaniem pojęć różnych 
pod jedną nazwą przyczyny, pojęcia przy
czyny energetycznej, warunkującej ilościo
wo przemianę zjawiska, oraz przyczyny ma
szynowej, warunkującej sposobem sprzęże
nia układów energetycznych przebieg tegoż 
w  przestrzeni i czasie.

Sprzężenia tego rodzaju najdawniej i naj
lepiej znamy w mechanice, gdzie noszą od 
w ieków nazwę maszyn lub mechanizmów, 
zmieniających współczynniki energii mecha
nicznej siłę i drogę, a więc i czas. Znacze
nie ich jasnem było już Archimedesowi, gdy 
rzucał obrazową myśl o wzruszeniu ziemi 
z posad zapomocą układu drążków. Bardziej
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dla nas obcem jest nazywanie maszynami 
urządzeń zmieniających inne, aniżeli mecha
niczną energię lub też przemieniających róż
ne rodzaje energii wzajemnie. Z bardzo 
licznych definicyj maszyny znam jednę, któ
ra temu, rozszerzonemu pojęciu maszyny 
najlepiej odpowiada, jest nią definicya Her
tza (Prinzipien der Mechanik, 531): „Ma
szyną nazywamy system, którego masy 
uważać możemy za nieskończenie małe 
wobec mas systemów, z któremi jest sprzę
żony. Działanie maszyny na sprzężone z nią 
systemy wyznaczają w zupełności jej równa
nia warunkowe, znajomość jej energii nie 
jest potrzebna. Każdy układ materyalny 
można wyobrazić sobie w  sposób różnorod
ny, jako złożony z dwu lub więcej układów 
sprzężonych maszynami. Pojedyńczą nazy
wa się maszyna, mająca tylko jeden stopień 
swobody ruchu“ . Wszystkie wymieniane 
powyżej wstawki są tego rodzaju maszyno- 
wemi sprzężeniami układów energetycznych.

Układów energetycznych zupełnie izolo
wanych nie znamy ani znaćbyśmy mogli. 
Dostępny naszym zmysłom świat przedsta
wia się jako ciągły zbiór sprzężonych naj
różnorodniej układów, już to w  równowadze 
będących, już to wyrównywających swe na
silenia. Jakość przemian zależy od rodzaju 
sprzężeń, od owych wstawek maszynowych.

Tego rodzaju określenie maszyny jest nie
równie obszerniejsze od używanego w  cyne- 
matyce praktycznej, nie brakło też na pró
bach innej nazwy. Lotze nazywa obcho
dzące nas sprzężenia decydujące o przymusie 
zjawiska „siłami drugiej ręk i“ , J. S. M ili 
w  jednym z ostatnich wydań logiki kolloka- 
cyami, Reinke dominantami. Ostatnia na
zwa byłaby może i dobrą, gdyby nie była 
znacznie wcześniej użyta przez Naegelego 
w  zupełnie innem znaczeniu, o czem Reinke 
widocznie zapomniał. Nadto kryją się one 
zazwyczaj pod nazwą powodów, warunków 
zjawiska, bodźców i t. d., a gdybyśmy 
w dalszej przeszłości szukali, to odszukali
byśmy je  zapewne już u Arystotelesa pod 
nazwą czynników organicznych.

Reinke nazywa swe dominanty obrazowo 
choć niesłusznie czynnikami nadenergetycz- 
nemi, „one panują, gdy energia wypełnia 
pracę niewolnika “ . Zapewne, że one to ni
weczą swobodę przemian możebnych w obrę

bie obu praw energetyki, lecz z drugiej stro
ny możnaby z równym subjektywizmem na
zwać je  przecież podenergetycznemi i powie
dzieć, że w szeregu możliwych zmian rów
naniami warunkującemi maszynę, ilość 
energii wprowadzonej usuwa swobodę, wpro
wadza mus ilościowy ten, a nie inny. W  rze
czy samej są one niezbędnem uzupełnieniem 
energetycznego opisu zjawisk, których inną 
stronę przedstawiają.

Gdy po tej wycieczce w zakres dynamiki 
ogólnej cofniemy się do obchodzącego nas 
koła zjawisk życiowych, to zaznaczymy 
przedewszystkiem wrażenie otrzymane, że 
znajdziemy się na właściwem polu, na któ- 
rem szukać będziemy różnicy zjawisk życio
wych od zjawisk przyrody martwej. W y 
powiemy więc zdanie, pospolitością swą aż 
banalne, że przemiany energetyczne orga
nizmom właściwe spowodowane są organi- 
zacyą, to znaczy odpowiedniem sprzężeniem 
układów, które fale energii wtłaczają w  swoi
ste koryto, zmuszają je  w  sposób swoisty 
zmieniać się w czasie i przestrzeni, z zacho
waniem obu praw energetyki.

Takie rozumowanie wpłynie na sposób 
nasz opisywania zjawisk życiowych. W  każ
dym procesie wyróżniać będziemy się sta
rali, wzorem mechanika, ergofor czyli motor 
dostarczający energii, ( transformator, t. j. tę 
organizacyę maszynową, która albo czynni
ki albo rodzaj energii przemienia, a wreszcie 
wytworzony przez maszynę układ energe
tyczny, lub zmianę pod jej wpływem w yw o
łaną na układzie opracowywanym. Tak 
np. w przyswajaniu zapomocą zieleni dwu
tlenku węgla ergoforem, t. j. dostarczycie
lem energii wolnej, jest energia promienista 
światła, tą pod wpływem transformatora, 
t. j. zieleni, redukuje dostarczony dwutlenek 
węgla. W prawdzie zastosowanie tego ro
dzaju schematu do zadań biologii w niesły
chanie wielu przypadkach służy nam prze
dewszystkiem do przekonania się o lukach 
i niedostateczności wiedzy naszej, jest jed
nak zarazem i bodźcem do ich wypełniania, 
ułatwia bowiem jasne formułowanie py
tania.

Przytoczony wyżej przykład redukcyi 
dwutlenku węgla zapomocą zieleni daje za
razem miarę znaczenia, jakie wstawki ma
szynowe organizmów mieć mogą w ekono
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mii przyrody. Zapasy energii promienistej 
słońca, dotykające w szeregu epok geologicz
nych ziemi, gdyby na niej nie napotyka
ły  roślin zielonych, odbijałyby się i ginęły 
w dali, zamieniałyby się na ciepło, szybko 
się rozpraszające, tworzyły energię mecha
niczną ruchów powietrza, zamierającą zno
wu w cieple, ruchy chmur, w których ener
gia pary wodnej także rozpraszałaby się po 
skropleniu deszczu, słowem wielkie ilości 
energii świetlnej minionej przeszłości ule
głyby rozproszeniu, stałyby się dla nas nie
uchwytne. Tylko skutkiem katalitycznego 
działania zieleni energia ta zamieniała się 
w  rodzaj najbardziej trwały, najdłużej dają
cy się przechować: w energię chemiczną. 
Spichrzowe nagromadzenia tejże w pokła
dach węgla umożliwiają nasz przemysł obec
ny, nagromadzenia świeższej daty w  rośli
nach zielonych umożliwiają życie grzybów, 
bakteryj, zwierząt i człowieka.

Znaczna część zjawisk życiowych polega 
na przemianach energii chemicznej. Sprzę
żeniami maszynowemi reguluj ącemi ich prze
bieg, oprócz warunków ciśnienia i tempera
tury, są w  tym razie przedewszystkiem ka
talizatory. One to są naj sprawniej szemi 
transformatorami energii chemicznej, po
wstrzymują zjawiska chemiczne lub je  przy
śpieszają, rozpuszczają ciała stałe, lub ciekłe 
zestalają, budują cząsteczki lub je  rozbijają, 
hydrolizują lub kondensują, redukują lub 
utleniają. Coraz to jaśniej w idzimy praw
dziwość dawnego orzeczenia Ludwiga, że 
chemia fizyologiczną stanie się częścią kata
litycznej .

