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P O K O L E N IE  x  i PO K O LE N IE  2 *  1).

Pierwsze istoty, żyjące na naszej ziemi, by
ły  monoenergidami 2), gołemi, wolno pływa- 
jącemi organizmami. Przysposabiały one 
sobie własne pożywienie, gdyż samo przez 
się zrozumiałe, że nie były w  możności ż y 
wić się substancyą organiczną. Dawniej 
przypuszczano, że te pierwsze organizmy po
siadały chlorofil; nowsze jednak badania da
ły  nam poznać bezbarwne organizmy (np. 
Nitromonas), które również mogą z nieorga
nicznej tworzyć organiczną materyę — pier
wsze więc organizmy mogły nie posiadać 
żadnego barwnika. Mimo to możemy zielone 
wiciowce (Flagellateae) uważać za bardzo 
pierwotne organizmy, stojące blizko pier
wotnych istot żywych.

Powstanie i zdolność odżywiania się nie 
wystarczyły do zachowania ciągłości życia, 
która dopiero nastąpiła wskutek zdolności 
rozmnażania się.

*) D ie x  Generation und die 2 x  Gene- 
ration. Von J. P . Lotsy. Biologisches Central- 
blatt. • Tom X X V . N° 4.

2) Autor używa nomenklatury Sachsa: za 
energidę uważa jedność, złożoną z bryłki plazmy 
i jądra, komórką nazywa utwór, złożony z wielu 
(lub też jednej) energid.

Rozmnażanie się u Flagellatów jest bar
dzo proste, polega ono —  np. Pyramidomo- 
nas — na prostym podziale podłużnym, pro
cesie, w  którym z jednego indywiduum ma
cierzystego powstają dwa, zwane siostrzane- 
mi albo siostrami. Matka w  tem stadyum 
jeszcze nie istniała, po podziale indywiduum 
nic nie pozostaje. Nowe osobniki są równe 
pierwszemu, który znikł, są to niezależne po
łowy pierwszego.

Gdyby te pierwsze organizmy nie miały 
w  sobie możności doskonalenia się, obecne 
istoty żyjące byłyby podobne do Flagellatów.

Pierwszy postęp polegał na tem, że na po
wierzchni nagiego ciała Flagellatów wydzie
liła się mocna z celulozy błonka, osłonka, 
chroniąca indywiduum; powstała, komórka.

Rozród pozostał z razu taki sam osłonka 
nie miała w tem żadnego udziału; energida 
dzieli się i nowo powstałe osobniki (każdy 
otoczony przez nowo wytworzoną błonkę) 
są wolne. O jakiejś matce mowy jeszcze 
niema, jednak, po podziale pozostaje już 
coś —  pusta osłonka, komórka.

Jest to właśnie ta komórka, z którą mają 
się liczyć istoty podczas swego dalszego do
skonalenia się. Już a priori można widzieć, 
że w  celu dalszego rozwoju stały otworem 
dla organizmów trzy drogi:

1) Indywidua siostrzane pozostają ze so
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bą w  związku, bez utraty ruchliwości; w ten 
sposób powstały ruszające się kolonie.

2) Komórka powiększa się, wydłuża a ener- 
gidy rozmnażają się; powstają wielkie ko
mórki, zamieszkałe przez liczne energidy.

3) Indywidua siostrzane pozostają razem, 
zatracają jednak ruchliwość, i tworzą form y
0 postaci nitek, płyt, albo ciał.

Te trzy możliwości w  rzeczy samej zreali
zowały się. W  ten sposób powstały grupy 
Volvocaceae u Siphoneae i reszta zielonych 
wodorostów, podczas, gdy z zielonych równo
ległych szeregów rozwojowych według trze
ciego sposobu wyszły Pliaeophyceae (glony 
brunatne) i Rhodophyceae (glony czerwone).

Dotychczas rozwój był zupełnie prawidło
wy, odbywał się własną pracą; tak powstały 
jako najwyższe form y od 1) Volvox, od 2) 
Caulerpa i Sphaeroplea, od 3) Coleochaete 
z zielonych, a Fucus z brunatnych wodoro
stów i przynajmniej większa część Bryophy- 
tów i Florideów. To był rozwój prawidło
wy. I  nieprawidłowy stał otworem i w y 
brały go jeszcze najpierwotniejsze formy. 
Polegał on na tem, że organizm już nie przy
sposabiał sobie potrzebnego pokarmu, lecz 
pobierał go z innych istot, żywych lub umar
łych. Tak powstały pasorzyty (Parasita)
1 roztocze (Saprophyta).

