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A d r e s  R e d a k c y l : M A R S Z A Ł K O W S K A  Nr. 118.

O U LE PSZO N E J M E TO D ZIE  
P A R T E N O G - E N E Z Y  S Z T U C Z N E J  *).

J. Loeb ogłosił w  szeregu artykułów me
todę, prowadzącą do otrzymywania pływa
jących larw z niezapłodnionych jaj jeżowców. 
Metoda ta polega na umieszczeniu jaj 
w wodzie morskiej mniej więcej na 2 godzi
ny, przyczem koncentracya jej była wzmo
żona przez dodanie 15 m 3 2 72 n  NaCl na 
100 cm3 wody. Rozwój takich jaj różnił się 
jednakże od rozwoju jaj zapłodnionych sper
mą w  4 zasadniczych punktach, a mianowi- 
ci: 1) jaja niezapłodnione rozwijają się bez 
utworzenia osłonki, podczas gdy tamte two
rzą osłonkę natychmiast po wniknięciu plem
nika; 2 ) rozwój postępuje w tempie znacznie 
wolniejszem, niż jaj zapłodnionych; 3) larwy, 
powstałe drogą partenogenezy, pływają na 
dnie naczynia, podczas kiedy tamte dążą ku 
powierzchni płynu i wreszcie, 4) podczas 
kiedy °/0 larw, rozwijających się z jaj za
płodnionych, stanowił 100 , procent larw 
partenogenetycznych jest znacznie mniej
szy— u Arbacia 20%> u Strongylocentrotus 
jeszcze mniej. Zwłaszcza nadzwyczaj mały

*) On an improved method of artificial parthe- 
nogenesis b y  Jacąues Loeb. V o l 2 „\!> 9. Vol 2, 
jYs 10 and I I .  Vol 2 J\» 14. University of Cali- 
fornia publications. Physiology.

% rozwijających się jajek Loeb otrzymywał, 
robiąc doświadczenia na materyale z Oceanu 
Spokojnego —  Strongylocentrotus purpura- 
tus. Tu często trudno było 1% larw otrzy
mać ze stu jaj, wziętych do doświadczenia, 
podczas gdy po zapłodnieniu plemnikiem roz
w ija się 100$. Ta okoliczność przemawiała
by za tem, że plemnik wnosi ze sobą jeszcze 
jakąś substancyę, warunkującą cztery powy
żej wymienione momenty. Metoda sztucznej 
partenogenezy, która dawaóby miała zu
pełnie zadawalające rezultaty, powinna to 
działanie plemnika naśladować jaknajdokła- 
dniej. Przez kombinacyę dwu metod udało 
się Loebowi osiągnąć rezultat pożądany. Do
świadczenie wykazało, że niezapłodnione ja 
ja Strongylocentrotus, umieszczone na 2— 4 
minut w 50 cm3 wody morskiej, zmieszanej 
z 0 ,6  grammolekularnego roztworu octanu 
etylowego, nietylko tworzą osłonkę, lecz,

| przeniesione z powrotem do normalnej wo
dy morskiej, zaczynają brózdkować, nie do
chodząc jednak do stadyum blastuli.

Stosując tę metodę kolejno skombinowaną 
z metodą podniesienia ciśnienia osmotyCzne- 
go, Loeb otrzymał zadziwiające rezultaty: 
90 —100$ jaj poczęły się rozwijać, tworząc 

i  osłonkę, charakterystyczną dotąd dla jaj za- 
' płodnionych. Blastule wyglądały zupełnie 

normalnie i podniosły się na powierzchnię 
; wody morskiej. Dalszy rozwój —  gastrula
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i pluteus —  postępował z tą samą szybkością 
i larwy okazały ten-sam stopień żywotności, 
co i powstałe z jaj niezapłodnionych, lecz 
często spotkać można było rozwój nieprawi
dłowy. Porządek stosowania metod nie jest 
tu pozbawiony znaczenia i początkowo Loeb 
podawał, jako regułę następującą procedurę: 
jaja niezapłodnione umieszcza się mniej wię- j 
cej na 2 godziny 20  min. w  mieszaninie ze 
100 cm3 wody morskiej -f- 15 cm3 2 ‘/2 nN aC l 
w 19° lub 20°. Potem przenosi się je  do | 
normalnej wody morskiej, gdzie leżą 5— 10 

minut, następnie do innego naczynia, zaw ie
rającego 50 cm3 wody morskiej. Tu dodaje 
się kroplami 0,6  grammolekularnego roztwo
ru octanu etylowego, mieszając całość pipe
tą i wystawiając jaja w ten sposób na działa
nie rozcieńczonego octanu etylowego. K iedy 
tylko ja ja zaczynają tworzyć osłonkę, co na
stępuje po 2— 4 minutach, przenosi się je  
znowu do normalnej wody morskiej. Jeżeli 
wyjmujemy ja ja  takie wcześniej, tylko te 
rozwijają się, które utworzyły były osłonkę 
i ta okoliczność dowodziłaby analogii mię
dzy takową metodą sztucznej partenogene- 
zy a zapłodnieniem płciowem.

A by jednakże usunąć niedogodność, że 
jaja z utworzoną już osłonką, przeniesione 
następnie do liypertonicznej wody morskiej 
nie rozwijały się zawsze prawidłowo w larw y; 
Loeb wystawiał jaja posiadające osłonkę za
ledwie na 25— 50 minut na działanie hyper- 
tonicznej wody morskiej, stosownie do t° 
i różnic, napotykanych u ja j, pochodzących 
od różnych samiczek. Modyfikacya wyżej 
przytoczonej procedury, którą Loeb wobec 
tego ostatecznie ustanowił, jest zatem nastę
pująca: ponieważ, jak dalsze badania Loeba 
wykazały z większą jeszcze ścisłością niektó
re kwasy wywołują tworzenie się osłonki, 
przeto dodaje się 3 cm3 roztworu jakiegoś 
kwasu tłuszczowego do 50 cm3 wody mor
skiej. W  tym roztworze ja ja  pozostają 
V ,— l 1/2 min.; potem przenosi się je na 5— 10 

min. do wody morskiej normalnej, i wreszcie 
na 20— 50 min. do 100  cm3 w ody morskiej 
+  15 cm3 21/2 n  NaCl. Ponieważ trudno jest 
dokładnie wyznaczyć okres czasu, należy je 
przenosić z powrotem do wody morskiej nor
malnej w  odstępach 3— 5 minutowych. P ier
wsze brózdkowanie spostrzegamy w  1 g. 10 

min. po ukończonej tej procedurze i dalszy

rozwój jest kompletnie identyczny z rozwo
jem jaj zapłodnionych.

Wspomniałam poprzednio, że Loeb stoso
wał kwasy zamiast octanu etylowego. Wpro
wadzając tęmodyfikacyę, oparł się na fakcie, 
że octan etylowy dysocyuje się na alkohol 
i kwas octowy, a roztwór, jakim się Loeb 
posługiwał, zawierał bardzo wiele wolnego 
kwasu octowego. Otóż próbując zastąpić 
octan etylowy przez kwas octowy, Loeb 
przekonał się, że niezapłodnione jaja jeżów 
ców, umieszczone w t°20 ° na 1 — 2 minut 
w  50 cm3 wody morskiej +  4 cm3 w/10 kwasu 
octowego, tworzą charakterystyczną dla pro
cesu zapłodnienia osłonkę, jeżeli były potem 
przeniesione do normalnej wody morskiej. 
Mniejsza ilość kwasu octowego wymagała 
dłuższego pozostawiania jaj w  tym roztwo
rze i naodwrót. Zatem kwas octowy działa 
podobnie jak octan etylowy.

Dalej Loeb robił próby nad kwasem mrów
kowym  i węglowym. 4 cm3 n j 10 kwasu mrów- 
kowego działały mniej więcej jak 4 cm3 nj 10 
kwasu octowego. C 02 w formie wody Shasta, 
izotoniczny z wodą morską przez dodanie 
odpowiedniej ilości roztworu 2,5 n  NaCl i do
dany w  ilości 60 cm3 na 50 cm3 wody mor
skiej, dał te same rezultaty.

Kw asy solny, winny i szczawiowy dały re
zultaty negatywne. Osłonki, wytworzone 
przez działanie kwasu solnego były anormal
ne, chociaż lepsze rezultaty na przyszłość są 
możliwe. Powstaje kwestya, czy działanie 
octanu etylowego nie powinno być sprowa
dzone do działania wolnego kwasu octowego. 
Loeb stwierdził, że świeży roztwór octanu 
etylowego, zawierający zaledwie ślady kwa
su octowego, nie w yw oływ ał formowania się 
osłonki. Mrówczan etylowy, stosowany jak 
octan etylowy, wywoływał osłonki.

W ogóle doświadczenia Loeba wykazały, 
że substancye, wywołujące tworzenie się 
osłonki, są to węglowodory i pewne kwasy; 
przytem osłonka tworzy się, kiedy jajko jest 
w  kontakcie z węglowodorami, natomiast, 
gdy jest w kontakcie z kwasami, dopiero po 
przeniesieniu z powrotem do normalnej wo
dy morskiej.

Czas wystawiania jaj na działanie roztwo
rów jest ważnym czynnikiem. Dodatniej- 
szy w pływ  ma wystawianie jaj na działanie 
krótsze płynu bardziej stężonego. AV tym
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względzie jako regułę Loeb podaje: z hyper- 
tonicznej wody morskiej przenosimy jaje 
do normalnej, do której dodajemy 4 cm3 
ii/10 kwasu octowego, ciągle poruszając wo" 
dę pipetą, co trwa 15 sekund. Potem 
w przerwach 15-sekundowych przenosi się 
seryami jaja do normalnej wody morskiej, j 
Zazwyczaj pierwsza i druga serya tych jaj 
nie mają jeszcze osłonki, której tworzenie 

ę u wszystkich jaj napotyka się mniej wię- 
ej po 3 minutach, poczem znowu ustaje. 
Wrazie uprzedniego tworzenia się osłonki 
woda hypertoniczna powinna działać 1/2 go
dziny do 40 minut. W razie porządku od
wrotnego czas ten musi stanowić l 1/a —  2 

godzin.
Co do udziału obu środków, stosowanych 

v tym procesie zapładniania fizyko-chemi- 
znego, to sam kwas tłuszczowy wywołuje 

osłonkę po l 1/2— 2  godzinach działania; po 
3 godzinach jednakże zaczyna się dezintegra- 
cya, a po 24 kompletna cytoliza jajka. Lecz ; 
jajko takie przeniesione do hypertonicznej 
wody morskiej po utworzeniu osłonki brózd- 
kuje po godzinie i 10 minutach. Wobec faktu, 
że sama woda morska hypertoniczna nie w y
wołuje żadnych zmian, tworzenie się osłon
ki jest jakby przygotowaniem do podziału 
jądra, a hypertoniczna woda morska ma na 
celu umożliwienie lub przyspieszenie podzia- j 
łu na blastomerony i powstrzymanie proce
su destruktywnego, który inaczej nieodwo
łalnie występuje po utworzeniu się osłonki. 
Prawdopodobnie z jej wytwarzaniem się ten 
proces destruktywny jest wogóle w związku, 
gdyż z jaj, wyjętych zbyt wcześnie z roz
tworu kwasu, te tylko ulegają rozpadowi, 
które utworzyły były osłonkę, a jajka, w y
stawione na działanie kwasów nie wywołu
jących osłonki, nie rozpadają się.

Ciekawą jest rzeczą, czy dla rozwoju parte- 
nogenetycznego nie jest bez znaczenia ta 
okoliczność, która właściwie substancya w y
wołała utworzenie się osłonki. Pod w pły
wem działania kwasów tłuszczowych, jajka 
rozwijają się w embryony bardzo dobre po 
umieszczeniu jaj z osłonką w hypertonicznej 
wodzie morskiej na 30— 50 minut, chociaż 
wydaje się, źe jajka z osłonką, otrzymaną 
przez działanie kwasu masłowego i walerya- 
nowego są lepsze, aniżeli te same pod działa
niem kwasu octwowego lub propionowego.