Lecz w  życiu, obok ciągle wydawanej 
pracy, w idzimy przedewszystkiem wzrost, 
a w  objawie wzrostu i rozmnażania się tkwi 
zasadnicza różnica między zjawiskami mar- 
twemi a żywemi. Uchwycił ją  ju ż Kant, gdy 
pisał, „że organizm nie jest wyłącznie ma
szyną, gdyż posiada w sobie nietylko siły 
poruszające (dodajmy także: chemiczne i t. d.), 
lecz zarazem twórcze, które materyę organi
zują. Maszyna, która się rozmnaża, nie daje 
się wytłumaczyć samym mechanizmem” . Że 
rzeczywiście taki jest stan naszej w iedzy do 
dziś dnia, wspomniałem już wyżej, mówiąc 
o energii form y Ostwalda, niemniej uzasad
nienia nie ma zdanie, że wytłumaczenie or
ganizacyi nie da się ująć w prawa. Energe

tyczna przyczyna jej powstawania leży poza 
organizmem, w energii z zewnątrz dostar
czonej, martwej. Różnice zjawisk życiowych 
od zjawisk przyrody martwej, rozpatrywa
ne z punktu widzenia sprzężeń energetycz
nych, są różnicami stopnia, nie zaś jakości. 
Krańcowem zadaniem przyrodnika, powiedz
my nawet metafizycznem, bo niedającem się 
wykonać, byłoby, snując ideę d’Alemberta, 
spisanie, równań warunkujących maszynę 
żywą, będącą w ciągłym stanie równowagi 
dynamicznej, komórki rosnącej, naprawia
jącej swe mechanizmy morfologiczne to 
w  chwili podziału karyokinetycznego jądra, 
to w chwili zapłodnienia.

Usiłowania stworzenia energetycznych 
podstaw m orfologii ustrojów znajdują się 
dopiero w zawiązkach, tem mniej znane 
nam są podstawy energetyczne instynkto
wych i psychicznych procesów organizmu. 
Mnie wydaje się jednak prawdopodobną 
myśl, że zapomocą analogii sprzężeń maszy
nowych, w powyższem ich uogólnieniu uda 
się zarzucić most między światem objawów 
wzrostowych, a światem objawów psychicz
nych. Mogę pojąć instynkty, jako mur, - ja 
ko karby, jako maszynowe w ięzy narzucone 
pewnym prądom energii, mogę nawet jako 
takie uważać uczucie obowiązku. Pobudka 
bojowa nad pustym brzegiem oceanu prze
brzmi bez echa, mogę obliczyć jej znikająco 
małą wartość energetyczną, która rozproszy 
się w odrobinie ciepła; ta sama rzucona 
w  szeregi nada z przymusem maszyny ener
g ii napiętej pułku kierunek i zmusi ją  do 
wykonania pracy celowej

Streścimy nasz wyżej rozwinięty pogląd 
na stosunek przyrody martwej do żywej, 
fizyk i do fizyologii w sposób następujący. 
Energetyka wyjaśnia ilościowo zjawiska za
równo martwe jak żywe, nie tłumaczy jed
nak ich różnicy. N ie tłumaczy zresztą róż
norodności zjawisk fizycznych, o ile w grę 
wchodzi przestrzeń i czas. Tę, od energe
tycznej różną stronę zjawisk tłumaczy lub 
tłumaczyć może jakość sprzężeń maszyno
wych, organizacya układów. W  różnicy 
sprzężeń maszynowych, nie zaś w  różnych 
formach energii szukać należy różnicy zja
wisk fizycznych od biologicznych. Różnice są 
tak wielkie, że najogólniejsze tendencye po
stępu w  czasie tych dwu kategoryj zjawisk
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są rozbieżne, dążność do martwoty na obsza
rze zjawisk fizycznych, dążność do wzmożo
nej ruchliwości na obszarze zjawisk biolo
gicznych. W ynikiem  tego walka życia z przy
rodą martwą. Rozbieżność tendencyi zja
wisk tworzy przepaść dzielącą obecnie fizyo- 
logię od fizyki. Przyszłość tylko wykazać 
może, czy przepaść tę powoduje w zjaw i
skach żywych strona zasadniczo obca przy
rodzie martwej, czy też mamy do czynienia 
z różnicą stopnia nie zaś jakości. W  każ
dym razie, mimo braków wiedzy dotychcza
sowej, wywołuje w  nas zadowolenie roze
znanie analogij wiążących, mimo całej różno
rodności, nieskończoną rozmaitość wszelkich 
zjawisk: analogij ilościowych w energetyce, 
analogij w  przestrzeni i czasie w organiza- 
cyi, t. j. morfologii lub mechanice układów.

M IM E T Y Z M  Z W IE R ZĘ C Y .

(Dokończenie).

Kilka lat temu dużo bardzo pisano o mi- 
metyzmie: szczególnie zaś roztrząsano kwe- 
stye powstawania cech mimetycznych, zna
czenia tych cech oraz autentyczność nie
których z nich. A  jeden z uczonych, Pie- 
pers, wyraził się o mimetyzmie, że jest on 
wprost zmyślonym „romansem11.

W yżej wspominałam niejednokrotnie na
zwiska autorów, którym zawdzięczamy naj
ciekawsze obserwacye nad mimetyzmem 
zwierzęcym. Umyślnie jednak pomijałam 
wszelkie objaśnienia teoretyczne tego cieka
wego zjawiska, by je  rozpatrzeć jednocześnie 
razem.

Erazm Darwin upatrywał w  podobieństwie 
zwierząt do otoczenia potężny środek obron
ny : białe zabarwienie brzusznej powierzch
ni ciała ptaków, kolor zielony grzbietu tych, 
które latają w zaroślach, a pstry odwiedza
jących kwiaty, sprawiają, że drapieżne pta- 
stwo widzi ptaki te z trudnością czy to lata
jące nad niemi, czy pod niemi.

Już nieraz mówiłam o tem, co myślał F ry 
deryk Muller o mimetyzmie różnych grup 
zwierzęcych. W edług niego nietylko zwie
rzęta naśladujące korzystają z podobieństwa; 
motyle naśladowane wyciągają zeń korzyść

narówni z naśladuj ącem i: pewna część obu 
form  ginie wskutek braku doświadczenia 
wśród młodych zwierząt, które polują na 
motyle posiadające wydzieliny ochronne. 
Trzy  prawa Wallacea o mimetyzmie wyra
żają jasno jego sposób zapatrywania na to 
zjawisko :

1) W  większości przypadków mimetyzmu, 
zwierzęta lub grupy zwierząt do siebie po
dobne zamieszkują tęż samę okolicę, tęż sa
mę miejscowość i prawie zawsze spotkać je 
można w tym  samym punkcie.

2) Podobieństwa mimetyczne nie są do
wolne, są one zawsze tego rodzaju, że zwie
rzęta naśladujące podobne są do pewnych 
tylko grup, mianowicie do tych, które są bo
gate w gatunki i osobniki, a jednocześnie 
zaopatrzone w specyalne cechy ochronne.

3) Gatunki, które naśladują form y prze
ważające, są liczebnie słabe i trafiają się 
rzadko.

Dzisiaj wszyscy autorowie przyjmują jed- 
nozgodnie, że cechy mimetyczne, doprowa
dzono do szczytu swego rozwoju, stanowią 
potężne środki ochronne dla zwierząt, które 
je posiadają. W t e m  też oświetleniu były 
one przedstawione w  niniejszym artykule.

Ta jednozgodność nie istnieje, gdy zacho
dzi kwestya powstawania cech mimetycz
nych. Goethe, poeta i przyrodnik zarazem, 
wyraził się w jednem ze swych dzieł (1794— 
1795): „w  przyszłości uczeni będą się bar
dziej zajmowali sposobami rozwoju jakiejś 
cechy ochronnej, np. rogów, niż zadaniem, 
jakie cecha ta ma do spełnienia11. Gdy Goe
the w  Niemczech pisał te prorocze słowa, 
G eoffroy Saint-Hilaire we Francyi zajmo
wał się pochodzeniem gatunków i dochodził 
do wniosku, że wszystkie gatunki dadzą się 
wyprowadzić z jednego i tegoż samego typu. 
W  tymże czasie, w Anglii, Erazm Darwin 
traktował tęż samę kwestyę. Idea rozwoju 
istot żyjących „wisiała w p o w i e t r z u a  wiel
kie umysły epoki odczuły ją  i wyraziły jed
nocześnie w  trzech odmiennych środowi
skach kultury. Lamarck i Darwin ujęli ją 
w  teoryę. Lamarck, uderzony trudnościami, 
jakie znalazł w  określaniu różnych zwierząt, 
wywnioskował, że gatunki wogóle nie przed
stawiają nic stałego, że musiały się one w y
tworzyć jedne z drugich przez ustawiczne 
zmiany, jakim podlegały, i to wedle praw
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ściśle określonych. W  tem przekonaniu 
utrwaliła go nadto obecność licznych form  
przejściowych, łącznie z rezultatami, otrzy- 
mywanemi 'przez hodowców. To też zaczął 
on szukać przyczyn, które sprowadzają prze
kształcanie się istot żyjących i znalazł je  
w otoczeniu. W edług Lamarcka światło, 
ciepło, pożywienie, wilgoć, susza i wiele in
nych czynników zewnętrznych wpływają na 
istoty żyjące, zmuszając je  do przystosowy
wania się do otoczenia. Do wpływu otocze
nia na rozwój organizmów Lamarck dodał 
w  następstwie działanie przyzwyczajenia lub 
jego  brak.