Wcześnie więc powstały zmiany w drze
wie rodowem organizmów; Polytom a jest to 
tylko pasorzytujący Chlamydomonas, wogó- 
le jednak pień Volvocinea pozostał wierny 
swym zasadom, lecz nie osięgnął nic wyższe
go ponad Volvoxa.

Pień ten ułatwił jeszcze sobie byt nie przez 
rozszerzenie przestrzeni zamieszkania, lecz 
przez to, że ruchliwość jego warunkowana 
przez w ici (flagella), przywiązała go na za
wsze do wody.

Siphoneae natomiast wyzyskały nową spo
sobność i utorowały sobie drogę do życia lą
dowego. Szczyt swego rozwoju osiągnęły 
w  grupie Pleśniaków (Mucoraceae). W  parze 
z tem nastąpiła pewna zmiana w ich rozmna
żaniu, gdyż, podczas gdy nieruchliwe Sipho
neae wykazywały pochodzenie od ruchliwych 
przodków w swych pływkach (zoosporae), to 
lądowe Siphonoinycetes nie m ogły się posłu
giwać tym  sposobem rozrodu; powstały nie
ruchliwe zarodniki (spory) w  zarodniach 
(sporangie) Mucorineów albo cała zarodnia

i przemieniła się w  jeden zarodnik (conidiunii 
zamiast wytworzenia w sobie licznych za
rodników.

Z trzeciego szeregu powstały ^pasorzyty 
i roztocze— z brunatnego szeregu wspomnę 
Diatomeae.

Widzimy, że w tym pochodzie rozwojo
wym niema żadnego miejsca dla wyższych 
organizmów: Pteridophyta, Phanerogamae 
i Metazoa, gdyż powstały one w inny spo
sób, i tak, gdy wyżej opisane organizmy, 
przynajmniej w zasadzie miały jednego tyl
ko rodzica, a więc są istotami jednorodziciel- 
skiemi, to Pteridophyta, Phanerogamae i Me
tazoa mają dwoje rodziców. Są więc wyższe- 
mi organizmami, czyli, jak je  nazywa de 
Vries, są to istoty dwurodzicielskie. gdyż 
zawdzięczają swój byt rozmnażaniu płciowe
mu. W prawdzie u niektórych jednorodzi- 

' cielskich organizmów istnieje także rozmna- 
i żanie płciowe, jednak nigdy nie przyczynia 

się ono do wytworzenia ich ciała, podczas 
gdy ciało istot dwurodzicielskich zawdzięcza 
swój byt płciowemu połączeniu dwu energid.

Jednak już u istot jednorodzicielskich 
znajdujemy zaznaczenia ciała istot dwurodzi
cielskich. Zatem niech nam będzie wolno 
badać, jak powstał płciowy rozród?

Rozmnażanie płciowe polegało na połącze
niu się dwu równowartościowych energid; 
a że te były zresztą równowartościowe 
z niepłciowemi energidami rozrodczemi, to 
wykazał Klebs na pływkach rośliny Proto- 
siphon, które tak dobrze z kopulacyą jak 

j i bez niej m ogły rozwinąć się w roślinę. Nie 
j można więc o nich stanowczo powiedzieć, 

czy to właściwie pływki (zoosporae) czy też 
gamety.

Tak powstałe zygoty kiełkują odrazu 
w nowe osobniki, w innych zaś razach, np. 
u Hydrodictyon, tworzą się naprzód z zygo
ty  cztery wielkie pływki, różniące się zna
cznie od innych.

W ykazuje to potęgę płciowego rozmna
żania, bo z dokładnych badań okazuje się,

! że rozmnażanie płciowe zawsze powołuje do 
życia pewien nowy stan.

W idzieliśm y bowiem, że przez bezpłcio
we rozmnażanie jedna poszczególna ener- 
gida może wyprodukować rodzaj, musi za
tem posiadać wszystkie dziedziczne cechy 

j rodzaju. AV razie rozmnażania płciowego mu-
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siał taki wypadek przynajmniej pierwotnie 
mieó miejsce z każdą z komórek płciowych, 
gdyż Klebs wykazał, że pływki u Proto- 
siphon mogą wprawdzie kopnlować, lecz też 
i bez kopulacyi mogą się zupełnie rozwinąć.