W ogóle, o ile substancya stosowana nie 
uszkodzi zbyt silnie jajka, następne krótkie 
wystawienie na działanie hypertonicznej wo
dy morskiej może dać larwę. Żywotność jej 
istotna różni się zapewne zależnie od 
stosowanych substancyj, co jednak wymaga 
potwierdzenia drogą eksperymentalną.

Rozwój jaj, do których Loeb stosował 
swojęnową metodę sztucznej partenogenezy 
w ostatecznej jej modyfikacyi, przebiegał 
jak następuje: pierwsze brózdkowanie nastę
puje po 1 godz. 10 min. (w  temp. 19° C) po 

i przeniesieniu jaj z hypertonicznej do normal
nej wody morskiej. Pewna odsetka jaj brózd- 
kuje zupełnie normalnie od początku tego 
procesu aż do do jego końca. Tworzenie się 
pola mikromerycznego w  tych jajkach prze
biega zupełnie jak w jajkach zapłodnionych, 
jak również tempo podziału i rozwoju zosta
je takiem samem. Jama blastuli tworzy się 
w  tym  samym czasie i w ten sam sposób, co 
u jaj zapłodnionych, blastule w ten sam spo
sób wznoszą się i pływają na powierzchni 
wody. Trudno było odróżnić larwy takie, 
umieszczone na szkiełku zegarkowem, od larw, 
powstałych drogą zapłodnienia płciowego. 
Dalszy rozwój— gastrule, pluteusy— również 
niczem się nie różnił, i w  ten sposób drogą 
tej nowej metody można wyprodukować nie
ograniczoną ilość normalnych pluteusów 
z jaj jeżowców.

Różne grupy jaj, przenoszone w  różnym 
czasie, wykazują też różne stopnie rozwoju. 
Po 30 min. w temp. 19° znajdujemy stadyum 
2  blastomeronów, które z trudem dałoby się 
odróżnić od takiegoż u jaj zapłodnionych. 
Po 35 minutach większa ilość jaj brózdkuje, 
przyczem przeważa brózdkowanie normalne.

Po 40 min. większość lub wszystkie jaja 
brózdkują, lecz stosunek brózdkujących nor
malnie jest mniejszy, wynosi mianowicie 

| połowę. Następnie liczba jaj brózdkujących 
| zmniejsza się stopniowo, lecz brózdkujących 
j normalnie spada raptownie. Z jaj pozosta

wionych na godzinę lub więcej w hypertoni
cznej wodzie morskiej, żadne lub mało roz
poczyna swój rozwój od normalnego sta
dyum 2 blastomeronów. Loeb sądzi, że ilość 
jaj, brózdkujących normalnie, stanowi o ilo 
ści larw i pluteusów, które się rozwiną, przy
czem wrażliwość jaj jednej i tej samej sami
czki na hypertoniczną wodę morską jest ró-
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żna. Jajka, wystawione na zbyt długie dzia
łanie takiej wo ły, poznaje się po nieregu- 
larnem wrzecionku.

W  ten sposób płciowe zapłodnienie mogło
by zupełnie być zastąpione przez środki f i 
zyczne i chemiczne, a na zasadzie swojej me- [ 
tod } 7 Loeb sądzi, że plemnik wprowadza dwa 
czynniki: jeden, działającyjak hypertoniczna j 
woda morska, drugi jak kwasy i węglowodo
ry. Przytem wydaje się p*wnem, że działa- j 
nie tego drugiego czynnika nie polega jedy
nie na ilościowem podnoszeniu wpływu hy- 
pertonicznej wody; jeżeli na ja jko niezarłod- 
nione działa sam tylko kwas, każde jajko, 
które tworzy osłonkę, rozpada się w 24 go 
dziny. Te zaś, na które działa tylko hyper
toniczna woda morska, wcale nie dają 
osłonki i nie rozpadają się. Dopiero kombi- 
nacya obu tych metod wywołuje proces zu
pełnie identyczny z tym, jaki powstaje po 
wniknięciu plemnika.

Tworzenie się osłonki w sztucznej parteno- 
genezie jestzjawiskiem zasadniczem; za niem 
następuje tworzenie się wrzeciona i dwu 
tych zjawisk nie należy oddzielać. Proces 
tworzenia się osłonki polega prawdopodobnie 
na wydzielaniu, t. j. ugniataniu pod ciśnie
niem płynu ze środka jajka. Loeb jednak 
nie jest w stanie stwierdzić natury działają
cych tu sił.

W  literaturze przyrodniczej metoda świe
żo przez Loeba odkryta mieć może bardzo 
doniosłe znaczenie. Sprawa zbadania parte- j 
nogenetycznego rozwoju wraz z poznaniem j 
szczegółów cytologicznych jest dla zjawisk 
biologicznych rzeczą bardzo ważną. Dotych
czasowe badania jednakże natrafiały stale 
na tę trudność, że się tylko część jajek roz
wijała, że dalej znaczna część w  pierwszych 
chwilach rozwoju ginie. Badając na prepa
ratach skrawkowych ogół jajek, mamy przed 
sobą równocześnie obrazy postępowego roz
woju i wstecznego, prowadzącego do rozpa
du, do degeneracyi. Brak jest często dosta
tecznych podstaw do osądzenia, w jaki to 
szereg połączyć należy te stadya nieraz obok 
siebie spotykane. Metoda Loeba daje nam 
w rękę broń, żeby tego rodzaju pomyłek 
uniknąć. Tu wszystkie niemal jajka się 
rozwijają, wszystkie postępują równolegle 
w  rozwoju, zatem mamy odrazu wszy
stkie obrazy rozwoju postępowego, a biorąc

próbki w pewnych odstępach czasu łatwo 
będzie zestawić szereg stadyów rozwoju par- 
tenogenetycznego.

Sprawa tych badań stała się w tych zwłasz
cza czasach nadzwyczaj aktualną. Prof. Bo- 
veri ogłosił rozprawę 1), w której wykazuje, 
że wielkość jąder zarodka zależna jest od 
wielkości jądra komórki, stanowiącej punkt 
wyjścia dla rozwoju. Jeżeli nim było jajko 
zapłodnione, którego jądro powstało przez 
zlanie się jądra jajka i jądra plemnika, wte
dy wszystkie jądra mają obwód dwa razy 
większy, niż jądra embryonów, które się 
rozwinęły z fragmentów bezjądrowych jajka, 
zapłodnionego plemnikiem. K iedy zatem 
punktem wyjścia była komórka (tu fragment 
bezjądrowy) zawierająca tylko jądro plemni
ka, jądra wszystkich komórek embryona są 
o połowę mniejsze.

Byłoby rzeczą ogromnie ciekawą zbadać, 
jak się zachowują jądra embryonów, powsta
łych drogą partenogenetyczną, których zatem 
punktem wyjścia jest tylko jądro żeńskie.

Dotychczasowe metody nie pozwalały na 
przeprowadzenie dokładne tej rzeczy —  me
toda Loeba ułatwia niezawodnie te badania.

Ada Sarnówna.

A . B e b b e r ic h .

P L A M Y  N A  JO W ISZU , 
W ID Z IA N E  P R Z E Z  R E F R A K T O R  

O B S E R W A TO R Y U M  
K R Ó L E W I E C K I E G O .

Mając pewną wprawę, można z wielką do
kładnością oznaczyć położenia plam na Jo
wiszu, a mianowicie jow igraficzne ich dłu
gości, przez obserwowanie chwil, w  których 
plamy te przecinają południk środkowy tar
czy planety. Chwile te można także nazwać 
chwilami złączenia (konjunkcyi) plam z po
zornym środkiem Jowisza. Dokładniejsze 
jednak są bezwątpienia pomiary mikrome
try  cznft w  rodzaju tych, które uskutecznił 
C. A/ Young w Princetown. Podczas jedne
go obrotu Jowisza można raz tylko oznaczyć 
przejście plamy przez linię środkową, przy-

Zellen - Studien V . 1905. Von Dr. Th. 
Boveri.
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czem spostrzeżenia różnych obserwatorów 
wykazują niemałe różnice, uwarunkowane 
niejednakowym sposobem ujmowania posta
ci i barw oraz niejednakową czułością oka— 
różnice, które prócz tego u każdego obser
watora zmieniają się z biegiem czasu. Tym 
czasem pomiary dają się powtarzać wielo
krotnie w ciąga kilku godzin, które trwa 
przesuwanie się plamy wpoprzek tarczy, co 
umożliwia: po pierwsze, osiągnięcie większej 
dokładności w obliczeniu położeń, a powtó- 
re, wyrugowanie błędów osobistych obser
watora.

Herman Struve wykonał znaczną liczbę 
takich pomiarów w r. 1903 zapomocą 13-to 

iłowego refraktora Obserwatoryum Króle
wieckiego i uzupełnił jeszcze te pomiary 
w ciągu kilku wieczorów w sierpniu i we 
wrześniu 1904 r. Przekonał się on, że w ra- 
zie przedmiotów wyraźniej szych można otrzy
mać dokładność taką, jak w pomiarach, do- 

;czących księżyców. Ponieważ ta część po- 
rnego ruchu plamy, która pochodzi z obro

tu planety, daje się ściśle wyrazić teorety- 
snie, przeto można łatwo rozpoznać zmiany 

-V położeniu plam na powierzchni planety 
i zająć się zbadaniem ich przyczyny. W  rów
nania, wyrażające warunki, w których odby
wają się ruchy plam, wchodzą zarówno czas 
obrotu Jowisza, albo raczej ta strefa szeroko
ści, gdzie się znajduje plama, jak i wartości 

'ednicy orazspłaszczenieplanety. Z  licznych 
pomiarów plam, wykonanych zapomocą do- 
konałych narzędzi i w  warunkach sprzyja

jących, możnaby oznaczyć dokładniej warto
ści powyższe, które dotąd budzą jeszcze pe
wne wątpliwości.

W  rozprawie p. t. „Plam y na Jowiszu, w i
dziane przez refraktor Oberwatoryum K ró 
lewieckiego14 Struve podaje przedewszy- 
stkiem opis ogólny wyglądu powierzchni Jo
wisza oraz najgłówniejszych plam i pasów. 
Mierzono takie tylko plamy albo oddzielne 
punkty na plamach lub pasach, które uja
wniały dostateczną wyrazistość, by na nie 
można było nastawić nici mikrometryczne 
z zupełną pewnością. W  przeglądzie wymie
rzonych przedmiotów, autor za każdym ra
zem w sposób schematyczny oznacza dokła
dnie i opisuje miejsce wymierzone. Miejsca 
te dzielą się na 6 grup, znajdujących się 
w rozmaitych szerokościach, do tego dodać

jeszcze należy wielką plamę czerwoną. P la
my, położone najbardziej na północ, należa
ły  do nieprzerwanego wązkiego pasa I  pod 
-f- 38° szerokości. Na wązkim pasie środko
wym I I  pod szerok. +  27° raz tylko jeden 
wymierzono plamę. Poniżej zwrotnikowej 
wstęgi północnej I I I  pod szerokością +  12° 
znajdował się cały łańcuch oddzielnych plam, 
podobnie jak i na północ od bardzo szerokiej 
wstęgi równikowej południowej IV  pod sze
rokością—  6,7°, przyczem sama ta wstęga 
okalała różne jasne punkty, dające się zmie
rzyć dokładnie, pod szerokością— 12°. Jasna 
przestrzeń, zawarta pomiędzy pasem IV  a pa
sem V, położonym jeszcze bardziej na po
łudnie była w jednem miejscu znacznie zwę
żona wskutek rozszerzenia się wstęgi równi
kowej, a to najwęższe miejsce pokryte było 
pod szerokością —  22 ° jakgdyby zasłoną 
matową, której granice wymierzono kilka
krotnie. Podobnież mierzono dość często 
jasne punkty i wzniesienia na południowej 
stronie pasa V  pod —  28° szerokości, jak 
również plamę czerwoną, która zbladła bar
dzo ostatniemi laty, oraz cienkie ciemne 
ostrze, wystające z pasa IV  na wschód od 
tej plamy. Na tej stronie materya wstęgi 
równikowej południowej, odepchnięta praw
dopodobnie od plamy czerwonej, nagroma
dziła się niejako i zgęściła.