W róciwszy z podróży po Am eryce połud
niowej i przeprowadziwszy gruntowne stu- 
dya nad zoologicznem i geologicznem roz
mieszczeniem jej fauny i flory, Karol Dar
win postanowił w r. 1837 zebrać materyały, 
któreby posłużyły do wyjaśnienia kwestyi 
pochodzenia gatunków. Dopiero d. 29 listo
pada 1859 r., po dwudziestu latach usilnej 
pracy ogłosił swoję słynną teoryę doboru 
naturalnego (On the Origin .of Species by 
means o f natural sełection, or the preserva- 
tion of favoured races inthe struggle for life).

Żywe istoty, zwierzęta i rośliny, według 
tej teoryi, dziedziczą po swoich przodkach 
cechy, które czynią je  podobnemi jedne do 
drugich oraz do ich rodziców. A le  jeże li 
dzieci są podobne do rodziców, różnią się 
od nich niemniej pewnemi cechami osobni- 
kowemi. Niektóre z tych różnic osobniko- 
wych są dla nich użyteczne i zapewniają 
swym posiadaczom korzystniejsze warunki 
od tych, w jakich pozostają ich bracia, cech 
tych pozbawieni. A  w walce o byt zwyciężą 
i zostaną przy życiu formy, które będą po
siadały te pożyteczne cechy. Też same fo r
my będą miały najwięcej szans wydania 
licznego potomstwa, które utrwali pożytecz
ne cechy rodziców. Rzecz będzie się miała 
odwrotnie, gdy form y zwierzęce lub roślin
ne będą posiadały cechy nieużyteczne lub 
szkodliwe dla gatunku. To zachowanie cech 
osobnikowych użytecznych i ustępowanie 
cech nieużytecznych, inaczej zachowanie 
przy życiu form  najlepiej do życia przysto
sowanych Darwin nazwał doborem natural
nym. Dobór naturalny opiera się zatem na 
dziedziczności, na zmienności osobnikowej 
i na walce o b}7t.

Dwie teorye Lamarcka i Darwina znalazły 
zastosowanie w  objaśnieniu cech mimetycz- 
nych. D la lamarkistów jednostajność mi- 
metycznego zabarwienia zwierząt z otocze
niem jest dziełem warunków zewnętrznych, 
jak światła, ciepła, pożywienia i t. d.; dla 
darwinistów podobieństwo między odległe- 
mi formami m otyli wytworzył dobór natu
ralny: formy te znajdują korzyść w ich wza- 
jemnem podobieństwie.

Eimer jest innego zdania: czynniki ze
wnętrzne, szczególnie zaś temperatura i po
żywienie, mają niezaprzeczony wpływ na 
istoty żyjące. Istoty te odpowiadają na 
podniety świata zewnętrznego nabywaniem 
nowych cech. A le zakres zmienności istot 

i  żyjących nie jest tak rozległy, jak sobie to 
; wyobrażają darwiniści: jest on przeciwnie 
I ograniczony naturą organizmu, na który 

działają czynniki zewnętrzne. Według Eirne- 
ra, zmiany, jakim  ulegają istoty żywe, mogą 
przyjmować tylko pewne ograniczone kie
runki.

Jak już wyżej wspomniałem, uczony ame
rykański Piepers zaprzeczył istnieniu mime
tyzmu: dwadzieścia osiem lat studyów nad 
motylami malajskiemi utwierdziły go w prze
konaniu, że podstawowe fakty mimetyzmu 
nie istnieją: wbrew pierwszym badaniom 
Batesa nad motylami Dalekiego Wschodu, 
Piepers stwierdził, że ptaki bynajmniej nie 
polują na motyle. Przez cały czas studyów 
obserwował on tylko cztery przypadki, 
w  których ptaki goniły za motylami, a we 
wszystkich innych przypadkach prześlado
wane motyle należały do form, posiadają
cych przykry zapach.

Poulton, profesor z Oxfordu, dzisiaj naj
bardziej kompetentny uczony w kwestyach 
dotyczących mimetyzmu, ogłosił w r. .1898 
rozprawę, w  której rozebrał wszystkie po
wyższe teorye. Jest on wyznawcą teoryi 
doboru naturalnego, która, według niego, 
najlepiej tłumaczy wszystkie przypadki m i
metyzmu. Teorya czynników zewnętrznych 
nie jest w  stanie wytłumaczyć powstania po
dobieństw między różnemi formami zwie- 
rzęcemi. Teorya Eimera nie wytrzymuje 
krytyki wobec faktów, których dostarczają 
liczne form y motyli; często bardzo motyle 
używają wszystkich możliwych środków, by 
osięgnąć jeden wyraźny c e l: omamienie
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wzroku obserwatora. Wreszcie na argumen
ty  Piepersa Poulton odpowiada doświadcze
niami Fiuna. Uczony ten poddawał ptaki 
doświadczeniu i przekonał się, że mają one 
istotny wstręt do pewnych motyli i że moty
le te były przytoczone przez Batesa, jak Da- 
nainae, Acraea violae, Delias eucharis i Pa- 
pilio aristolochiae. Młode ptaki, nie mające 
jeszcze doświadczenia, mogą napastować te 
motyle, ale przekonawszy się o swym błę
dzie, pamiętają go i nigdy więcej nie doty
kają motyli, o których złym smaku raz już 
się przekonały.

Uczony francuski Cuenot w swoim odczy
cie w  Towarzystwie Zoologicznem francu- 
skiem (1898), przyznając doborowi natural
nemu wpływ  w utrwalaniu cech mimetycz- 
nych, gdy one doszły już do doskonałego 
stopnia rozwoju, jak to ma miejsce np. 
u motyli Kallim a paralecta, uważa go za 
niedostateczny, gdy chodzi o objaśnienie 
cech odosobnionych, bezużytecznych dla 
zwierzęcia. Za przykład podaje liszki mier
nika (Geom etra): niektóre z tych liszek ma
ją  kształt gałązek, nie mając ich zabarwię- j  

nia; inne mają ich zabarwienie, nie posiadając 
formy; inne wreszcie nie mają ani ich kolo
ru, ani ich kształtu, są tylko sztywne. „W i- 
docznem tu się s ta je-m ów i Cuenot—że 
wszystkie powyższe cechy rozdzielone nie { 
przynoszą żadnego pożytku gatunkowi, 
dopiero ich połączenie, jakie ma miejsce 
u Uropterix sambucaria, daje możność zwie
rzęciu użytecznego z nich skorzystania11. 
Cuenot przypisuje zjawianie się cech ochron
nych wzruszeniu, w jakiem się zwierzę 
w  chwili napaści znajduje. Wzruszenie, we
dług niego, może się objawiać u różnych 
form zwierzęcych w sposób bardzo odmien
ny. Niektóre z nich wydzielą np. znaczną 
ilość śliny, inne najeżają włosy, inne sztyw
nieją i t. d. Jeżeli teraz wyobrazimy sobie, 
że rozwój zmieni te przypadkowe objawy 
w  ten sposób, że nada własności trujące w y
dzielającej się ślinie, lub uczyni twardemi 
jeżące się włosy, a chwilowe sztywnienie 
ciała zamieni na udaną śmierć, to odruch, 
mający za punkt wyjścia wzruszenie, stanie 
się prawdziwym środkiem ochronnym. Zresz
tą Cuenot, jak wielu innych uczonych, ocze
kuje od doświadczenia rozstrzygnięcia zawi
łej kwestyi mimetyzmu.

Le  Dantec przypuszcza, że cechy mime- 
tycztie powstają początkowo przez dowolne 
naśladowanie, które przechodzi następnie 
w przyzwyczajenie, jak to ma np. miejsce 
u krabów, wkładających dowolnie na swój 
grzbiet otaczające wodorosty, albo w przy
padku kameleona, zmieniającego barwę swej 
skóry pod wpływem wrażenia wzrokowego.