A le  nawet tam, gdzie nastąpiło zróżnienie 
w makrogamety i mikrogamety, każdy ga
met posiada jeszcze tę własność; widać to 
z doświadczeń, jakie Berthold wykonał na j 
Ectocarpus. Badania nad wyższemi istota
mi wykazały dalej, że u męskiego gameta 
ciała plazmatycznego coraz więcej ubywa, 
u żeńskiego zaś przybywa, przez co powsta
ły: plemnik i jaje.

Siła dziedziczności ojca pozostała więc tak 
wielka jak i matki, widać to np. na niektó- 
i’ych mieszańcach, gdzie bastard pod pewnym 
względem równa się całkiem ojcu, pod in
nym względem matce.

Dlatego też coraz bardziej utwierdzało się 
mniemanie, że to nie cała energida, lecz ty l
ko jej jądro pośredniczy wT przenoszeniu cech, 
t. j. w dziedziczności. Jakże tu wTięc prze
prowadzić ścisły dowód?

Udało się to genialnemu pomysłowi Bo- 
verego. W iedział on, że zapłodnienie jaj 
jeżowców nie jest koniecznym warunkiem 
dalszego rozwoju, gdyż mogą one bez za
płodnienia, partenogenetycznie, rozwinąć się 
w nowe indywidua. Czyżby więc nie było 
rzeczą m ożliwą— tak myślał Boveri— zastą
pić jądro ja jowe pewnego oznaczonego ga
tunku przez jądro plemnika innego gatunku? 
W  razie jeżeli to możliwe i jeżeli jądro fakty
cznie jest czynnikiem, przenoszącym dzie
dziczne cechy— to z takiego jaja musiałoby 
rozwinąć się zwierzę, mające cechy tylko 
ojcowskie; doświadczenie się udało, wobec 
czego wiemy, że jądro przenosi cechy dzie
dziczne.

Zachodziło jeszcze jednak pytanie, dlacze
go dziecko okazuje cechy ojca i matki, gdyż 
tylko u małej liczby organizmów, np. z ro
ślin u Uredineae (Blackmann), ze zwierząt 
u Cyclops (Hacker) —aby z obu państw przy- 
rody przytoczyć tylko po jednym przypad
ku— oba jądra pozostają obok siebie, nie zle
wając w jedno, co ma miejsce u wszystkich 
prawie organizmów. Pozornie więc zatraca
ją indywidualność i wydają się mniej odpo- 
wiedniemi do przenoszenia cech dziedzi
cznych.

j Chodzi więc o to, czy w  jądrze niema ja- 
| kiej substancyi, którą możnaby uważać za 
j przenosisielkę cech i czy ta substancya za

chowuje swą samoistność i po kopulacyi?
Zajm ijmy się naprzód pierwszą częścią te- 

! go pytania. Musimy przyjąć, że jądro za
wiera jakąś substancyę, przenoszącą dzie
dziczne własności, które zachowują swą sa
moistność przynajmniej w wegetatywnem 
życiu rośliny, gdyż inaczej jakżeżby można 
było wytłumaczyć ten fakt, że nie tylko 
z pływki wodorostu Ulothrix, lecz z każdej 

| jej innej komórki może powstać nowa rośli
na? Jądro tej komórki pochodzi od jądra 
pływki, które przez liczne pokolenia musiało 
się dzielić tak dokładnie, że jądra pochodne 
zawsze były równe macierzystym. Ta sub- 
stancya, która tak dokładnie dzieli się za 
każdym podziałem jądra, jest od dawna zna
na: jest nią chromatyna.