Z pomiarów tych wynika przedewszy- 
stkiem, że plamy położone w  pomienionej 
strefie szerokości obiegały ż jednakowemi 
prędkościami dokoła środka Jowisza, lab 
osi planety, co dowodzi także równości 
wzniesienia w  obrębie takiej strefy. Śre
dnio, obroty wydawały się o 1/uoo— Y j o o  

krótszemi, aniżeli w  systemie obrotów Il-im  
w efemerydach Martha, trwającym 9 h. 
55 m. 40,632 s. Daleko szybciej obraca się, 
jak to już wiadomo oddawna, jasna strefa 
równikowa pomiędzy pasami I I I  i IV . A cz
kolwiek większość plam, które wymierzył 
tutaj Struve, była utworami szybko przemi- 
jającemi, to jednak zdołał on, śledząc pewną 
szczególnie ciemną plamę przez czas od 17 
września do 7 listopada 1903 r., oznaczyć 
dla niej obrót na 9 h. 50 m. 42,12 s., który 
zbliżony jest do okresu systemu I, podanego 
przez Martha dla tej okolicy a wynoszącego 
9 h. 50 m. 30,004 s. Zresztą, punkty świetlne, 
położone w pobliżu linii środkowej pasa IV ,
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z pomiędzy których cztery wymierzono kilka- j  

krotnie, ujawniły ruch anormalny; biegły | 
one znacznie prędzej aniżeli, naogół, obraca 
się powierzchnia Jowisza, ale zawsze jeszcze 
daleko wolniej, aniżeli ciemna plama w stre
fie równikowej; obrót ich m ógł wynosić oko
ło 9 h. 52,8 m. W yglądem  swym zewnętrz
nym plamy te przypominały tarcze księży
ców, były tylko bardziej, podłużne i ostrzej 
ograniczone aniżeli te ostatnie. Dwa z po
między tych punktów wymierzono we wrze
śniu i grudniu; w okresie pośrednim były 
one niewidzialne. Dalej, ruchy jednakowe 
ujawniły: granica zachodnia i wschodnia za
słony pomiędzy IV  i V  oraz punkty świetlne 
i wyskoki na stronie południowej najbardziej 
południowego pasa V. Cała ta okolica prze
suwała się więc w jednym kierunku dziennie 
o ’ /3 do 1/2° stopnia względem systemu obro
tów I I  Martha.

Pomiary wielkiej plamy czerwonej doty
czyły jej końca wschodniego i zachodniego, 
jak również i środka, były jednak wszystkie 
mniej lub więcej niepewne i dowolne z po
wodu niewyraźności granicy oraz niesyme
trycznej postaci plamy. Natomiast bardzo 
dogodnie było mierzyć położenie południo
wego ostrego wyskoku wstęgi równikowrej 
południowej na wschód od plamy czerwo
nej. W obec tego godny uwagi jest fakt, że 
na długość jow igraficzną tego ostrza otrzy
mywano wartości, wahające się pomiędzy 
54° a 62°, gdy tymczasem położenia środka 
oraz brzegówT plamy czerwonej zgadzały się 
ze sobą daleko lepiej. Ponieważ nie można 
zaprzeczyć pewnej prawidłowości w  przesu
nięciach ostrza, przeto wolno wraz ze Stru- 
vem przypisywać utworowi temu naturę 
obłoku i potwierdzenie tego faktu przez dal
sze doświadczenia miałoby wielkie znaczenie 
dla sprawy wytłumaczenia plamy czerwonej 
oraz otaczającej ją zatoki, t. j. wcięcia w  pa
sie równikowym południowym, w  które pla
ma czerwona jest niejako wtłoczona. D łu
gość plamy czerwronej, obliczona dla średniej 
odległości Jowisza od ziemi, wyraża się 
liczbą 9,5", t. j. o 1" do 2 " mniejszą, aniżeli 
według spostrzeżeń dawniejszych— być mo
że tylko wskutek mniejszej wyrazistości pla
my albo także z powodu odmiennej metody 
obserwacyi.

Średnica Jowisza, wyprowadzona z po

miarów ciemnych plam, położonych na pół
noc od pasa I I I  (pod szerok. -f- 12°) okazu
je się równą 37,5", co przedstawia wartość, 
zbliżoną do tej, jaką dają pomiary heliome- 
tryczne. Rozumie się, że w  metodzie helio- 
metrycznej zachodzi zawsze możliwość, je
żeli nie prawdopodobieństwo, otrzymania 
średnic zbyt małych. Średnice, które wy
prowadzamy ze spostrzeżeń nad ruchami 
plam, ściągają się przypuszczalnie do pozio
mów różnych zależnie od tego, czy mamy 
do czynienia z plamami ciemnemi czy też 
z jasnemi. Pierwsze mogłyby leżeć głębiej, 
niż drugie, te ostatnie bowiem daleko mocniej 
odbijają światło słoneczne. Otóż, ponieważ 
z drugiej strony mikrometry nitkowe dają 
na średnice planet wartości niewątpliwie 
zbyt wTysokie —  w  pomiarach, uskutecznia
nych zapomocą największych refraktorów 
w  obserwatoryach Licka i Yerkesa, błąd ten 
powinien już być bardzo mały —  przeto me
toda, wprowadzona obecnie przez Struvego 
a polegająca na oznaczaniu średnic plane
tarnych na podstawie ruchów plam, przed
stawia się jako innowacya bardzo pożyte
czna i wielkiego znaczenia dla przyszłości. 
Prawdopodobnie da nam możność zbadania 
stosunków fizycznych zachodzących w ze
wnętrznych warstwach Jowisza, do którycli 
należą plamy, czy to jako przedmioty ma- 
teryalne, czy też jako zjawiska optyczne, 
a badanie to będzie daleko gruntowtiiejsze 
od tego, jakie przeprowadzić można, ogląda
jąc tylko plamy przez lunety, chociażby naj
potężniejsze.

A  zatem byłoby rzeczą bardzo pożądaną, 
by spostrzeżenia i pomiary, które przytacza 
Struve, wykonało w  większej ilości kilku 
obserwatorów z użyciem wielkich przyrzą
dów, tak iżby zapomocą tej wiele obiecują
cej metody można było lepiej poznać naturę 
największej z planet. Zyskałaby na tern 
bardzo nasza znajomość planet zewnętrznych 
wogóle, które wszystkie, o ile się zdaje mniej 
lub' więcej podobne są do Jowisza, znajdu
jąc się w  stadyum rozwoju pokrewnem.

Tłum. S. B.

(Naturw. Rundschau).
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N O W E  B A D A N IA  

N A D  A U T O T O M I Ą .

Nazwą autotomii (owtóę i tś[avsiv) oznacza
my zjawisko samorzutnego pozbywania się 
-rzez zwierzę organu, zwykle takiego, który 
Bostał bezpośrednio zaatakowany przez nie
przyjaciela; zjawisko to występuje wśród na- 
er różnorodnych typów  i grup zwierzęcych: 
idzimy je  nawet wśród kręgowców (ogon 

jaszczurek), a szczególniej wśród Stawono
gów pozostawiających z łatwością na pa
stwę nieprzyjaciół swe od noża. Do zjawisk 
, utotomii możemy także zaliczyćpozbywanie 
-ię pi’zez strzykwy (Holothuria) większości 
narządów wewnętrznych, które następnie 
odradzają się całkowicie na nowo.

Mechanizm autotomii jest nader złożony: 
np. amputacya ogona u jaszczurki nie zale
ży bynajmniej od siły ucisku lub wyciągania 
mechanicznego, zachodzi ona czasem nawet 
za nader lekkiem dotknięciem do tego nie
zmiernie „ ł aml i we go na r z ądu ;  natomiast 
jeżeli zechcemy urwać ogon'jaszczurce mar
twej, to dla tego musimy zastosować siłę, 
przenoszącą dwadzieścia razy wagę ciała 
zwierzęcia...

W  autotomii ogona u jaszczurki niema 
określonych miejsc bardziej lub mniej „łam- 
liw ych“ . Natomiast u stawonogów: raków 
i '  owadów widzimy pewne okolice odnoży, 
które najczęściej podlegają owej amputacyi 
dowolnej.

Ciekawe zjawisko autotomii u owadów by
ło w czasach ostatnich przedmiotem badań 
uczonego francuskiego, p. E. Bordagea, któ
ry w rozprawie swej p. t. „Recherches anato- 
miąues et biologiques sur 1’autotomie et la 
regeneration chez divers arthropodes" 3) opi
suje swe doświadczenia i obserwacye nad 
autotomią u owadów prostoskrzydłych (Or- 
thoptera) z grup Straszykowatych (Phasmi- 
dae), Karaczanów (Blattidae) i Modliszkowa- 
tych (Mantidae). U  wszystkich tych owadów 
autotomią jest dokładnie umiejscowiona 
i zawsze zachodzi w  miejscu złączenia gór
nych członków odnoża: uda (femur) i kręt-a-

*) Bulletin scientifiąue de la la France et de 
la Belgiąue (wydawany pod redakcją prof A. 
Giarda). Tom X X X IX .  1905.

cza (trochanter). Złamanie jest równe, krwi 
wycieka bai’dzo mało lub wcale, a to dzięki 
błonie specyalnej, rozciągającej się na po
wierzchni złamania. Rzeczą jest nader cie
kawą że oderwanie odnoża gwałtowne, bez 
autotomii, pociąga zawsze za sobą nader ob
fite krwawienie a często i śmierć zwierzęcia. 
Autotomią jest aktem odruchowym wywoła
nym przez podrażnienie nerwu czuciowego 
w odnożu i polegającym na skurczu gw ał
townym mięśni, wystarczającym do odrzu
cenia dolnej części odnoża. Jest to odruch 
czysty i wola zwierzęcia nie bierze tu żadne
go zgoła udziału: autotomia ma miejsce na
wet u owadów pozbawionych głowy.

Po autotomii prawie zawsze i stale nastę
puje odradzanie się (regeneracya) części utra
conych. Regeneracya ta jednakże nie ma 
wcale miejsca u owadów dorosłych, nato
miast zachodzi tem łatwiej, im wcześniejszem 
jest stadyum rozwojowe owada. Wówczas, 
po każdem nowem linieniu można zauważyć 
wciąż postępujący wzrost regenerującego się 
odnoża, a o ile ilość linień jest wystarczają
ca, regeneracya może dojść do zupełnego 
odtworzenia utraconego narządu. Szybkość 
regeneracyi jest dość zmienna i wykazuje 
znaczne wahania osobnikowe. Rzecz dzi
wna —  i fakt ten został stwierdzony przez 
p. Bordagea drogą bardzo rozmaitych do
świadczeń—regeneracya nie zależy od ilości 
pokarmu, jakim się owad odżywia. Nato
miast brak wody powstrzymuje odradzanie 
się odnoży i wywołuje tworzenie się odnoży 
zniekształconych i potwornych.