Hypotezy naukowe ulegają temuż losowi 
co środki lecznicze: im więcej jest środków 
na jakąś chorobę, tem mniej pewne jest ich 
działanie; im więcej jest hypotez, tem mniej 
zdolne są one objaśnić całokształt zjawisk, 
którym starają się dać wytłumaczenie.

Pewne doświadczenia są w doskonałej har
monii z teoryą Lamarcka: Poulton np. na
dawał gąsienicom owadów barwę promieni 
świetlnych, któremi je oświecał Maks 
Standfuss przekształcał pewne formy motyli 
szwajcarskich na formy krajów podzwrotni
kowych lub podbiegunowych, zależnie od 
tego czy trzymał ich gąsienice w cieple czy 
też w  lodowni. Wrażenie, jakie wywiera 
prześladowanie wrogów na zwierzęta, nie 
może pozostawać bez wpływu; wpływ  woli 
jest niemniej widoczny w  wielu przypad
kach mimetyzmu. A le wszystkie te czynni
ki zewmętrzne i wewnętrzne nie są w stanie 
objaśnić utrwalania się cech nabytych i po
wstawania różnej kategoryi form zwierzę
cych, które w danej chwili tak dalece odda
lają się od siebie, że nie są już w stanie dać 
potomstwa płodnego. Tylko teorya doboru 
naturalnego Darwina przy pomocy dzie
dziczności, zmienności osobnikowej i walki 
o byt może dać wyjaśnienie tych wszystkich 
przypadków.

Sam Darwin nie przypisywał wyłącznego 
działania doborowi naturalnemu, czego po
wodem jest następujący wyjątek z jego 
dzieła „O pochodzeniu gatnnków“ , będący 
w  związku z kwestyą drobnych, małoznacz- 
nych cech: „Możemy się często m ylić—mó
wi on -  gdy przypisujemy wielkie znaczenie 
pewnym cechom, uważając je za skutek do
boru naturalnego. Nie powinniśmy zapo
minać o działaniu innych czynników pier
wotnych, jako to : zmiany warunków życia, 
zmiany dowolne, mające związek pośredni 
z temi warunkami, skłonność do powracania 
cech utraconych (atawizm), złożone prawa 
wzrostu, jak współczesność, kompensacya,
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ciśnienie jednych organów na inne. Pow in 
niśmy wreszcie przypomnieć sobie wpływ  
doboru naturalnego, sprawiającego przecho
dzenie cech jednej płci na j>łeć inną, bez 
przynoszenia jej tem wyraźnego pożytku. 
Jednakże te organy, nabyte w  powyższy 
sposób, bez użytku dla gatunku, mogą się 
stać użytecznemi dla następnych pokoleń, 
które będą żyły w nowych warunkach bytu 
i będą miały nowe przy z wy czaj e nia “ .

Wartość każdej teoryi mierzy się możno
ścią jej zastosowania do nowych nabytków 
naukowych. A  z teoryą Darwina w  biologii 
ma się to samo, co z teoryą imunizacyi Pa 
steura w  bakteryologii. Metody imunizacyi 
Pasteura, stosowane do nowego zakresu ba
dań, doprowadziły do nieprzewidzianych re
zultatów, mających ogólniejszą znacznie 
wartość, niż się tego Pasteur spodziewał. 
Toż samo da się powiedzieć o czynnikach 
rozwoju istot organicznych, wskazanych 
przez Darwina.

Biologow ie zajmują się dzisiaj nie gatun
kami zwierzęcemi, ale komórkami i tkanka
mi : własności zaród zi, żywej materyi komó
rek, jej życie, wzajemny stosunek komórek 
i tkanek określają dzisiaj całokształt cech 
istoty żyjącej.

Te komórki i tkanki pozostają, według 
Wilhelma Rouxa, w  organizmie w  ustawicz
nej ze sobą walce. W ydzierają sobie wza
jemnie pokarm roznoszony przez krew, spie
rają się o miejsce, o znaczenie, jakie mają 
zająć w  organizmie. A  ta walka o byt mię
dzy komórkami i tkankami doprowadza je  
do doboru naturalnego, te bowiem komórki 
i tkanki wezmą górę nad innemi, które oka
żą się najsilniejsze, często z uszczerbkiem 
dla organizmu. A le  w walce o byt między 
organizmami pozostaną przy życiu i będą się 
rozmnażały tylko te organizmy, których naj
silniejsze komórki i tkanki będą zarazem 
najpożyteczniejsze dla dobrego funkcyono- 
wania całości. W  ten to sposób należy so
bie objaśnić cudowny rozwój istot organicz
nych, zmierzający ustawicznie do doskonale
nia się ras. Tak też należy rozumieć powsta
wanie cech mimetycznych, które, w  ostatnim 
wyrazie swego rozwoju, stają się potężnemi 
środkami ochronnemi w powszechnej walce

°  j j r  ([/ Szczawińska.

N O W Y  RO D ZAJ PR O M IE N I, 

M AJĄCYCH W ŁASNOŚĆ P R Z E N IK A N IA  

PR ZE Z  P A P IE R , DRZEW O, M E T A LE  i t. d.

W  „Comptes rendus des seances de l ’aca- 
demie des sciences“ ')  znajdujemy ciekawe 
sprawozdanie R. Blondlota z jego ostatnich 
badań nad promieniami niewidzialnemi, po- 
chodzącemi z palników Au era, a posiadaj ą- 
cemi własność przenikania przez papier czar
ny, metale, drzewo i t. d. O promieniach 
tych była mowa w  art. p. W . H. w 3ls 38 
Wszechświata. Obecnie pragniemy podać 
pewną ilość szczegółów, dotyczących meto
dy doświadczalnej, użytej przez ich odkryw
cę. Dla zbadania ich Blondlot używał przy
rządu następującego. Umieścił palnik Aue- 
ra w szczelnie ze wszech stron zamkniętej 
latarni żelaznej, nie wypuszczającej światła 
na zewnątrz. W  latarni tej, naprzeciw gór
nej części żarzącej się siatki, znajdowało się 
okienko, zamknięte na 0,1 mm grubą blaszką 
glinową. Cylinder lampy był również z bla
chy żelaznej i posiadał szparę szerokości 
2 mm i długości 3,5 mm,• przez którą padał 
snop światła na okienko glinowe. Przed 
tem ostatniem na zewnątrz latarni umiesz
czona była dwuwypukła soczewka kwarco
wa, mająca odległość ogniskową 12 cm dłu
gą, dalej zaś znajdował się ekscytator dają
cy szereg bardzo małych iskier.

Jeżeli odległość soczewki od szpary, którą 
oznaczymy przez p , była 26,5 cm, można by
ło zapomocą małej iskry stwierdzić istnienie 
silnego ogniska w  odległości p ' — 13,9 cm, 
w  lctórem to miejscu blask iskry był znacz
nie silniejszy niż w  jego okolicach i którego 
rozległość mogła być ściśle oznaczona od 
3—4 mm. Gdy promienie napotykały ekran 
ołowiany lub grubą szybę matową, działanie 
ich na iskrę ustawało. Zmieniając odległość 

2 >, zmieniało się odpowiednio i odległość p'.
Podczas dalszych doświadczeń Blondlot 

wykrył trzy inne rodzaje promieniowania, 
których współczynnik załamania w  kwarcu 
był odpowiednio równy 2,62, 2,436 i 2,29, 
wszystkie większe od 2.

!) Tom 136 str. 1120-1123, 1227 — 1229 
i tom 137 str. 166— 169.
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Promienie wychodzące z palnika Auera 
i przepuszczane przez ekran glinowy, mogły 
być całkowicie odbite od gładkiej powierzch
ni szklanej i pochłonięte gdy spotykały 
szkło matowe.

Do materyj, przepuszczających wyżej po- 
mienione promienie, należą : staniol; różnej 
grubości blachy: miedziana, mosiężna, glino
wa, stalowa, srebrna oraz złota; szkło, mika 
i parafina grubości 1 cm\ drzewo bukowe 
grub. 1 cm; kauczuk grub 1 mm, i t. p. Do 
nieprzepuszczających należą : sól kamienna
3 mm, ołów 0,2 mm, platyna 0,4 mm grubo
ści oraz woda. Promienie, z któremi Blon- 
dlot robił swe doświadczenia, same przez się 
nie działały na kliszę fotograficzną, nawet 
po godzinnem wywoływaniu.