Jak wiadomo, gdy jądro przygotowuje się 
j do podziału, chromatyna znajduje się w po

staci jednej, nieprzerwanej i bardzo powi
kłanej nitki. Ta nitka rozpada się wreszcie 
w pewną, dla każdego gatunku charaktery
styczną ilość kawałków, które zwiemy chro
mosomami. W  jądrze znajduje się w tem 
stadyum x  chromosomów, które się wkrótce 
grupują w okolicy równika jądra w  pierścień, 
t. zw. gwiazdę macierzystą. Następnie roz
puszcza się osłonka jądra a nitki plazmy 
wchodzą do jądra i przyczepiają się do chro
mosomów. Teraz przez podział podłużny 
każdy chromosom rozpada się na dwie zu
pełnie równe połowy, przez co powstają dwa 
pierścienie, zdążające ku biegunom jądra. 
Gdy wreszcie dojdą do bieguna, otaczają się 
błoną i dają w ten sposób dwa jądra, z któ
rych każde zawiera x  chromosomów, a zatem 

! tyle, co i jądro macierzyste.
Gdy więc podczas całego podziału, karyoki- 

nezy, inne części zatraciły samoistność, chro
mosomy ją  tylko zatrzymały, a ponieważ to 
samo dzieje się w  dalszych podziałach ją 
dra, więc wszystkie jądra bezpłciowe rozmna
żającego się organizmu są równowartościowe.

Taki organizm posiada we wszystkich 
swych jądrach x  chromosomów, nazywam 
więc takie pokolenie pokoleniem x.

Powiedzieliśmy już, że wszystkie jądra 
drogą niepłciową rozmnażającej się istoty są 

I równowartościowe. Jakże więc ma się rzecz
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z istotami, powstałemi na drodze płciowej? 
Ze zdolności reprodukowania gatunku przez 
jakąkolwiek komórkę U lothrix wysnuliśmy 
wniosek, że jądra w tycli komórkach są 
równowartościowe z jądram i energid rozrod
czych i znaleźliśmy dla tego spostrzeżenia 
morfologiczną podporę w dokładnem prze
połowieniu się chromatyny.

Czyż podobnie dzieje się u płciowo powsta
łych istot? Jeżeli tak, to każda komórka so
matyczna płciowo powstałego organizmu 
winna w pomyślnych warunkach reprodu
kować gatunek. Odpowiedź brzmi zaprze
czająco; żadna część naszego ciała oprócz 
komórek płciowych nie jest w stanie odtwo- j  

rzyć gatunku; lecz jestże to konieczną kon- 
sekwencyą płciowego rozmnażania, mamyż 
z tego wnioskować o istnieniu nierównowar- 
tościowych podziałów jądi’a?

Pierwsze pytanie może mieć zaprzeczającą 
odpowiedź, gdyż w iemy o tem dobrze, że 
mała część ciała wyższej rośliny wystarcza 
do odtworzenia, a nawet w  pomyślnych wa
runkach jedna komórka skórki u Begonii 
może odtworzyć gatunek.

W idzim y dalej, że karyokineza jest równo
wartościowa u wszystkich zwierząt i roślin, 
że jądra pochodne zawierają po połowie 
chromosomów, zawartych w  jądrze macie- j 
rzystem i z tego wnosimy, że wszystkie ją 
dra w ciele płciowo powstałych istot są 
ró wnowartościo we.

Zjawisko, że nasze somatyczne komórki 
nie mają zdolności odtworzenia gatunku 
tłumaczymy nie nierównowartościowością 
jąder, jak to czyni Weismann, lecz raczej 
brakiem odpowiednich warunków.

A. jednak jest pewna różnica m iędzy cia
łem istot powstałych drogą płciową a nie- 
płciową. Najwyraźniej występują one tam, 
gdzie istnieje zmiana pokoleń.

Za przykład niech nam posłuży paproć. 
Paproć tworzy w zarodniach (sporangie), na 
drodze bezpłciowej zarodniki (spory). Te 
zarodniki nie wytworzą nowej paproci, lecz 
przedrośle (prothalium), które wydaje płcio
we energidy, plemniki i jaja, a dopiero z pro
duktu ich kopulacyi, zygoty, przez kiełko
wanie powstaje paproć.

Mamy więc dwie rośliny, z wyglądu zgoła 
do siebie nie podobne: przedrośle i  paproć, 
z których pierwsza powstaje na drodze bez-

i płciowej, druga na drodze płciowej. W ido
czne, jak na dłoni, że przyczyną odmiennej 

: postaci jest rozród płciowy.
Jakkolwiek rzecz się ma, dalsze pytanie 

brzmi, czy zawsze pokolenie wytworzone 
płciowo ma inny wygląd niż pokolenie bez
płciowe? Proste rozważanie poucza nas, że 
tak nie jest; rośliny wyrosłe z pływki Oedo- 
gonium lub z zygoty są pod względem 
postaci nie tylko podobne ale zupełnie 
jednakowe, każde może wytwarzać tak jaje 
i plemniki jak też i pływki.