Odradzanie się utraconych odnoży jest w sto
pniu bardzo znacznym zależne od miejsca, 
w  którem nastąpiło oderwanie się narządu. 
Autotomia ma, jakeśmy widzieli, swoje oko
lice specyalne, otóż poza owemi okolicami re
generacya jest niezupełna i nader wolna. 
Uprawnionem tedy jest przypuszczenie co 
do istnienia pewnej współzależności (korre- 
lacyi) pomiędzy autotomią a regeneracyą. 
Źródłem owej korrelacyi jest prawdopodo
bnie fakt, że regenerują się najłatwiej narzą
dy, które najczęściej podlegają uszkodze
niom. Okolica „wybrana14 zjawisk autoto
mii jest właśnie miejscem, najczęściej wy- 
stawionem na złamanie. P . Bordage przyj
muje tu bez zastrzeżeń t. zw. „prawo Lesso- 
ny“ , tłumaczące w sposób wyżej wyłożony
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zależność pomiędzy autotomią a regeneracyą, 
jednakże „prawo “ to nie obejmuje pewnych 
faktów bardzo ciekawych. A  mianowicie, 
tak samo jak w  razie złamania odnoża powy
żej okolicy „wybranej “ regeneracya odbywa 
się nader słabo, z doświadczeń Bordagea wy^ 
pływa, że uszkodzenia odnoży poniżej tej 
okolicy również są ze względu na brak rege- 
neracyi dla owada bardzo szkodliwe. 
Tymczasem uszkodzenia traumatyczne poni
żej okolicy krętaczowo-biodrowej zdarzają 
się bardzo często, miejsca w ięc wysta
wione na szwank nie posiadają pomimo 
tego zdolności regeneracyjnej. Co prawda 
w razie takiego uszkodzenia, narząd podlega 
bardzo często następnie autotomii w  m iej
sca ,,wybranem“ . W idzim y tu jednak, jak i 
słusznie zauważyłz tego powod u E. Rabaud 1), i 
dziwną rozrzutność ze strony natury, która 
skraca jakby naumyślnie uszkodzony już na
rząd, wskutek czego późniejsze zjawiska rege
neracyjne wymagają większego nakładu pra
cy i materyału. Zdaje się więc, że „prawo 
Lessonyu nie jest bynajmniej ani powszech- 
nem, ani ścisłem. Odnoża tylne koników 
polnych, przystosowane do skakania, są bar
dzo często narażone na uszkodzenia, a pomi
mo to nie odradzają się nigdy... Bordage 
próbuje wytłumaczyć to w ten sposób, że 
uszkodzenia owych odnoży tylnych najczę
ściej następują podczas okresów linienia, 
i że owady niezdolne do skoków stają się ła
twą zdobyczą swych nieprzyjaciół; prócz tego 
okaleczone w ten sposób owady tracą zdol
ność rozpłodową. Wskutek tego zdolność re
generacyjna nie mogła się tu wykształcić.

Poszukiwania Bordagea wykazały, że od
noża regenerowane zazwyczaj nie są podo
bne do odnoży pierwotnych odrzuconych 
drogą autotomii. Ornamentacye ich są inne, 
a często daje się stwierdzić niedostateczna 
ilość członków podymu (tarsus), np. cztery 
zamiast pięciu. Podobne zmiany były już 
dawniej obserwowane przez Griarda, który 
w nich upatruje cechy przodków dalekich 
i podobne form y regeneracyi nazywa rege
neracyą hypotypową. Inni wszelako auto- 
rowie zmiany takie kładą wprost na karb 
warunków odżywiania narządu podlegające
go regeneracyi. Jan Tur.

J) „Revue des Id eesu JVs 20, str. 641.

Z A Ć M IE N IE  SŁO ŃCA 
Z DN..30 S IE R P N IA  1905 RO KU.

W edług korespondencyj telegraficznych, 
otrzymanych przez czasopismo „Daily Tele- 
graph“ , przebieg zaćmienia w  rozmaitych 
miejscowościach był następujący:

W  Burgos, jak donosi Evershed, członek 
w ypraw y angielskiej, nie można było poczy
nić obserwacyj w  sposób należyty z powTodu 
nieodpowiedniego stanu nieba, aczkolwiek 
dla profanów przebieg zjawiska był imponu
jący. Z  chwilą, gdy ostatni skrawek słońca 
zniknął pod tarczą księżyca, zapanowała 
ciemność mniej więcej taka, jak w  czasie gę
stej m gły w  Londynie. Dokoła całego widno
kręgu odblask pomarańczowy padał na cię
żkie chmury. W  górze, na tle bardzo ciemne
go indygo odcinała się mocno czarna tarcza 
księżyca, okolona przestrzenią, w której bar
wa miedziana walczyła o lepsze z ciemno
niebieską. Promienie wystrzelające z pod 
tarczy księżyca, miały barwę srebrzystą; 
w paru miejscach wybiegały one na odle
głość większą od ćwierci średnicy słońca. 
W  chwili rozstrzygającej cała scena zaćmie
nia rozgrywała się na skrawku czystego nie
ba, zawartym pomiędzy dwiema wielkiemi 
chmurami. W  przestrzeni nieba pomiędzy 
częścią pomarańczową a indygo nie było w i
dać gwiazd z wyjątkiem Wenery. Wogóle, 
stopień ciemności był mniejszy, niżby można 
było oczekiwać na podstawie wielu opisów, 
chociaż dokoła samego słońca niebo miało 
wygląd nieco ciemniejszy aniżeli w noc księ
życową. Przed wyłonieniem się skrawka sło
necznego chromosfera stała się widoczną 
w postaci linii o barwie różowej. Trwało to 
zaledwie kilka sekund, i niebawem blask 
słońca zniósł jednocześnie ciemność i koronę. 
W krótce potem chmury przysłoniły ostatnią 
fazę zjawiska.

W  Palma na wyspie Majorce z powodu 
zachmurzenia obserwacya możliwa była ty l
ko chwilami. W yn ik i spostrzeżeń nad ko
roną naogół zgodne są z temi, które otrzy
mano w latach 1860, 1883 i 1893. Na dol
nej części tarczy słonecznej nie dostrzeżono 
wcale wyskoków, na górnej natomiast były 
one bardzo błyszczące, przyczem niektóre 
m iały bardzo oryginalną barwę cielistą.
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W Ferrola niebo było zaciągnięte chmu
rami przez cały czas trwania zaćmienia.

W  Guelmie, w Algierze, wyprawa amery
kańska pod przewodnictwem admirała Che- 
stera otrzymała wspaniałą fotografię zaćmie
nia oraz dokonała zdjęć wyskoków zapomo
cą specyalnego przyrządu. Trepied, dyre
ktor obserwatoryum algierskiego charakte
ryzuje stan pogody, jako nie pozostawiający 
nic do życzenia przez cały czas trwania zja
wiska. Obserwacye powiodły się doskonale. 
W idzianą świetną koronę o długich bardzo 
płomieniach, wyciągających się w kierunku 
ilt rkurego, oraz wspaniałe wyskoki.

W  Castellonie obserwacye były bardzo 
n udnione z powodu znacznego zachmurze
nia. Jednakże, prof. Callendar donosi, że 
powiodło mu się otrzymać cenne wyniki, 
dotyczące promieniowania i temperatury.

Stacye astronomiczne, zaimprowizowane 
n wybrzeżu Newfoundlandu, komunikują, 
że zdołały poczynić spostrzeżenia w warun
kach zadawalających.

W  Assuanie wyprawa amerykańska pod 
przewodnictwem prof. Hasseya z Obserwa
toryum Licka, przeprowadziła z powodze
niem cały swój program. Dokonano ośmiu 
zMjęć specyalnych, mających na celu poszu
kiwania nad planetami intramerkuryalnemi, 
oraz poczyniono wiele obserwacyi zapomocą 
„bateryi“ , złożonej z czterech teleskopów.

Nakoniec, „Stowarzyszenie Prasy" otrzy
mało telegram od Butlera i P . Spencera, 
aeronautów, którzy podczas zaćmienia prze
bywali właśnie kanał La  Manche. Donoszą 
oni, że, wzniósłszy się ponad chmury, zdołali 
otrzymać niezwykle piękną fotografię za
ćmienia.

0 W Z B U D Z O N E J  A K T Y W N O Ś C I  T O R U .
Przez pannę J. M. W . Slater.

^ doświadczenia nad radyoaktywnością toru 
"iemy, że każde ciało, którego powierzchnia wej
dzie w zetknięcie z emanacyą toru, nabywa skut
kiem tego radyoakty wności, którą przypisujemy 
osadowi natury materyalnej. Nadto, badania 
Rutterforda i Soddego uczyniły prawdopodo- 
bnem przypuszczenie, że przyczyna radyoaktyw- 
oosci tkwi w cięgłem przeobrażaniu się radyo- 
substancyi i wykazały, że rozkład atomu toru da
je po kolei: tor X , emauacyę oraz osad aktywny, 
który na powierzchniach, stykających się z ema-

nacyą wytwarza aktywność przejściową. Ta 
ostatnia zmniejsza się po 1 1  godzinach do pokmy 
swej wartości pierwotnej i w  ilościach nie dają
cych się zmierzyć, przechodzi w  substancyę nie
aktywną. Osad aktywny można usunąć z danej 
powierzchni zapomocą kwasów lub innych roz
puszczalników, a następnie wydzielić znów z roz-. 
tworu drogą elektrolizy lub w  inny sposób. 
W  temperaturze białego żaru osad ten ulatnia się 
ale to nie może zniweczyć jego aktywności, 
ani nawet zmienić prędkości jego zanikania, 
która zawsze ulega prawu wykładniczemu, 
zmniejszając się do połowy po 1 1  godzinach. 
N a propozycyę J. J. Thomsona panna Slater zaję
ła  się zbadaniem, czy promienie katodalne, które 
przecież tak głęboko zmodyfikować mogą cząste
czki ciał, wpływają na cząsteczki aktywne i zmie
niają prędkość ich zanikania.

W  doświadczeniach tych, w skrzynce metalo
wej połączonej z ziemią, umieszczano pewną ilość 
toru naprzeciwko ciała, które zamierzano uczynić 
aktywnem i pozostawiano wszystko na jakieś 
24 godziny; po tym czasie następowało, z chwi
lą usunięcia toru, początkowo drobne wzmożenie 
się radioaktywności, lecz dopiero po ustaleniu 
się prawidłowego spadku (do połowy w ciągu 1 1  
godzin) pozwalano działać promieniom katodal- 
nym i sprawdzano aktywność metodą zwyczajną. 
Metal, którj' uczyniono aktywnym, wisiał odosob
niony w  walcu metalowym i połączony by ł z elek- 
trometrem kwadrantowym, gdy tymczasem walec 
by ł naładowany tak silnie, że w  zamkniętej prze
strzeni powietrznej wytwarzał się prąd nasycenia. 
Zazwyczaj dwie takie powierzchnie, które jedna
kowo długo wj'stawione były na działanie toru, 
porównywano ze sobą przed i po wystawieniu ich 
na działanie promieni katodalnych. Jako ciała, 
mającego stać się aktywnem, używano prawie za
wsze glinu.

Doświadczenie wykazało ubytek aktywności, 
a przeto należało zbadać, czy utracona aktywność 
płytki metalowej została zniweczona (t. j. czy za- 

j nikanie zostało przyśpieszone), czy też tylko unie
siona; w  tym ostatnim razie powinna była się od- 

| naleźć na ściankach rurki. Doświadczenia bez- 
j pośrednie, wykonane w celu rozstrzygnięcia po

między temi dwiema możliwościami, aczkolwiek 
nie ilościowe, wykazały z zupełną pewnością, że 
promienie katodalne sprowadziły ulotnienie się 
a nie zniweczenie aktywności. W prowadzając  
do rury małe elektrometry naładowane, stw ier
dzono mianowicie przyrost rozproszenia, będący 
skutkiem działania substancyi aktywnej, która 
ulotniła się na ścianki. I  inna także metoda, któ
ra miała wykazać przyczynę zmniejszania się ak
tywności, doprowadziła do wniosku, że w  działa
niu promieni katodalnych wchodzi w grę rozpylanie 
substancyi czynnej.