Podczas dalszych doświadczeń Blondlot za
dał sobie pytanie, czy promienie te są wytwa
rzane i przez inne ciała świecące lub ogrzane. 
Po dłuższych badaniach znalazł on, że po
siada je  pierścieniowy palnik gazowy, należy 
jednak usunąć cylinder szklany, z powodu 
pochłaniania ich przez szkło. Palnik Bun- 
sena wykazuje ich bardzo niewiele; jeżeli 
jednak rozpalimy nad nim żelazną lub srebr
ną blachę do żaru ciemno - czerwonego, 
wysyła ona tyleż promieni, co i palnik 
Auera.

Blondlot stawiał w tym celu gładką bla
chę srebrną tak, że powierzchnia jej była na
chylona pod kątem 45°. Po ogrzaniu spod
niej je j powierzchni do barwy ciemno-czer
wonej zapomocą palnika Bunsena, górna jej 
powierzchnia wysyłała podobne promienie 
jak i palnik Auera. Poziom y snop tych pro
mieni po dwurazowem przejściu przez dwie 
blaszki glinowe, ogólnej grubości 0,3 nim, 
oraz arkusz papieru czarnego, był ześrodko- 
wany przez soczewkę z kwarcu; zapomocą 
iskry elektrycznej można było odkryć wtedy
4 pola ogniskowe. Okazało się później, że 
w pływ  promieni na iskry był znacznie sil
niejszy, gdy te ostatnie znajdowały się 
w płaszczyznie promieniowania, niż gdy by
ły  do niej prostopadłe; nowe te promienie, 
wypuszczane przez gładką powierzchnię bla- 
chy ogrzanej, były wtedy polaryzowane. 
Gdy blacha była pokryta sadzą, siła promie
niowania zwiększała się, lecz polaryzacya 
nie miała wtedy miejsca.

Z  wyników powyższych doświadczeń moż

na wnioskować, że promienie te są w  przy
rodzie rozpowszechnione. Blondlot nazwał 
je  „promieniami 1 1  “ (od Nancy, gdzie na 
uniwersytecie po raz pierwszy doświadcze
nia te były przeprowadzone), zwraca przy 
tem uwagę na to, że promienie n występują 
w bardzo wielu przypadkach promieniowa
nia, wtedy bowiem, gdy palnik Auera w y
puszcza promienie n mające współczynnik 
załamania większy od 2, pomiędzy promie
niami pochodzącemi od rurki Crookesa są 
takie, których współczynnik załamania jest 
mniejszy od 1,52; puściwszy bowiem snop 
tych promieni na równoboczny pryzmat 
kwarcowy równolegle z krawędziami i pro
stopadle do jednej z płaszczyzn, dostajemy 
snop silnie rozrzuconych promieni.

Jedynym dotąd środkiem wykrycia pro
mieni n było ich działanie na małe iskry 
elektryczne, należałoby jednak zbadać, czy 
iskry te działają tu, jako następstwo wyła
dowania elektryczności, czy też jako paląca 
się masa gazu; gdyby drugie przypuszczenie 
było prawdziwe, można byłoby zastąpić 
iskry małym płomieniem. W  tym celu Blon
dlot użył płomyka gazowego, zapalonego na 
końcu bardzo cienkiej rurki; rezultat był ten 
sam, co i w razie użycia iskier.

Dla lepszego zbadania zmian blasku iskier 
lub płomienia pod wpływem promieni n , 
Blondlot obserwował je  przez ekran ze szkła 
matowego, umieszczony w odległości 25 do 
30 min od płomienia; wtedy zamiast małe
go świecącego punktu, otrzymywał plamę 
świetlną na szkle o średnicy 2 cm, a zmiany 
jej blasku były dla oka łatwiej uchwytne.

Dalej Blondlot odkrył, że promienie n  nie 
są w  stanie wywołać fosforescencyi w  cia
łach okazujących tę własność pod działa
niem zwyczajnego światła. Gdy jednak 
w podobnem ciele np. siarczku wapnia w y
wołana była zapomocą światła fosforescen- 
cya i w takim stanie działano na nie następ
nie promieniami n , umieszczając je  w jed- 
nem z czterech wyżej wymienionych ognisk, 
można było zauważyć wzmożenie się fosfo
rescencyi.

Własność ta promieni n  jest analogiczna 
z własnościami czerwonych i pozaczerwo- 
nych promieni wykrytych przez Edmunda 
Becąuerela, oraz działaniem ciepła na fosfo- 
rescencyę, jednakże prędsze wyczerpanie fo-
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sforescencyi pod działaniem promieni n  nie 
jest dotąd zupełnie stwierdzone.

Blondlot próbował też czy promienie n 
nie wyw ierałyby na rozpalone do czerwono
ści ciało stałe podobnego wpływu co i na 
iskry lub płomień. W  tym celu posługiwał 
się drucikiem platynowym, mającym około 
0,1 mm w  średnicy i 15 mm długości, który 
rozpalał do czerwoności zapomocą prądu 
elektrycznego. Powtarzając te same opera- 
cye co podczas doświadczeń z iskrami, otrzy
m ywał rezultaty analogiczne, przytem, prze
suwając drut, znajdował on całą seryę 
ognisk, tak samo jak zapomocą innych spo
sobów, mogących rozłożyć promienie n.

Doświadczenia poprzednie Blondlot uogól
nił, zamiast drutu używając blaszki platyno- 
wej grubej na 0,1 mm, nachylonej do płasz
czyzny poziomej pod kątem 45° i ogrzanej 
częściowo do czerwoności płomieniem lamp
ki gazowej, umieszczonej pod spodem. Snop 
poziomy promieni n, ześrodkowanych zapo
mocą soczewki, został skierowany na po
wierzchnię spodnią blaszki tak, aby utwo
rzył ognisko w miejscu ogrzanem. Można 
było wtedy zauważyć plamę świetlną bez 
pomocy szkła matowego na wierzchniej 
ściance blaszki. Zmiany blasku tej plamy 
były podobne, jak i w poprzednim razie. 
Badając zapomocą szkła matowego siłę 
oświetlenia spodniej ściany blaszki przez 
plamę świetlną oraz przez płomień lampki, 
można było zauważyć te same zmiany, co 
i na górnej ścianie. Toż samo dawało się 
zauważyć po skierowaniu promieni n  na 
górną ścianę blaszki, zamiast na dolną, gdzie 
się znajduje płomień lampki.

Działania promieni n  na iskrę, płomień, 
fosforescencyę oraz na ogrzane do czerwo
ności ciała stałe m ogłyby doprowadzić do 
wniosku, że promienie te mogą ogrzewać 
ciała pozostawione ich działaniu. A żeby 
zbadać to pytanie, Blondlot ustawił stos ter
moelektryczny Bubensa, komunikujący się 
z galwanometrem, żaden w pływ  jednak pro
mieni n na aparat nie dał się zauważyć 
w  najbardziej nawet: dogodnych warunkach, 
kiedy płomień świecy, postawionej w odle
głości 12 m od stosu dawał odchylenie ig ły  
galwanometru na 0,5 mm. Oprócz promie
ni n pochodzących z palnika Auera powta
rzał on te same doświadczenia i z promienia

mi słonecznemi d. 3 lipca r. b. w godzinie 
południowej; promienie n były wtedy nad
zwyczaj intensywne.

Blondlot uważał za stosowne zbadać jeszcze, 
czy drut platynowy rozgrzany do czerwono
ści nie będzie się dalej ogrzewał pod w pły
wem promieni n. W  tym celu wziął pod 
uwagę jego opór elektryczny. Prąd, który 
go przebiegał, pochodził od 5 akumulatorów, 
przyczem zapomocą reostatów uregulowano 
prąd w  taki sposób, aby drut był ciemno
czerwony. Drucik ten był utrzymywany 
pomiędzy 2-a szczypcami połączonemi dru
tami z elektrometrem Lippmana; oprócz 
tego jeden z drutów był w  połączeniu ze 
zbiornikiem elektryczności, regulowanym 
tak, aby elektrometr wskazywał 0 po- 
działki; takim sposobem najmniejsza zmiana 
w  oporze elektrycznym drutu, powodowała 
odchylenie elektrometru; otóż po skierowaniu 
promieni n na drut nie dała się zauważyć 
żadna zmiana w jego  oporze. Umieszczenie 
na drodze promieni ręki lub ekranu ołowia
nego pozostawało bez wpływu na ełektro- 
metr, choć blask drutu zmieniał się jak pod
czas poprzednich doświadczeń, co dowodzi 
najlepiej, że promienie n nie podnoszą tem
peratury. Blondlot dowiódł przytem, że 
aparat jego  był dostatecznie czuły, a to za
pomocą następującego doświadczenia. Je
den z asystentów zmieniał zapomocą reo
statu opór, a tem samem siłę prądu, tak jed 
nak, aby blask ogrzanego drutu nie zmie
niał się widocznie, elektrometr wskazał 
wówczas odchylenie o 3 działki mikrome- 
tryczne. Gdyby temperatura drutu została 
podniesiona o 1°, jego opór elektryczny 
zmieniłby się mniej więcej w  stosunku 1,004/1, 
różnica w potencyałach końców drucika 
zmieniłaby się w  tym samym stosunku, 
gdyż wobec bardzo wielkiego oporu ze
wnętrznego drutu, siła prądu pozostałaby 
bez zmiany; w doświadczeniach Blondlota 
zmiana taka wywołała odchylenie elektro
metru o 15 podziałek.