Rozród płciowy nie stawia za warunek, by 
oba pokolenia różniły się od siebie postacią; 
również nie jest to koniecznem następstwem 
płciowego rozmnażania, aby komórki roz
rodcze niepłciowe znajdowały się w innem 
miejscu niż rozrodcze komórki płciowe.

To prowadzi do pytania, czy może jedna 
z tych roślin, przedrośle lub paproć, nie jest 
nowotworem, a jeżeli tak to jakim?

Badanie komórkowe naprowadza nas na 
wniosek, że jądra przedrośla mają połowę tej 
ilości chromosomów, jaką znajdujemy w  pa

proci.

Porównajmy jądra somatyczne kury z ją 
drem jej jaja, a znajdziemy, że jądro w jaju 
zawiera tylko połowę tej ilości chromosomów, 
jaka jest w jądrach somatycznych. I  w  ten 
sposób dochodzimy do prastarego, za nie- 
rozwiąząlne uważanego pytania, co było 
pierwej, kura czy jaje? Sądzę jednak, że 
to pytanie, filogenetycznie mówiąc, daje się 
rozwiązać.

Jak widzimy, bezpłciowo rozmnażające się 
istoty wprowadziły do jąder x  chromosomów. 
Zachodzi więc pytanie, które z obu pokoleń 
jest pokoleniem x ? Jeżeliby paproć była po
koleniem x, przedrośle stanowiłoby pokolenie 
CC— , a jeżeliby przedrośle było homologiczne 
Z
z pokoleniem x, paproć byłaby pokoleniem 2 x.

Rozwiązując to pytanie, uprzytomnić sobie 
musimy badanie Klebsa nad pływkami Pro- 
tosiphon. Badacz ten wykazał, że z pływki 
tej rośliny, tak z kopulacyą jak i bez niej, 
może wyrosnąć nowa roślina. Mamy tu 
więc do czynienia z bardzo pierwotnem 
płciowem rozmnażaniem, i dlatego słusznie 
możemy twierdzić, że pierwotne komórki 
płciowe są to niezmienione komórki bez-
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płciowe, jedne i drugie więc należą do po
kolenia x.

Znajomość zjawisk, występujących, w roz
mnażaniu płciowem, poucza nas dostate
cznie, że powstanie pokolenia 2 x  jest ko
niecznym postulatem płciowego rozrodu, na-

CO
tomiast przyczyny powstania pokolenia

zgoła nie znamy.
Cóż bowiem dzieje się w  płciowem roz

mnażaniu? Łączą się dwa jądra, z których 
każde wprowadza oznaczoną liczbę chro
mosomów, co, w  przypadku zachowania sa- 
moistności chromosomów, spowodowałoby 
podwojenie ilości chromosomów. U  Cy- 
clopsa i u Uredineae jest wprawdzie jedno 
pokolenie z dwu jądrami w  jednej komórce, 
ale zgoła niema pokolenia z połową jądra.

Wynurza się więc pytanie, czy i w  płcio
wem rozmnażaniu zachowują chromosomy 
swą samoistność? Czy zatem można w ją 
drach dziecka rozróżnić ojcowskie i matczy
ne chromosomy? W  komórkach Cyclopsa 
można, jak wyżej powiedziano, odróżnić ją 
dro ojcowskie i matczyne, podobnie, jak we
dług nowszych badań, i u Brachystola.

Szczególną jednak doniosłość mają bada
nia Rosenberga nad pewnym mieszańcem 
między Drosera longifolia i Dr. rotundi folia. 
Energidy rozrodcze u D. longifolia zawiera
ją 20 chromosomów, a u Dr. rotundifolia 10 
chromosomów; okazało się, że w  jądrze zy
goty było 30 chromosomów.