W  doświadczeniach tych, które z powodu rozli
cznych działań wtórnych promieni katodalnych 
były  bardzo skomplikowane, okazywało się pra
wie zawsze, że prędkość zanikania była zmalała,
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tak iż po godzinie do dwu część utraconej aktyw- 
ności ukazała się była na nowo. W  wielu razach 
okazywał się w  ciągu pierwszej godziny rzeczywi
sty przj'rost aktywności, lecz przyrost ten by ł tyl
ko przejściowy, i potem następowało znowu zani
kanie normalne. Ponieważ znaczna część aktyw
ności, utraconej przez płytkę, znalazła się na 
ściankach naczynia, przeto można było ją  zbadać 
oddzielnie, przyczem okazało się, że zanika ona 
z początku daleko prędzej niż normalnie, lecz że 
niebawem prędkość tego zanikania maleje i po 
trzech lub czterech godzinach powraca do normy. 
Takie zachowanie się jest dowodem, że jednocześ
nie istnieją obok siebie dw a wytwory przeobraża
nia się emanacyi toru, wytw ory o zdolności zani
kania różnej: ilość pierwszego z nich spada do 
połowy w  ciągu 55 minut, drugiego zaś w  ciągu 
11 godzin. Za  przykładem Rutherforda, który 
sposobu tego użył w  badaniach nad produktami 
przeobrażania się radu, panna Slater oznaczyła 
dwa znalezione przez siebie wytwory przeistacza
nia się emanacyi toru nazwami: „tor A u i „tor 
B u oraz zmierzyła stosunek ich procentowy, 
zmieniający się z biegiem czasu.

W yn ik i te uczyniły pożądanem zbadanie wpły
wu wysokich temperatur na zredukowaną emana- 
cyę toru. N a  podstawie nowych doświadczeń 
autorka i w kwestyi działania ciepła doszła do od
powiednich wniosków, które streszcza w końcu 
swej pracy w  sposób następujący:

„Oba stadya w rozpadzie emanacyi torowej 
wzbudzonej, których istnienie wykazują już 
rozważania teoretyczne, zawsze zachodzą jedno
cześnie na powierzchni, która by ła  wystawiona 
na emanacyę toru. Składnik o prędkości zanika
nia mniejszej (połowa po 1 1  godzinach) tworzy  
się pierwszy i może być nazwany torem A. Po
wstały z niego tor B, który jest decydujący dla 
wysyłanego promieniowania, jest ciałem, które
go zanikanie odbywa się daleko szybciej (połowa 
po 55 minutach).

Dw ie te substancye wykazują we własno
ściach swych różnice, skutkiem których mogą 
być rozdzielone. Obie ulatniają się częściowo, 
jeżeli je wystawimy na promienie katodalne. Tor  
B  jest w tym razie lotniejszy od toru A. Przy 
czyna ulatniania się jest natury elektrycznej; jest 
ono po części bezpośrednim skutkiem działania ; 
promieni katodałnych, po części zaś sprowadza 
rozpylanie substancyi aktywnej podobne do tego, | 
jakie obserwujemy na elektrodach metalowych.

Pod  działaniem ciepła tor A  jest lotniejszy od j 
toru B. Pierwszy składnik daje się usunąć pra- | 
wie w  zupełności, jeżeli drut aktywny potrzyma
my przez kilka minut w  żarze czerwonym. N a  
drucie pozostanie wtedy prawie czysty tor B , 
którego aktywność opada do połowy w  przecią
gu  55 minut“ .

(Naturw . Rundschau). Tłum. S. B.

D O R O C Z N E  O G Ó L N E  Z G R O M A D Z E N IE  

C Z Ł O N K Ó W  Z A Ł O Ż Y C IE L I  

T O W A R Z Y S T W A  M U Z E U M  IM IE N IA  D -R \  

T. C H A Ł U B IŃ S K IE G O  W  Z A K O P A N E M .

Odbyło się w dn. 22 sierpnia r. b. w  Zakopa
nem w  budynku muzealnym pod przewodnictwem 
prof. d-ra Ignacego Baranowskiego.

Zgromadzeni na początku posiedzenia uczcili 
przez powstanie pamięć zmarłego w  r. b. członkr 
założyciela ś. p. Roberta Hersego, a-następnie 
wysłuchali sprawozdania zarządu za czas od 2 
sierpnia 1903 r. do 31 grudnia 1904 r.

Ze sprawozdania tego wyjmujemy szczegół 
ważniejsze: Towarzystwo liczyło w  okresie spra
wozdawczym 132 członków t. j. o 11 więcej, ni:i 
w'poprzednim (121); Muzeum zwiedziło za bileta
mi płatnemi 3390 osób; darów otrzymano 13, 
w  tem 7 książek, 1 mapę i 4 pozycye w  dziai 
etnograficznym; wśród nich do ciekawych należ; 
półka góralska i zbiór patronów (88  sztuk) do 
drukowania deseni na tkaninach własnego wyro
bu. Z  nowych nabytków zasługują na szczegól
ną uwagę: piękne starożytne odrzwia z chaty 
góralskiej, wstawione już w  jednej z sal muzeal
nych, oraz ładny okaz niedźwiedzia zabitego 
w  Tatrach. Zbiory muzealne wynoszą obecnie 
ogółem: a) w  dziale zoologicznym około 750 oka
zów, b ) w  botanicznym 2622, c) mineralogicznym 
i geologicznym 600, d) etnograficznym 300, 
e) w  bibliotecznym 498 książek, 20 map, 152 
sztychów, heliograwiur i fotografij.

U b ieg łe j zimy postawiono w  budynku muze
alnym piece i zaopatrzono go dokładnie od zimni 
dzięki czemu sale dostępne są obecnie przez cały 
rok, kiedy dotychczas dłuższy w nich pobyt mo- 

, żliwy by ł jedynie w  ciągu miesięcy letnich. D  
| prowadzono również do porządku i skatalogowa

no bibliotekę, a także uporządkowano dział etno
graficzny.

Stacya meteorologiczna, istniejąca przy Muze
um, prowadziła spostrzeżenia, wzorem lat poprzed
nich, i dostarczała ich Towarzystwu Tatrzańskie
mu, które je  drukowało w  swych rocznikach, Ko- 
misyi klimatycznej w  Zakopanem oraz c. k. kra
jowemu Oddziałowi hydrogaficznemu we Lwo
wie.

W  okresie sprawozdawczym Towarzystwo 
udzieliło dwukrotnie zasiłku na prace naukowe 
dotyczące Tatr, a mianowicie 400 kor. p- 
W eybergow i, kustoszowi gabinetu mineralogicz
nego przy uniwer. W arszawskim  na dalszy ciąg 
pracy pod tytułem „Przyczynki do petrografii 
trzonu krystalicznego Tatr“ oraz 200 k. p. M. L i
manowskiemu na prowadzenie w  dalszym ciągu 
badań geologicznych, których wynik dotychczaso
w y  p. L .  podał w  pracy, ogłoszonej w  rozpra
wach wydz. matem, przyrodniczego Akad. Umie- 
jętności p. t. „Odkrycie płatu dolno tatrzańskiego 
w paśmie Czerwonych W ierchów na Gładkiem .
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W pływ y  z wkładek członkowskich, opłat za 
bilety wejścia, ofiar, jednorazowych i t. p. wynio- 
j . -  w okresie sprawozdawczym 2669 kor. 37, co 
łącznie z pozostałością z roku poprzedniego (1430  
kor. 51 kał.) stanowi 4129 kor. 8 8  hal.; wydatki 
wyniosły 2107 kor. 04 hal., pozostało w dn. 
1 stycznia 1905 r .— 2022 kor. 84 hal. Rachun
kiem tym nie są objęte nabytki działu etnografi
cznego, dokonywane z funduszu (600 kor.), ofia
rowanego przez hr. Dzieduszycką wyłącznie na 
powiększanie tego działu. Również osobno poda
l i  ■ są w  sprawozdaniu zasiłki na prace naukowe, 
udzielane z subwencyi w  kwocie 10 0 0  kor., któ
ra otrzymano w  r. 1903 od Minister. Oświaty; po
zostałość z tej subwencyi wynosiła w  dn. 1 sty- 
( nia 1905 r. wraz z procentami 364 kor. 49 hal 
Z procentów legatu ś. p. d-ra W ł.  Florkiewicza 
(2000 rb .) nie korzystano jeszcze w  roku bieżą
cym, ponieważ użytkowanie z nich ma się zacząć 
dopiero wtedy, kiedy fundusz ten urośnie wraz 
■ procentami do 5000 kor.; w  dn. 1 stycznia 
1905 wynosił on dopiero 4727 kor. 50 hal.

Po udzieleniu absolutoryum Zarządowi, zgro
madzeni przystąpili do obrad nad reformą statu- 

i i po wyczerpującej dyskusyi przyjęli nowy  
-; atut, opracowany przez Zarząd na skutek uchwa-

zeszłorocznego zgromadzenia ogólnego. W e 
dług starego statutu wszelkie prawa posiadali 
\ lko członkowie założyciele, nowy rozszerza je  

jia członków innych kategoryj.
Po uchwalonej reformie statutu odbyły się 

uzupełniające w ybory do Zarządu oraz do grona 
:złonków założycieli. N a  zakończenie Zarząd od
czyta! tymczasowe sprawozdanie z pracy p. Zygm. 
W eyberga, ilustrowane dołączonemi fotografiami 
: >reparatów mikroskopowy ch.

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

—  Gęstość dwutlenku w ęgla  w tem peratu
rze 2000°. Jak wiadomo, Bunsen podał sposób 
oznaczenia gęstości gazów, polegający na mie
rzeniu czasów ich wypływu. Sposób ten zasto
pował obecnie F . Emich do gazów o temperaturze 
bardzo wysokiej, którą otrzymuje, przepuszczając 
gaz przez mocno rozgrzane rurki metalowe. Po  
upewnieniu się, że metoda ta nie zawodzi w  tem
peraturach najwyższych, Emich zajął się oznacze
niem gęstości dwutlenku węgla w  temperaturze 
2 0 0 0 °. Doświadczenie to było szczególnie cieka
we z tego względu, że powyżej 1300°, według  
badań Devillea, dwutlenek w ęgla rozpada się na 
tlenek węgla i tlen i że cały szereg badaczów po
twierdził fakt powstawania tlenku węgla w  ty^ch 
wysokich temperaturach. Jednakże rzecz dziwna, 
nawet w  temperaturach najwyższych nie zdołano 
stwierdzić zmniejszenia się gęstości gazu. Ponie
waż dysocyacya, zachodząca w  skromnych nawet 
rozmiarach, powinna wywołać całkiem wyraźną 
zmianę w  prędkości wypływu, przeto Emich po
stanowił zmierzyć metodą Bunsena transpiracyę

dwutlenku w ęgla i porównać ją  z szybkością w y
p ływu gazu, nie ulegającego dyrsocyacyi, miano
wicie azotu (by ł on zmuszony użj^ć azotu, a nie 
powietrza, ponieważ iryd, z którego wyrobiona 
była rura, ulega rozpyleniu w  powietrzu w  tem
peraturze 2000°). Doświadczenie to wykazało, 
że stosunek pomiędzy prędkościami w ypływu  
(przez otwór wązki) dwutlenku węgla i azotu jest 
ten sam w temperaturze 2 0 0 0 °, co i w  tempera
turze zwyczajnej, skąd wynika, że dwutlenek 
węgla, ogrzany na czas krótki do 2 0 0 0 ° albo 
wcale nie ulega dysocyacyi, albo też ulega jej 
w stopniu bardzo nieznacznym, tak nieznacznym, 
że ilość gazu rozłożonego w  żadnym razie nie prze
nosi 6% całej masy. Nadmienić wypada, że 
i Berthelot w badaniach swych nad reakcyami 
w temperaturach wysokich również nie zdołał 
stwierdzić, by dwutlenek węgla ulegał rozpadowi. 

(Naturw. R .). 8. B.