Na mocy tych doświadczeń można wypro
wadzić wniosek, że zmiana w blasku, powo
dowana przez promienie u nie pochodzi od 
podniesienia temperatury.

W  doświadczeniach wyżej opisanych 
z blaszką platynową, wzmocnienie blasku 
było widocznem na obu ścianach blaszki; bio
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rąc pod uwagę, że temperatura jej pozosta
wała ta sama, wypadek ten zdaje się być | 
paradoksalnym, promienie n  bowiem, nie j  

przechodząc przez platynę, powinny w yw o
ływać zmianę blasku tylko na powierzchni 
wystawionej na ich działanie. Należy więc 
przypuszczać, że promienie n, nieprzecho- 
dzące przez zimną platynę, mogą to czynić 
po podniesieniu jej temperatury. A by się 
o tem upewnić, Blondlot użył znów aparatu 
wyżej opisanego do wykazania działania 
tych promieni na płomień lampki, przyczem 
poza soczewką z kwarcu umieścił płytkę pla
tynową większą od soczewki. Umieszcze
nie na drodze promieni ekranu ołowianego 
pomiędzy źródłem światła, a płytką pozo
stawało bez wpływu na promień, co dowo
dzi raz jeszcze nieprzepuszczalności platyny 
względem promieni. Gdy jednak następnie 
ogrzano płytkę do czerwoności i powtórzono 
operacyę z ekranem, dało się widzieć zmniej
szenie blasku płomienia, co dowodzi, że pro
mienie n mogą przechodzić przez platynę 
rozpaloną do czerwoności.

Józef Dangel.

K O R E SPO N D E N G YA  W S Z E C H Ś W IA T A .

Uprzejmie proszę o zamieszczenie we Wszech- 
świecie listu niniejszego, dotykającego sprawy 
według mnie ważnej, w celu wywołania wymiany 
zdań wśród szerszego koła przyrodników.

W  nr. 38 Wszechświata, w artykule p. J. Tura 
p. t. „Rozwój sztucznych larw rozgwiazd11 znala
złem parę wyrazów, niedawno zapewne utworzo
nych, mianowicie: „usznica“ (Auricularia), „dwu- 
rzęśnica“ (Bipinnaria) i „ramienica" (Brachio- 
laria).

Nie wiem, kto jest ich autorem, ale w każdym 
razie ocenić muszę chwalebną dążność do wzbo
gacenia języka naszego; szkoda tylko, że tę a nie 
inną drogę obrał sobie twórca nowych wyrazów, 
które, o ile mi się zdaje, są niewolniczem tłuma
czeniem wyrazów łacińskich, a luźny tylko zwią
zek posiadają z kształtami opisywanych tworów.

Nie mogę na tem miejscu wyczerpywać spra
wy, poprzestaję tylko na zaznaczeniu samego 
powstania tych wyrazów, pytając jednocześnie 
szan. autora, dlaczego w swym artykule użył jed
nak następujących wyrazów obcych : stadyum, 
biologiczny proces, blastula, gastrula, wypukle- 
nie mezodermiczne, worki celomatyczne, akwa- 
ryum laboratoryjne... skoro wiele z nich można- m 
by zastąpić istotnie polskiemi wyrazami, znanemi 
powszechnie.

Gdybyśmy wszystkie nazwy obce w naukach 
przyrodniczych zapragnęli zastąpić nowoutworzo
nemu polskiemi, to powstałyby tysiące nowych 
wyrazów (najczęściej dziwolągów językowych), 
które obarczyłyby tylko pamięć, a nie wzbogaci
ły V  języka.

Pragnę, aby głosy poważniejsze od mojego 
odezwały się w tej sprawie, a tymczasem przy
toczę zdanie Śniadeckiego, powtórzone przez 
p. S. Bouffala w przedmowie do tłumaczenia 
fizyki Warburga, że „klecenie nowych słów tam, 
gdzie ich niepotrzeba, jest znakiem lekkomyślno
ści i nieuszanowania narodu 11.

Mnie się zdaje, że naukę polską wzbogacić 
można i należy pracą i badaniami, a o nazwy 
szczegółów i szczególików zbytnio troszczyć się 
nie trzeba.

Ka zin ii er z Kr i j  atu siei.

Z  powodu przytoczonych powyżej zarzutów 
p. K. Kujawskiego, muszę zaznaczyć, że tłuma
czenia polskie nazw typowych larw szkarłupni 
użyte przezemnie — zostały wprowadzone do pol
skiej terminologii zoologicznej przez prof. J. Nus- 
bauma (p. „Zasady anatomii porównawczej" t. I, 
str. 419— 422).

Nazwy te, będąc rzeczywiście bardzo udatnym 
przekładem nazw łacińskich, bynajmniej nie ma
ją „luźnego tylko związku z kształtami opisywa
nych tworów11.

Przypomnieć tu bowiem muszę, że nazwy 
„usznica11, „dwurzęsica“ , „ramienica1' wskazują 
właśnie najbardziej typowe znamiona owych 
larw : więc rodzaj ułożenia pierścieni migawko
wych, typowe wyrostki (ramiona) i t. p.

Jan Tur.

S P R A W O Z D A N IE .

—  Skrzyńska Kazim iera. Z iem ia  pod wzglę
dem geologicznym, opracowała . .. Warszawa. 
Nakładem i drukiem M. Arcta. Książki dla 

wszystkich.

Książeczka ta, skromna co do rozmiarów, bo 
zaledwie dobiegająca 152 stronic małego forma
tu, takiego jak we wszystkich książeczkach tej 
seryi, traktuje o całokształcie wiedzy geologicz
nej. Żaden prawie z działów pominięty nie zo
stał. Od kosmogonii poczynając, są reprezento
wane i petrografia, i stratygrafia, i wulkany, 
wreszcie geologia historyczna. Czy istotnie na 
tak niewielu malutkich stroniczkach można dać 
o tyle bogaty w treść, a przystępny co do wykła
du rys dziejów ziemi, by mógł być „dla wszyst
kich 11, jak tego wymaga już samo założenie „Ksią
żek dla wszystkich11? Zdaje mi się, że nawet 
najumiejętniejszy popularyzator tegoby nie do
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konał. Niestety, autorce „Ziem iu jaknajmniej 
się w tem poszczęściło. Wykład jej nietylko 
grzeszy nieumiejętnym doborem i zestawieniem 
materyału, ale najelementarniejsze pojęcia zosta
ły tu pogmatwane lub cudacznie skoszlawione. 
Poczynając od używania nazw, a kończąc na po
daniu skamieniałości w formacyach, na każdym 
kroku spotykamy niemożliwą gmatwaninę i roje 
błędów.

„W apień11 zamiast „wapń11, „baryt11 zamiast 
„bar11 znajdujemy na str. 13; ziemia ma być po 
grecku geo. Skały osadowe miały powstać w ta
ki sposób, że „nasycona kwasem węglowym, znaj
dującym się w powietrzu, woda ówczesna roz
puszczała cząsteczki lądu stałego, a wskutek pa
rowania wody roztwór ten gęstniał coraz bardziej 
i następnie na powierzchni ziemi osadzał war
stwy11 (str. 17); węglan ma być „z węgla i wap
na11 (str. 22); syderyt „po wydobyciu z ziemi jest 
koloru niebieskawego albo białawego11 (str. 29); 
„skały należące do grupy „uwarstwionych11, nie 
zawierają w sobie minerałów krystalicznych11. 
Sposób powstawania kryształów węglanu wapnia, 
podany na str. 31, jest wprost bezsensowny. „A n 
hydryt różni się od gipsu tem, że zawiera nieco 
wody" (str. 50). Ale gdybyż to były wszystkie 
„krotochwile11, jakiemi „Ziemia^ darzy. Całe 
działy są skreślone w taki sam sposób. Sprawa 
wulkanów jest tak cudacznie przedstawiona, że 
się nie chce dawać wiary, iż coś podobnego spo
tkało się w druku.

Zwłaszcza nad geologią historyczną autorka 
wprost się znęca. Każe wierzyć, że na L. Zeisz- 
nerze kończą się wskazówki co do rozpowszech
nienia syluru u nas, mówi o amonitach w dewo- 
nie (str. 94), podaje ramienionogi jako „należące 
do gromady robaków (pierścienic)11 (str. 95), po
wiada, że „węgiel kopalny powstał z rozkładu 
roślin żyjących w epoce dewońskiej11 i t. d. Po
dobnie nieudolnej roboty dotychczas nie zawie
rały nawet „książki dla wszystkich11.

Józef Sioma.

K R O N IK A  N A U K O W A .

— Now a kometa 1903 C. Według doniesień 
kielskiej Centralstelle astronom Borelly, obser
wujący w Marsylii, odkrył d. 21 czerwca nową 
kometę 1903 r. Położenie jej o 11 g. 36,5 m. 
(według śr. cz. marsyl.) 21 czerwca było :

AR  =  2 1  g. 5 2  m. 5 2  s., 1 )  =  8 ° 1 1 '  połudn.,

a ruch je j dzienny co do wzniesienia prostego 
oraz zboczenia wynosił odpowiednio — 2 8  s. 
i +44 '.

Borelly zaznacza, że zaobserwowano jądro 
i warkocz, lecz nie podaje rozmiarów tych przed
miotów.

Późniejsza wiadomość mówi, że astronom Wiertz

w Strassburgu obserwował tę kometę 22 czerw
ca o 22 g. 8,8 in. (śr. cz. strasb.) i położenie jej 
oznaczył, jak następuję:,

AR  =  21 g. 51 m. 53,73 s.
D =  7°17'11" połudn.

m. h. li.

—  B łękit nieba. Na ogólnem posiedzeniu 
zeszłorocznem szwajcarskiego Towarzystwa przy
rodników w Genewie p. Spring referował o błę- 
kitnem zabarwieniu nieba. Kwestya ta w ostat
nich czasach stała się przedmiotem niezwykle 
ożywionych debatów naukowych. Dotychczas 
istnieją dwie główne teorye, starające się wyja
śnić istotę błękitnego koloru nieba; jedna z nich, 
fizyczna, przyjęta przez większość fizyków i me
teorologów z lordem Rayleighem i Pernterem na 
czele objaśnia błękit nieba działaniem odbicia się 
światła od najdrobniejszych cząsteczek atmosfe
ry, wówczas gdy teorya chemiczna widzi przy
czynę wspomnianego zjawiska w błękitnej bar-- 
wie tlenu i ozonu. Według p. Springa teorya 
fizyczna jest mylna, polaryzacya bowdem światła 
dowodzi tylko, że rozproszone światło dzienne 
jest odbitem, lecz nie dowodzi jeszcze, że musi 
być ono z‘arazem niebieskiem, gdyż nietylko pro
mienie niebieskie polaryzują się. Następnie 
przytacza on swoje nowe doświadczenie, które 
zupełnie nie zgadza się z teoryą fizyczną.

Chcąc przekonać się, czy atmosfera zachowuje 
się jak środek nieprzezroczysty, należy robić do
świadczenie w warunkach takich, któreby zga
dzały się z temi, w jakich my zwykle znajduje
my się. Badacz zazwyczaj ze wszystkich stron 
jest otoczony atmosferą, gdy tymczasem w labo- 
ratoryach bierze się pod uwagę niebieski kolor 
światła odbitego od nieprzezroczystego środka,

| obserwowany nazewnątrz tego środka. Należa
łoby właściwie nieprzezroczysty płyn umieścić 
w ogromnem półkulistem naczyniu i stanąć w środ
ku tego naczynia tak, aby patrzeć w najrozmait
szych kierunkach przez jednakowej grubości 
warstwę środka nieprzezroczystego. Ponieważ 
takie wykonanie doświadczenia jest niemożliwe, 
więc Spring wykonał je w sposób daleko prost
szy : zadowolił się on obserwowaniem światła 
tylko w dwu głównych kierunkach, w kierun
ku padającego światła i w kierunku prostopad
łym względem niego.

Do doświadczenia użyto półkulistego, we
wnątrz wyczernionego naczynia cynkowego, któ- 

] re posiadało na swojej powierzchni otwór (I )  za- 
i kryty płytką szklaną, przez który wpuszczano 

równoległe promienie światła. Naprzeciw tego 
okienka i równolegle z niem urządzoąo drugie 

| okienko (II ), przez które można było obserwo
wać padające promienie. Dla obserwowania 
prostopadłych względem wchodzących przez 

I okienko (I), ustawiono okienko trzecie ( I I I )  pod 
j kątem ostrym do okienka (II). Do naczynia do- 
| stawały się promienie światła dziennego. Jako
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środka nieprzezroczystego użyto roztworu ma
styksu, który przez proste odbicie światła ujaw
niał bardzo wyraźnie niebieskie zabarwienie. 
Wpadające światło w przyrządzie wydawało się 
żółto-oranżowem i nie polaryzowało, światło zaś 
odbite od cieczy, wychodzące przez okienko ( I I I )  
było szaro-żółte z zielonym odcieniem i silnie po
laryzowało.

Doświadczenie więc wykazało, że w nieprzez
roczystym środku światło traci swoje niebieskie 
promienie, i jeżeliby powietrze zachowywało się 
jak środek nieprzezroczysty, to widzielibyśmy 
w kierunku prostopadłym do padających promie
ni słonecznych szaro-żółte zabarwienie; teorya 
fizyczna o błękicie nieba nie zgadza się przeto 
z wynikami doświadczeń.

Jeżeli weźmiemy zamiast czystej wody zamą
conej przez roztwór mastyksu w alkoholu, wodę 
zlekka zabarwioną na niebiesko i następnie 
uczynimy ją nieprzezroczystą przez dodanie te
goż roztworu mastyksu, to zauważymy w kierun
ku padającego światła ciemno-zielone zabarwie
nie (kombinacya żółtej barwy od nieprzezroczy- 
stości środka z błękitem barwnika), jeżeli nie
bieski kolor cieczy jest dość silny, a w kierunku 
światła odbitego zabarwienie niebieskie. Jeżeli 
ciecz będzie mniej silnie zabarwiona przez bar
wnik, wówczas padające światło traci swój zie
lony odcień i staje się jasno-żółtem, jak zwykłe 
światło dzienne, a światło odbite od cieczy pozo
staje niebieskiem z nieznaczną zmianą w swoim 
odcieniu. Dowodzi nam to, że nieprzezroczysty 
środek może wydawać się nam tylko niebieskim, 
jeżeli posiada własne niebieskie zabarwienie.

Co do teoryi chemicznej o błękicie nieba, do
wiedziono przecie, że tlen ciekły posiada barwę 
niebieskawą, która prawdopodobnie jest mu wła
ściwą i w stanie gazowym; ozon, para wodna 
i woda utleniona, jak stwierdzono, posiadają rów
nież kolor niebieski. Te cztery składniki są 
wystarczające, aby zabarwić powietrze na nie
biesko.

Spring w swoim krytycznym przeglądzie 
wspomnianych teoryj dowodzi, że błękitnej bar
wy nieba nie należy uważać za wyłączne, jak 
również za bezpośrednie następstwo nieprzezro- 
czystości powietrza. Jeżeliby powietrze było 
samo przez się bezbarwne, to nie wpłynęłoby by
najmniej na zjawiska polaryzacyi, gdyż polaryza
cya nie jest zależna od barwy światła, lecz jest 
następstwem rozproszenia jego w nieprzezroczy
stym środku. Jasność nieba również nie zmniej
szyłaby się, a światło dzienne wydawałoby się 
bielszem, szczególnie w wyższych strefach, a na 
horyzoncie i w kierunku padającego światła wy- 
kazywałoby ono mniej lub więcej silne oranżo- 
we zabarwienie prawdopodobnie wskutek nie- 
przezroczystości niższych warstw powietrza. Je
żeli zaś przypisujemy powietrzu jego własne błę
kitne zabarwienie, to otrzymamy dokładny obraz 
tego, co nam daje niebo.

(Naturw. Rund.). Cz. St.