—  Przenik liw ość cieczy dla fal Hertza.
Dokładne zbadanie nielicznych prac, dotycząc3'ch 
przenikliwości ciał dla fal elektrycznych, wyka
zało, że środki, dotąd stosowane, nie mogą dać 
wyników, któreby się dawały porównywać iloś
ciowo. Branly, który najwięcej zajmował się tą 
kwestyą, używał, jako wykrywacza fal elektrycz
nych, koherera, t. j. przyrządu, którego czułość 
iest tak zmienna, że uniemożliwia dokładne regu
lowanie. Nadto, w  poszukiwaniach tych zakła
dano, że promienie siły elektrycznej zanikają od- 

I wrotnie proporcyonalnie do kwadratu z odległości 
pomimo, że pochłanianie w  powietrzu może mocno 
naruszyć to prawo. Wreszcie, nie posiadamy 
dotąd przyrządów precyzyjnych do mierzenia 
elementów ilościowych fal Hertza. Tu i owdzie 
posługiwano się w  tym celu, bądź ciepłem, wy- 
twarzanem przez drgania elektryczne, bądź dzia
łaniem tych drgań na magnetyzm, naogół jednak 
czułe te metody mogły być stosowane w zakresie 
bardzo ograniczonym. Dopiero w  r. 1903 F le 
ming wynalazł nowy wykrywacz fal elektrycznych, 
oparty na odmagnesowywaniu żelaza, w  którym 
magnetometr zastępuje telefon, skutkiem czego 
przyrząd dobrze nadaje się do pomiarów ilościo
wych.

Tej ostatniej metody użył Buscemi w poszuki
waniach swych nad przenikliwością niektórych 
cieczy dla fal elektrycznych, przyczem udoskona
lił znacznie pierwotny wykrywacz Fleminga. 
Przyrząd Buscemiego składa się z jądra, złożone
go z dziewięciu drutów żelaznych parafin o wanj'ch, 
owiniętego papierem porafinowanym, oraz z cew
ki z drutu miedzianego izolowanego, cewka ta owi
nięta jest warstwą papieru, na którą nawinięta 
jest druga cewka. Puszczając prąd przez pierw
szą cewkę magnesujemy jądro, które traci jednak  
nabyty magnetyzm, jeżeli przez drugą cewkę 
przebiegnie fala elektryczna. Kilkanaście takich 
cewek, odpowiednio uszeregowanych, łączy się 
z komutatorem, który bądź puszcza prąd z bate- 
ryi akumulatorów, bądź też wytwarza połączenie
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z galwanometrem. Oscylator, służący do w y 
tworzenia fal umieszczony jest w  skrzynce żelaz- 
nęj, zaopatrzonej w  okienko, zasłonięte naczyniem 
kryształowem. Pale elektryczne, powstające we
wnątrz skrzynki, mogą przedostać się nazewnątrz 
jedynie poprzez ciecz, napełniającą naczynie. 
Z tabelki odchyleń galwanometrycznych, które 
Buscemi otrzymywał, napełniając naczynie to roz- 
maitemi cieczami, okazuje się, że kwasy silnie 
pochłaniają fale elektromagnetyczne, że woda 
destylowana przepuszcza je daleko trudniej ani
żeli powietrze, a to ostatnie trudniej, aniżeli olej 
wazelinowy. Roztwór 1% chlorku sodu jest już 
w cienkiej warstwie nieprzenikliwy, skąd wyni
ka, że woda morska, która zawiera średnio 
około 3% tej soli, pochłani ć musi fale Hertza już  
w warstwach bardzo cienkich. S. B.

(Naturw . R.).

—  Pom iary elektryczności atmosferycznej.
Podczas 12 podróży powietrznych, odbytych 
w ciągu lat 1900— 1903, F . Linke wykonał sze
reg pomiarów, dotyczących elektryczności atmo
sferycznej, a następnie opracował otrzymane w y 
niki. Do mierzenia spadku potencyału używał 
prawi wyłącznie t. z w. kolektorów kroplowych, 
do mierzenia zaś rozproszenia— przyrządu, obmy
ślonego przez Elstera i Greitla. Badania te po
twierdziły wyniki dawniejszych podróży powie
trznych. Okazało się, że normalny spadek po
tencyału, liczony do dołu do góry, jest w  rzeczy 
samej dodatni i maleje z wysokością. Powtóre, 
stwierdzono, że brak ciągłości w  przebiegu ele
mentów meteorologicznych, a zwłaszcza tempera
tury, zawsze idzie w  parze z brakiem ciągłości 
w spadku potencyału i w  rozpraszaniu się elek
tryczności. P . Linke tłumaczy to zjawisko w y 
stępowaniem warstw oparów i na obronę swego  
poglądu przytacza wiele argumentów bardzo 
przekonywających. Bardzo interesująca jest pró
ba oznaczenia drogą rachunkową zakłócenia, któ
re balon, będący dobrym przewodnikiem elektry
czności, wywołuje w  polu jednorodnem.

(Physikalische Zeitschrift). S. B.

—  E lek tryzacya  w yw o łan a  przez prom ie
nie radu. Jak wiadomo, ciała, na które padną 
promienie radu, wysyłają nowe promienie, t. zw. 
promienie wtórne, które, o ile wiemy, przynaj- ! 
mniej w  większej sw ej części zbliżone są do pro
mieni (3, t. j, zasadzają się na emisyi elektronów 
odjemnych. Ponieważ promienie a  radu nie do- 
sięgaj% ciała nieco dalej położonego, ulegają bo
wiem absorpcyi w powietrzu, a działanie promie
ni f  jest wzgłędnie słabe, przeto można powie
dzieć, że promienie wtórne tworzą się głównie za 
sprawą promieni p, t. j. elektronów odjemny^ch, 
które wysyła rad. Tym sposobem ciała, na któ
re padają promienie radu, wystawione są na dwa  
rodzaje elektryzacyi przeciwnego znaku: z jednej 
strony ładują się one odjemnie za pośrednictwem  
elektronów, otrzymywanych od ciała radyoakty-

wnego, z drugiej zaś strony— dodatnio z powodu 
że same wysyłają odjemne promienie wtórne. 
Zazwyczaj przeważa działanie pierwsze, i ciało 
elektryrzuje się odjemnie, gd j' tymczasem, jak 
wiadomo, otrzymujemy zawsze ładunek dodatni 
wystawiając jakiekolwiek ciało na działanie pro
mieni X  lub promieni fioletowych. Ze w pierw 
szym przypadku ładunek jest dodatni, dowiódł 
tego Righi w doświadczeniach, wykonywanych 
pod ciśnieniem atmosferycznem. Badając ładun
ki, wytworzone przez promienie X , musiał uciec 
się do próżni, ponieważ powietrze jonizuje się 
i staje się dobryrm przewodnikiem. Tak samo 
i z tego samego powodu trzeba by^ło postąpić 
w doświadczeniach nad promieniami radu; po
wietrze, otaczające ciało, którego ładunek badano 
musiało być możliwie rozrzedzone.

Układ doświadczenia był następujący: W  na 
czyniu szklanem, w  którem powietrze rozrzedzo 
ne było poniżej 0 ,0 0 1  mm i które wewnątrz wy
słane było siatką metalową, połączoną z ziemią 
znajdował się krążek badanej substancyi połączo
ny z elektrometrem kwadrantowym. Przed krąż
kiem tym, który miał 5 cm średnicy^, wybite było 
w ściance naczynia okienko, mające 2 cm średni- 

.cy, zasłonięte blaszką glinową, grubą na 0,085 mm. 
Przed tem okienkiem umieszczono kapslę eboni
tową z 15 mg bromku radu, którego promienie 
j3 podały przez okienko na krążek, oddalony za
zwyczaj o 1 cm. Drut, prowadzący do elektro- 
metru, chroniły od promieni radu zasłony ołowia
ne oraz rura metalowa, połączona z ziemią. Krąż
ki ładowano za każdym razem do niewielkiego 
potencyału dodatniego, np. do 0,4 wolta i mie
rzono czas, po którego upływie potencyał ten 
spadał do — 0,4, a stąd obliczano zmianę poten
cyału w ciągu minuty.

Zbadano węgiel, glin, siarkę, żelazo, nikiel, 
miedź, cynk, srebro, cynę, tellur, platynę, ołów 
bizmut, a więc przewodniki i nieprzewodniki, 
których ciężar atomowy wynosi od 12,003 do 
208,5 (0 = 1 6 ) .  Z  wyjątkiem platyny, w  szere
gu wszystkich tyrch ciał, ze wzrastaniem ciężaru 
atomowego, zmniejszała się w  sposób ciągły zmia
na potencyału, począwszy od— 53 mm aż do— 23. 
(W yjątek , który stanowi platyna, tłumaczy się 
wielką cienkością krążka, który z pewnością 
przepuszczał promienie (3). Ponieważ występo
wanie na krążku większego ładunku w  danym 
czasie jest oznaką oczywistą mniej obfitej emisyi 
promieni wtórnych, przeto można powiedzieć, że 
dane ciało tem obficiej wysyła te promienie, im 
jego ciężar atomowy'' jest wyższy. Zresztą, wpływ  
ciężaru atomowego na zjawiska radyoaktywności 
stwierdzony został i inną drogą.

W ed łu g  wszelkiego prawdopodobieństwa częśc 
elektronów, .które tworzą promienie [3, odbija się 
od krążka, inne zaś przechodzą nawskroś, jeżeli 
tylko grubość nie jest zbyt wielka. Ani jedne, 
ani drugie nie mogą wpłynąć na ładunek krążka, 
o którym rozstrzygają jedynie te elektrony, któ
re zostają zatrzyrmane. Ponieważ krążek ładuje
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się odjemnie, przeto liczba elektronów, tworzą
cych promienie wtórne, musi być mniejsza od 
liczby tych. które tworzą promienie [i i zostają 
zatrzymane przez krążek. Otóż, można przewi
dzieć. że w  miarę zwiększania się grubości krążka 
wzrasta zarówno liczba elektronów zatrzymanych 
jak i tych, które powstały świeżo, lecz nie mogą 
wyjść z krążka. Innemi słowy, należy oczeki
wać, że następstwem zwiększenia się grubości 
będzie silniejsze pochłanianie nie tylko padają
cych promieni Ji lecz także i promieni wtórnych 
utworzonych w głębi, a zatem zwiększenie się ła
dunku odjemnego, osiągniętego w ciągu danego 
czasu. Doświadczenie potwierdziło w  zupełności 
to przewidywanie: bardzo cienka blaszka glino
wa nie miała ładunku wcale; blaszka, gruba na
0.1)09 mm, posiadała ładunek, równy— 4 milli- 
woltom; blaszka gruba na 1,47 posiadała— 45 
mw i wreszcie gruba na 5,88 mm —  46 mw.

Naturw. R .). 8. B.

—  M inera ły  radyoaktywne. Zdaniem R u 
therforda i Soddego, chcąc wykryć związek po
między róźnemi pierwiastkami radyoaktywnemi 
or:iz określić naturę ostatnich, już nie aktywnych 
wytworów przeobrażania się tych pierwiastków, 
rii.ieży przedewszystkiem zająć się zbadaniem mi
nerałów radyoaktywnych. A lbowiem  minerały 
te są prawdziwemi laboratoryami, w  których J 
przemiany owe odbywały się od czasów niepamięt
nych, skutkiem czego ostatecznie ich wytwory  
musiały się tam nagromadzić w ilościach możli- j 
w, eh do zmierzenia. W  wielu razach życie ta
kiego wytworu jest krótkie w  porównaniu z wie- j 
kem minerału, natenczas można oczekiwać, że | 
napotkamy ten wytwór w  różnych minerałach 
w ilościach, proporcyonalnych do ilości jego j 
,.przodka“ . Lecz nawet gdy zmiany zachodzą 
zbyt powoli, by  mogła ustalić się równowaga, już 
samo stałe występowanie razem dwu substancyj 
■ starcza cennej wskazówki, co do ich względne
go położenia w  szeregu pierwiastków radyoaktyw
nych. W ażnym  przyczynkiem do tej kwestyi 
jest praca Strutta, poświęcona zbadaniu ilości 
uianu, radu, toru i helu, znajdujących się w róż
nych minerałach. Do oznaczenia uranu Strutt 
używał zwykłych metod analizy chemicznej. Rad  
iwerzony był podług ilości emanacyi: po usunię
ciu z odważonej ilości minerału wszystkiej emana
cyi radu, pozostawiano substancyę rozpuszczoną 
na dobę w  naczyniu zamkniętem, poczem ilość 
emanacyi, wytworzonej z radu, mierzono zapomo- 
cą elektroskopu o listkach złotych. Przez porów
nanie z emanacyą bromku radu otrzj^mywano wa- j 
gę radu, zawartego w minerale. Ilość toru, któ- 
rego analiza chemiczna połączona jest z wielkiemi 
trudnościami, oznaczano również podług ilości je - j 
go emanacyi w  taki sam sposób, jak  ilość radu.
^  reszcie, hel oznaczano sposobem analitycznym. 
Wyniki badań nad 24 minerałami zestawione są 
w tablicy, która, oprócz miejsca pochodzenia mi- ; 
nerału, podaje zawartość radu (w  milionowych j

częściach procentu bromku radu), tlenku uranu, 
tlenku toru (w  procentach!, helu (w  centymetrach 
sześciennych na gram minerału), aktywność cał
kowitą, przyczem za jednostkę wzięta jest aktyw
ność tlenku uranu, i nakoniec stosunek radu do 
uranu. W  czasie gdy Strutt zajęty by ł temi po
szukiwaniami, ukazała su; praca Boltwooda, który 
stwierdził drogą pomiarów, że ilość radu, zawie
rającego się w minerale, jest w  przybliżeniu pro- 
porcyonalna do ilości uranu. Tym  sposobem w y
nik najważniejszy poszukiwań Strutta ogłoszony 
został przed ukazaniem się jego pracy; niemniej 
przeto ważne jest potwierdzenie powyższego sto
sunku, w  pracy tej zawarte. Strutt znalazł w ar
tości, które w  poszczególnych minerałach wahają 
się pomiędzy 0,8 a 8,99. Odstępstwa, które uja
wniają się w  niektórych minerałach, można w y
tłumaczyć tem, że roztwór radu drogą dyfuzyi 

! przeniknął do danego minerału z zewnątrz.
Torowi, o ile się zdaje, towarzyszy stale grupa 

; uranu i radu; nie znaleziono minerału, zawierają
cego tor, a nie zawierającego radu; często nato
miast zdarzają się minerały uranu i radu bez toru 
a jego stosunek ilościowy zmienia się w  granicach 
bardzo szerokich. Tor jest radyoaktywny i przeto 
rozpada się, wedle obliczeń Rutterforda, w poło
wie swej ilości w  ciągu lat 3 X  109. Jeżeli przyj
miemy, co rzecz prawdopodobna, że minerały liczą 
nie mniej jak 30 milionów lat wieku, to wynika 
stąd, że w  ciągu tego okresu uległo przemianie 
1/2 procentu toru i że wytwór tego przeobrażenia 
musiał nagromadzić się w ilości, dającej się zwa
żyć. Otóż hel jest takim wytworem, lecz wy
tworem nie bezpośrednim; za wytwór rozkładu 
toru należy raczej uważać uran, który jest sta
łym towarzyszem toru. Najnowsze badania nad 
ciężarem atomowym obu pierwiastków nie przeczą 
temu poglądowi, a że stosunek ich w  różnych mi
nerałach nie jest stały, to daje się wytłumaczyć 
powolnością przeobrażenia, która nie pozwoliła na 
wytworzenie się równowagi.

Bardzo ciekawy związek z torem wykazuje hel. 
N igdy  minerał nie zawierał więcej nad odrobinę 
helu, jeżeli nie zawierał toru, co jest dowodem, 
że większa część helu powstała z toru. Odwrotnie, 
minerały zawierać mogą dużo toru i bardzo meło 
helu, co tłumaczy się tem, że hel po wytworzeniu 
się może ujść z minerału, warunki zaś, sprzyja
jące zatrzymaniu tego gazu mogą być w różnych 
minerałach bardzo różne. G dyby  można było 
przyjąć, że hel powstaje z samego tylko radu, to 
z ilości obecnego radu dałaby się wyprowadzić 
dolna granica wieku minerału, ponieważ istnieją 
dość wiarogodne obliczenia dotyczące prędkości 
przemiany radu i uranu. Ponieważ jednak i tor 
może wytwarzać hel, przeto obliczenia powyższe 
dają się zastosować tylko do minerałów, wolnych 
od toru; w ten sposób np. dla blendy smolistej 
z Kornwalii otrzymujemy, jako wiek najniższy, 
liczbę 2 0  milionów lat.

W  wyżej opisanych poszukiwaniach Strutt nie 
uwzględnił zupełnie dwu ciał radyoaktywnych,
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a mianowicie aktynu i polonu. Pierwszego nie 
badał wcale z powodu, że niema dotąd zupełnie 
pewnego sposobu oddzielania tej substancyi, 
zdarzającej się tylko w  ilościach minimalnych; co 
zaś do polonu, to autor nie dokończył jeszcze 
swych badań z których obiecuje zdać sprawą 
w  pracy oddzielnej. 8. B.

(Naturw. R .).

—  Przedrośl i kiełek nasięźrza ła  pospoli
tego (Ophioglossum  vulgatum  L). Podobnie 
jak wszystkie paprocie, i nasięźrzałowate (Ophio- 
glossaceae) posiadają też pokolenie płciowe pod 
skromną postaciąprzedrośli z rodniami i plemniami 
przyczem główną cechą charakterystyczną tej ro
dziny jest to, że właśnie przedrośle owe są pod
ziemne, nie zawierają nigdy chlorofilu, i wskutek 
tego nie są zdolne do asy miłowania C 0 2 i żyją 
jako saprofity. D la  tej samej przyczyny ogrom
nie trudno znaleźć ją  i zbadać, tembardziej że 
z zarodnika nigdy jeszcze dotąd nie udało się jej 
otrzymać. N ic też dziwnego, że pokolenie to 
poznano bliżej dotychczas zaledwie u grono wca 
pierzastego (Botrychium lunaria) oraz u dwu pod
zwrotnikowych gatunków nasięźrzała. Dopiero 
niedawno p. H . Bruchmann po długich i staran
nych poszukiwaniach opisał je i u naszego nasięź
rzała pospolitego (Ophioglossum vulgatum L .) 
oraz poznał początkowe stadya rozwoju pokolenia 
bezpłciowego.

Przedrośle nasięźrzała spotykają się w  glebie 
na głębokości 2 — 1 0  cm przyczem ilość ich w  jed- 
nem miejscu jest bardzo mała; p. Bruchmann na 
1  m2, gdzie roślina ta występowała w  znacz
niejszej ilości, znalazł zaledwie 8 przedrośli. Są 
to utwory walcowato-robaczykowate, kolom  bru
natnego, często rozgałęzione, nigdy jednak nie 
posiadające chwytników; dolna ich powierzchnia 
jest tępo zaokrąglona, górna zaś, biaława, ma po
stać stożkowatą. D ługość przedrośli wynosi 
6 cm, grubość zaledwie 0 ,4— 1 , 6  mm , przyczem  
wzrost jej dokonywa się przy pomocy trójgrania- 
stej komórki wierzchołkowej, jest nieograniczony 
i bardzo powolny,, według wymienionego autora 
na to, aby wyróść do długości 6 cm , potrzeba jej 
do 20 lat. Zdanie to znajduje poparcie w  ogól
nie znanym fakcie, że u podzwrotnikowego Ophio
glossum pendulum w ciągu l 1/2roku kiełkowania 
zarodnika, wytwarza się przedrośl składająca się 
zaledwie z trzech komórek. Przedrośle nasięź
rzała pospolitego są jednodomne, t. j. na jednej 
i tej samej tworzą się rodnie oraz plemnie, te ostat
nie żyjące spotykają się tylko przy samym wierz
chołku roślinki, niżej leżące są już obumarłe. 
Rodnie przedstawiają się jako wypukłe komple
ksy komórek, zawierają przytem zwykle po jed 
nej komórce jajowej i kanałowej, która to ostat
nia, pękając, tworzy kanał, przez który plemnik 
może przeniknąć do jajka. Plemnie mają postać 
podobną do rodni; wytwarzające się w  nich licz
ne plemniki wychodzą nazewnątrz po dostatecz- 
nem zwilżeniu wodą. Z  wielkiej ilości plemni

ków zaledwie mała ilość największych zapładnia 
rodnie; pozostałe giną porwane prądem wodv- 
wewnątrz gleby poniżej przedrośli.

Z  zapłodnionej komórki jajowej rodni (co zda
rza się stosunkowo rzadko wskutek wyżej wymie
nionej przyczyny) rozwija się kiełek wytwarzają
cy najpierw chwytniki. Przedrośl, jak już za
znaczono, ich nie posiada i żyje albo saprofitycz
nie albo symbiotycznie z grzybkami. Kiełek 
pędzi życie niezależne przyczem wyrastając prze
bija przedrośl, która wskutek tego często zanika. 
Młoda roślinka wzrasta dalej bardzo powoli zaled
wie po 8  — 1 0  latach wybija się na powierzchni 
gleby, gdzie tworzy liść, którego rozwój zakończa 
się zaledwie w 5-ym roku. Jeden z następnych 
wytwarza dopiero zarodnie, zawierające zarodni
ki, z których po wysianiu się, znowu mogą two
rzyć się przedrośle. Ad. Cz.

(Natur. Rund.).

—  W ielozarodkowość. Pod  mianem ten 
(polyembryonia) należy rozumieć zjawisko rzadko 
obserwowane, a polegające na tem, że jajko, ul 
gając początkowo brózdkowaniu w sposób zw 
kły, w  stadyum moruli rozpada się na elementar
ne składniki komórkowe, z których rozwijają się 
następnie całkowicie wy-kształcone osobniki. Z ja 
wisko to po raz pierwszy zaobserwował w roku 
ubiegłym p. P. Marchal u błonkoskrzydłych 
pasorzytujących, należących do rodzin pokn - 
wnych: Proctotrypidae i Chalcididae; są to bar
dzo małe owady, składające ja ja  do zarodków in
nych owadów.

Najprostszy stosunkowo przykład daje rozwój 
jaj Polygnotus minutus (Proctotrypidae), rozwi
jających się w przewodzie pokarmowym larw mu
chy heskiej (Cecidomyia destructor). Brózdkowa
nie jaj w  pierwszych okresach rozwojowych od
bywa się w taki sposób, że przedewszystkiem 
następuje kolejny podział jądra bez udziału pro- 

I toplazmy; później gdy ilość jąder potomnych doj
dzie do dwudziestu, w  ja ju  występują dwie war
stwy; zewnętrzna warstwa jąder i protoplazmy 
z której powstaje owodnia, i jądra zarodkowe, 
zajmujące środek ja ja  i grupujące się w  kilka 
skupień, których ilość odpowiada ilości larw, roz
wijających się z jaja. W  drugim przypadku (En- 
cyrtus fuscicolus) tenże autor stwierdził, że z je
dnego jaja może rozwinąć się więcej niż sto larw.

Marchal porównywa obserwowaną przez siebie 
wielozarodkowość u błonkoskrzydłych z wynika
mi doświadczeń Driescha nad morulami jeżów 
morskich, polegających na tem, że zwierzęta znaj
dujące się w  powyższem stadyum rozwojowein 
poddawano działaniu wstrząśnień mechanicznych, 
przyczem z odosobnionych w  taki sposób elemen
tów komórkowych moruli powstawał}' larwy 
eksperymentowanych zwierząt. Czynnik mecha
niczny, według autora, występuje również pod
czas rozwoju b łon osk rzy  dły ch, a polega na ru
chach, i ciśnieniu, jakie w yw iera przewód pokar
mowy larwy-gospodarza na rozwijającego się
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w niem owada pasorzytującego. Prócz tego. autor 
wskazuje inny nie mniej ważny czynnik: jaja  
u\vadów badanych są składane do przewrodu po
karmowego larw  muchy heskiej, co pociąga za so
l i  zmiany w  ciśnieniu osmotycznem, gdyż jaja  
zostają przeniesione do środowiska o koncentra- 
:■ vi odmiennej. Jak wiadomo, wywołanie zmian 
nagłych w  ciśnieniu osmotycznem jest jednym  
/. najdokładniejszych sposobów dla izolowania kul 
> rzewężnych zarodków, znajdujących się we 
wczesnych okresach rozwojowych (Loeb, Bata
lion), i przypuścić należy, że w rozwoju bada
nych błonkoskrzydłych czynnik ten poważne po
siada znaczenie. K . B.