—  Przysw ajanie azotu i syntezy b iałka  
przez pleśniaki. W  badaniach przed paru la
ty wykonanych p. I 1. Czapek wykazał, że „kwa
sy aminowe mają wielkie znaczenie dla Aspergil
lus niger, jako źródło azotu, i że to daje wszelką 
podstawę do mniemania, że synteza białka doko
nywa się w organizmie przez pośrednictwo synte
zy kwasów aminowych“ . Obecnie dało się 
stwierdzić (Beitrage z. Chem. Phys. u. Pathol. 
1902, tom I I  zesz. 10—12), że stosownie do te
go przypuszczenia grzyb ten zużytkowuje te sub
stancye azotowe, które łatwo dają się przeprowa
dzić w kwasy aminowe. Rzeczywiście z licznych 
doświadczeń nad żywieniem tego pleśniaka, do
konanych przez p. Czapka, można wnioskować, 
że spośród aminów pierwszorzędowych, drugo- 
rzędowych i trzeciorzędowych wiele może służyć 
jako doskonałe źródło azotu. Tylko czwartorzę
dowe okazały się bardzo szkodliwemi. W  szcze
gólności trzy wdasności aminów okazały się bar
dzo sprzyjające : 1 ) charakter aminów pierwszo
rzędowych (grupa — CH2.NH2); 2) normalna bu
dowa łańcucha węglowego; 3) charakter ałkoholo-

|
wy z grupą CHOH albo CH3OH. Te własności

budowy zezwalają na szybkie przeprowadzenie 
ich w kwasy aminowe, które znaczenie swoje za
wdzięczają również grupie — CH.,.NH2. Z ami
nów mogłyby one pochodzić przez dodanie do 
nich grupy C02. Znaczenie dwuaminów, jako 
związków pożywnych, jest podobne i wzrasta ze 
zwiększeniem się zawartości węgla i ze zmniej
szeniem się ilości grup amidowych. Z amidów 
kwasów szeregu kwasu octowego „tylko aceta
mid i propionamid mogą służyć jako pokarm do
bry zawierający azot“ , amidy zaś kwasów dwu- 
zasadowych są pożywne. Niezdatność amidów 
kwasów tłuszczowych zaczynając od butyramidu 
i zdatność amidów kwasów z szeregu kwasu szcza
wiowego możnaby wytłumaczyć przyjmując, że 
po przyjęciu związków tych przez roślinę zacho
dzi reakcya zmydlania i przeprowadzenia ich 
w sole amonowe, gdyż sole amonowe rzędu kwa
su octowego są gorszemi źródłami azotu niż też 
same związki rzędu kwasu szczawiowego. Co 
zaś dotyczę wyżej wymienionych wysokich zalet 
pokarmowych acetamidu i propionamidu, któ
rym odpowiadające octan i szczawian amonu na- 
odwrót nie posiadają tych zalet, to trzeba przy
puścić dla nich osobne stanowisko biochemiczne. 
P. Czapek przypuszcza, że gdy pleśniak je  przyj
muje, następuje utlenienie grupy CH3 i przejście 
w amid kwasu glikolowego i glikokol.

I  w  przypadku nitrylów kwasów przypuszczać 
trzeba zmydlanie i przejście ich w sole amonowe. 
Wogóle nitryle przedstawiają złe źródła azotu 
dla Aspergillus niger, np. nitryl kwasu octowe
go odwrotnie do amidu tegoż kwasu ma małe 
znaczenie, jako pokarm, gdyż po przyjęciu nie 
zmienia się szybko przez hydratacyę w amid. 
Amidyny naodwrót łatwo przechodzą w amidy
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i dlatego są pożywne. Pochodne mocznika i urei- 
dy, tak często napotykane w naturze przez grzy
by, tworzą niewiele aminów kwasów, i pożyw- 
ność ich nie może równać się z pożywnością 
aminów. Sole amonowe, o których już w części 
była mowa, są tem pożywniejsze, im łatwiej 
zmienia się ich reszta kwasowa. Dalej p. Cza
pek przyjmuje, że kwasy aminowe, dla których 
utworzenia roślina przyjmuje wszystkie podobne 
do wyżej opisanych związki, rozkładają się pod 
działaniem enzymów na oksy-kwasy tłuszczowe 
i amoniak.

W  drugiej pracy (1. c. tom I I I ,  zesz. 1— 2) 
p. Czapek w podobny sposób zbadał nitro-po- 
chodne, a także pochodne hydrazyny. Nitro-po- 
cliodne spowodowały dobry wzrost, chociaż gor
szy niż sole amonowe; można więc z tego wnosić, 
że grupa NO;, nie z wielką trudnością przechodzi 
w amidową; dalej zaś wszystko idzie jak wyżej. 
Z hydrazyn synteza dokonywa się trudniej. Ba
dania nad cyklicznemi związkami azotu wykaza
ły, że aminofenole mogą służyć wogóle jako źró
dło azotu, lecz jak i inne pokrewne ciała, tylko 
w obecności jednoczesnej cukru, który służy ja
ko źródło węgla. Dalej porównano kwasy ami
nowe aromatyczne z szeregiem alifatycznych. Te 
ostatnie mają większą wartość jako związki po
żywne, niż pierwsze. Sole amonowe kwasów 
aromatycznych w  większości także nie są poży

wne. Wogóle pożywność wszystkich pochod
nych aromatycznych jest proporcyonalna do ilości 
grup hydroksylowych.

Dalej autor zwrócił się nanowo do znaczenia 
kwasów aminowych, jako źródła azotu. Poży
wność tych związków, jak to wykazały doświad
czenia, nie zależy od tego czy substancya jest 
jednocześnie pożywną co do zawartości węgla; 
i tak związki złe jako źródła węgla (asparagina 
i t. p.) za dodaniem cukru stają się doskonałem 
źródłem azotu.

Znaczenie to kwasów aminowych polega tedy 
na obecności w nich grupy zawierającej azot; 
ważnem jest jeszcze to, aby grupa — OH?.N II„ 
znajdowała się w połączeniu przynajmniej z jed 
ną grupą węglową.

Co do źródła węgla potrzebnego do syntezy 
białka w pleśniaku, najlepszemi okazały się tylko 
heksozy; mają one znaczenie w tym samym 
stopniu, co kwasy aminowe, jako źródło azotu.

Ad. Cz.

N E K R O LO G IA .

29 września zmarł w Warszawie ś. p. Kon
stanty Malewski w wieku lat 62. Jako profe
sor i skrzętny badacz geologii krajowej położył 
wielkie zasługi. Spokój jego pamięci.

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. 23 do d. 29 września 1903 r.

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

D z i e ń

B a r o m e t r

700 m m  -f-
T e m p e r a t u r a  w s t . C
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K i e r u n e k

w i a t r u

Szybkość w me
trach na sekundę

S u m a

o p a 

d u

U w a  a  i

7 r. l  p. 9 w. 7 r. i p. 9 w. Najw . Najn.

23 ś. 61,2 61.8 61,6 11,4 15,6 11,6 16.0 11,4 79 W ^ - K W 1

24 c. 62,2 62,4 62,3 9,0 13,4 12,0 15,0 8,4 81 w ' n w 3n w ‘ —

25 p. 62,8 63,1 60,9 5,8 16,0 13,4 17,0 5,8 81 w's3s' — =  rano
26 s. 59.6 57,7 55,0 10,8 18,8 14,2 19,5 7,8 60 s W —
27 n . 53,9 53,2 53,0 10,6 19,0 15,7 19,8 10,2 72 sw-sw'sw1 —

28 r . 53,9 54,6 54.5 7,8 17,8 15,2 18,2 7,0 77 w 's !sw! — =  rano
29 w. 54,3 53,3 52,6 11,0 20,0 16,2 20,4 9,2 72 sw°s'sw3 —

Średnie 57,8 13,7 75 0

TREŚĆ. O działaniu magnetycznem ruchu ładunków elektrycznych, przez J. Miczyńskiego. —  
M. Raciborski. Energetyka w biologii. Odczyt (dokończenie). —  Mimetyzm zwierzęcy, przez dr. W. 
Szczawińską. —  Nowy rodzaj promieni, mających własność przenikania przez papier, drzewo, me
tale i t. d., przez J. Dangla. —  Korespondencya Wszechświata. — Sprawozdanie. -- Kronika nau

kowa. —  Nekrologia. —  Buletyn meteorologiczny.

Wydawca W . W R Ó B LE W S K I. Redaktor BR. ZN ATO W ICZ.

^03B0.ieH0 HeHsypoio. Bapmasa 18 CeuTHCpa 1903 r. Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, Nowy Świat 34.