(R. g. d. S.)

—  Czynność wydzielania nerek polega na 
produkowaniu cieczy o wyższej koncentracyi 
. -ąsteczkowej, niż ciecz organiczna— krew. Nerki 
więc wykonywują pewną pracę. Miejsce, które 
jest widownią tej pracy i rodzaj energii, są to za
gadnienia, jak  dotychczas, nie rozwiązane osta-

cznie: jeden odłam badaczów objaśnia zjawiska 
wydzielnicze nerek wyzwalaniem się energii me
chanicznej (teorya filtracyi), d rug i— występowa
niem na jaw  energii osmotycznej (teorya błon 
: awpół przenikliwych). Prócz tego, według po
glądów jednej grupy badaczów, miejscem czyn
ności wydzielniczej ty^ch narządów są komórki 
nerkowe, które w. wykonywanej pracy udziału 
/ynnego nie mają, inni zaś przypuszczają, że ko- 

1 iórki te w  sposób niezbadany dotąd czynnie w y 
walają energię osmotyczą.

W  niedawno ogłoszonej pracy w  sprawozda
niach Akademii paryskiej pp. H . Lam y i A . Ma- 
'er podają wyniki swych doświadczeń, dotyczą

cych samych warunków pracy nerek, metoda zaś, 
iitórą posługiwali się, polega na jednoczesnem 
'jadaniu we krwi i w moczu zmian w  koncentracyi 
wydzielanych substancyj.

Pierwsze doświadczenie w jrkonane zostało na 
nerce, wyjętej ze zwierzęcia, przez którą prze
puszczano ciecz, składającą się z wody, i z roz
puszczonych w  niej: chlorku sodu, mocznika 
i glukozy; okazało się, że zebrane po pewnym  
czasie ciecze, wypływające z moczowodu i z żyły, 
nie wykazywały żadnych różnic pod względem  
zawartości rozpuszczonych ciał chemicznych. O d 
mienne jednak wyniki otrzymali autorowie na 
nerce zwierzęcia żyjącego, któremu wstrzykiwano 
flo żył roztwór stężony glukozy: badacze w  okre
ślonych odstępach czasu na zawartość cukru 
i mocznika, krew i mocz, ujawniły, że koncentra- 
cya soli we krw i prawie nie ulega zmianom, na
tomiast stosunkowa ilość cukru stale zmniejsza 
się. Z  drugiej zaś strony doświadczenia te do
wiodły, że ilość w  moczu soli i mocznika stale 
zmniejsza się, cukru zaś— powiększa.

W yn ik i doświadczeń powyższych, według zda
nia autorów, upoważniają do wyprowadzenia 
wniosków następujących. Żyjące komórki ner
kowe wykonywają pracę czynną, ponieważ całko

wita koncentracyi ciał w  moczu jest wyższa, niż 
we krwi; praca ta jest elektywna, bo zmiana 
w  stopniu stężenia dotyczę jednego z trzech ciał 
rozpuszczonych— cukru, którego ilości we krwi 
i w  moczu największą wykazują różnicę pod ko
niec doświadczenia, co dowodzi zależności pracy 
nerek od warunków doświadczenia. Zbadanie 
tych właśnie warunków, powodujących zmiany 
w koncentracyi, da możność zgłębienia mecha
nizmu wewnętrznego procesu wydzielniczego 
w nerkach.

K . B.

RO ZM AITO ŚCI.

—  E t haec faienda et illa  non omittenda.
Już w  marcu 1904 r., rząd japoński założył pe
wną liczbę stacyj meteorologicznych wzdłuż w y 
brzeży Korei. W  kwietniu tegoż roku, japońskie  
obserwatoryum meteorologiczne w  Czemulpo, za
częło gromadzić obserwacye. Obecnie H . Muka- 
sa zawiadomił redakcyę londyńskiej „Naturę11, 
że świeżo wykończono w Czemulpo nowy gmach 
dla tego obserwatoryum, zbudowany na szczycie 
najwyższego z okolicznych wzgórz, wzniesionym 
na 70 m nad poziom morza (szerokość geogr. 
półn. 37° 29'; długość geogr. wschodnia 126°37' 
od Greenwich). Na zaproszenie dyrektora, któ
rym jest Y .  W ad a  grono najznakomitszych osób 
z Seulu i Czemulpo, zwiedziło w d. 25 marca 
r. b., sale nowego obserwatoryum, gdzie, oprócz 
kompletu wybornych przyrządów meteorologi
cznych, miało sposobność oglądać seismograf po
ziomy po.rysłu prof. Omori. W śród  zaproszo
nych znajdowali się posłowie: japoński, francuski 
i angielski. Pokaz wypadł bardzo interesująco 
i w yw arł głębokie wrażenie na obecnych Koreań
czykach. S. B.

(Naturę).

N O T A T K I B IB L IO G R A F IC Z N E .

—  Geitler von I .  prof. dr. Elektromagnety
czne drgania i fale (Elektromagnetische Schwin- 
gungen und W ellen ) z 8 6  rysunkami. 8 °-w ielkie. 
Brunświk. 1905. Fr. V iew eg i syn. Cykl „Die  
Wissenschaft“ cena 4,50 mr.

—  Ostwald W. Szkoła chemii. I I  cz. Che
mia ważniejszych pierwiastków i związków. 
(Schule der Chemie; Erste Einfiihrungin die Che
mie fur Jedermann. I I  Th. D ie  Chemie der 
wichtigsten Elemente und Verbindungen) z 32 
rysunkami. Brunświk. 1905. F r. V iew eg i syn. 
Cena 7 . 20 mrk.

—  Newcomb-Engelmann. Astronomia popu
larna (Popułare Astronomie). W ydanie I I I ,  str. 
V I -(-7 4 8 .  Ze 198 rys. i 12 tablicami. Lipsk 
nakładem W . Engelmauna 1905. Cena rs.7 kop.50.

— H. Bornstein. Rozmowy o pogodzie (Un - 
terhaltangen tiber das W etter). Pytania i odpo
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wiedzi. Str. 48 z mapką pogody. Berlin. P . Parey  
1905. Cena 80 fenigów.

— C. JelineJc. W skazów ki d la prowadzących 
obserwacye meteorologiczne. (Anleitung zur Ąus- 
ftihrung meteorologischer Beobachtungen). 
W ydanie drugie. Staraniem Centralnego Instytu
tu Meteorologii i Geodynamiki. Str. I X  - j -  127 
z 4 tablicami i 37 rys. W iedeń  1905. Lipsk, 
W . Engelmann, Część I .  Cena 2 marki.

—  G. It. Darw in. Przyp ływ y  i odpływy  
oraz zjawiska pokrewne w  układzie słonecznym. 
(E bbe  und Fiut sovie verwandte Erscłieinungen 
im Sonnensystem). Przekład niemiecki z drugiego  
wydania oryginału. Str. X I I I  - ) -  344 z 43 rys. 
Lipsk. B. G. Teubner. Cena 6 m. 80 fen. (w  opra- 
wie). .

Dzieło to może być czytane z korzyścią i przez 
niespecyalistów.

—  A. H. Bucherer. W stęp matematyczny do 
teoryi elektronów. (Mathematische Einftthrun<' 
in die Elektronentheorie). Str IV -j-1 4 8  z 14 rvs. 
Lipsk. B- G. Teubner. Cene 8 m. 20 fenigów.

—  Prof. 8. Giinther. Geografia astronomiczna. 
(Astronomische Geographie). 170 str. z 52 r\ -. 
Lipsk 2905. Bibliot. Goschena. Cena 80 fen.

—‘ W. F . Wislicenus. Zasady kalendarz.i, 
sposobem popularnym wyłożone. (Der Kalender 
in gemeinverstandlicłier Darstellung). Str. IV  -j- 
-f- 118. Lipsk 1905. Teubner. Cena 1 marka.

—  Prof. GocJcel. Burza. (D as Gewitter). W v  
danie drugie, znacznie powiększone. Str. 264 8 ° 
wielkie. Z  5 tablicami i 37 rysunkami. Kolonia 
1905. Bachem. Cena 4 m. 50 fen.

—  Pabst. Zarys mineralogii. (Grundzuge der 
Mineralogie und Gesteinskunde). Str. 92 z 40 rys. 
1905 Hillger.

B U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y  

za czas od d. 21 do d. 31 sierpnia 1905 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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Barometr red. 
do 0° i na cięż
kość 700 mm -j-

Temperatura w st. Cels.
Kierunek 

iprędk. wiatru; 
w  m/sek.

Zachmurze
nie

(0 -  10)

5 
Su

m
a 

S 
op

ad
u

U W A G I

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

9 w. 7 r. 1 p. 9 w.

2 1 p 49,7 51,5 53,1 ; i3,2 17,6 15,4 19,0 13,5 ] w 3 »W, NW, 10 10 3 0,2 •  7 9 a; 4415p:
22w. 54,7 54,5 54,1 : 15,4 18,0 16,9 20,6 11,5 ;NWS n 2 O o 2 0 —

23 ś. 52,5 51,5 40,1 13,8 22,6 19,6 23,6 11,7 k Er s  E 4 0 0 © 2 3 —
24 c. 50,5 51,1 50,6 17,6 19,2 18,4 21,5 17,7 nw3 n 2 s4 1 0 * 9 5 1,5 •  w nocy
25 p. 50,2 50,1 50,3 16,4 17,3 15,4 18,9 13,5 W , e 2 S, 10# 10 0 1,4 •  n.
26 s. 49,8 40,5 49,4 18,2 2-2,6 18,2 23,6 12,5 W , W 3 0 © 3 © 6 4 22,1 #  w nocy
27 n. 46,4 46,8 48,4 14,4 15,2 14,4 19,7 13,8 E.n N E , N, 1 0 * 1 0 * 1 0 * 1,8 •  a, p, K 5 ha;
28p| 48,3 47,3 45,3 15,0 18,4 16,4 19,8 13,21 N W 5 SW i 10 9 0 —

29w- 41,4 36,0 35,2 13,9 18,6 13,0 19,0 12,0 e 5 S E 6 W 6 10 10 • 10 9,3 •  7 p n.

30 ś.l 34,4 34,5 35,6 14,8 16,6 13,3 20,0 11,0  s w , s w 4SWe © 3 10 10 10,8 # l 503p;7p9p.

31 c. 34,5 39,0 47,1 12,3 ■ 16,4 12,0 16,7 11,0 swt2 w 7 w 4 10 * 10 4 10,0 /  # 640 7 20a; •  l 2

£red- J 
nie j 46,6 46,5 47,1 15,0 | 18,3 | 15,7 20,2 j 12,8 3,6 | 3,6 2,7 6,9 8,0 4,5 -

Stan średni barometru za dekadę: */, (7 r. -(- 1  p. -J- 9 w.) =s 746,7 mm
Temperatura średnia za dekadę: '/i (? r- +  1 P- +  2 X  9 w -) =  16°,3 Cels.

Suma opadu za dekadę: =  57,1 mm

T R E ŚĆ . O ulepszonej metodzie partenogenezy sztucznej, przez Adę Sarnównę. — Plamy na Jowiszu, 
widziane przez ref rak tor' obser wato rymn królewieckiego, tłum S. B. —  Now e badania nad autotomią, 
przez Jana Tura.—  Zaćmienie słońca z dn. 30 sierpnia 1905 roku. — O wzbudzonej aktywności toru, 
przez pannę J. M. W . Slater, tłum. S. B. — Doroczne ogólne zgromadzenie członków założycieli Towa
rzystwa Muzeum imnienia d-ra T. Chałubińskiego w Zakopanem.— Kronika naukowa.— Rozmaitości —

Notatki biliograficzne. — Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca  W .  W R Ó B L E W S K I . Redaktor BR , Z N A T O W IC Z .

JJoaBOjeHO U,eH3ypoio. BapinaBa 19 ABrycTa  1905 r. Druk Rubieszowskiego i W rotnow skiego, W łodzim ierska 3.