Widzieliśmy zatem, że koniecznym postu
latem płciowego rozmnażenia jest w ytwo
rzenie jądra kopulacyjnego, w którem ilość 
chromosomów powinna wynosić 2 x. W idzie
liśmy też, że i w ciele istot powstałych dro
gą płciową podział jądra jest równowarto
ściowy. To wszystko każe przypuszczać, 
że takie istoty mają komórki rozrodcze 
z chromosomami w ilości 2 x ; następne więc 
pokolenie powinno mieć ich 4 x, dalsze 8  x, 
16 35 i t. d., ostatecznie całe ciało składałoby 
się tylko z chromosomów. Oczywiście jest 
to rzeczą niemożliwą, tembardziej, że i obser- 
wacya wykazuje, że nigdy nie mamy do 
czynienia z ilością większą niż 2  x.

Dochodzimy więc do takiego rezultatu:
Rozród płciowy doprowadził do w ytw o

rzenia jądra z chromosomami w  ilości 2 x, 
równocześnie jednak spowodował konie

czność rozdzielenia się tych chromosomów. 
Łatwo to zrozumieć, gdyż w takiem roz
mnażaniu spotkały się ze sobą poraź pier
wszy chromosomy różnych organizmów; na
turalnie więc, że mają skłonność znowu się 
rozdzielić. Należy sobie wyobrazić, że ta 

j skłonność staje się coraz słabszą i przesuwa 
się coraz dalej tak, że u pierwszych płciowo 
rozradzających się istot rozdzielanie odbywa 

i się wkrótce po kopulacyi, u wyższych zaś 
organizmów znacznie później.

Należy się więc zapytać, czy znamy 
u płciowo powstałych istot redukcyę chro- 

J  matyny? Odpowiedź brzmi potwierdzająco: 
i u wyższych roślin i u wyższych zwierząt 
istnieje redukcya, np. u paproci podczas 
tworzenia zarodników, u zwierząt podczas 

i wytwarzania jaj i plemników.
Roślinne i zwierzęce komórki rozrodcze 

j powstają po cztery, t. zn., że z pewnego ozna- 
I czonego rodzaju komórek powstają zawsze 

cztery komórki płciowe albo cztery makro- 
spory, czy też cztery mikrospory. Komórki 
rozrodcze, makro i mikrospory nazywam go
nami, od greckiego wyrazu gonos potomek, 
a komórki, z których one w liczbie 4 powsta
ją, zwę gonotokontami, gdyż z nich powsta
ją  gony. Gonotokont tem się odznacza, że 
może przez długi czas znajdować się w spo
czynku. W  naszym klimacie ten okres mo
że trwać kilka miesięcy, gdy np. gonotokont 
zimuje jako komórka macierzysta zarodni
ków paproci. Nitka chromatynowa gonoto- 
konta powstała z chromosomów, których by
ło 2 x. W  czasie spoczynku zachodzą je 
dnak bardzo wybitne zmiany, gdyż z końcem 
okresu spoczynkowego, nitka rozpada się na 
chromosomy w ilości x. Nastąpiła więc licz
bowa redukcya chromosomów.
. Okazuje się nadto, że chromosomy powsta

łe z nitki chromatynowej są znacznie grubsze 
niż te, z których nitka powstała. Ponieważ 
ilość chromosomów zmniejszyła się do poło
wy a grubość ich stała się 2 razy większą, 
możemy więc odrazu przypuścić, w jaki spo
sób powstały, a mianowicie, że dwa chromo
somy przylgnęły do siebie bokami, t. j. w kie
runku swej długości. Redukcya chromoso
mów jest więc pozorną, gdyż faktycznie skła
dają się te grube chromosomy z dwu, są 
więc złożone. Ta  pozorna redukcya może 
powstać i w ten sposób, że chromosomy za

|

I
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miast łączyć się bocznie, łączą się swemi 
wierzchołkami (Hacker).

Tłum. Jan Nowakowski.
(DN)

M IE R Z E N IE  T E M P E R A T U R  
W Y Ż S Z Y C H  I  N I Ż S Z Y C H  i).

I.

Na pierwszem miejscu w systematycznem 
rozpatrywaniu metod mierzenia temperatu
ry postawimy te, które opierają się na w ła
sności ciał rozszerzania się i kurczenia w  za
leżności od temperatury. Własności te prze- 
wszystkiem zwracają naszęuw^agę w gazach, 
zmieniających —  wraz ze zmianą temperatu
r y—swoję objętość lub ciśnienie. Rozpa
trzymy też przedewszystkiem termometry 
gazowe.

Jeżeli weźmiemy określoną objętość gazu, 
zamkniętego w naczyniu, które zatem jest 
przeszkodą dla rozszerzania się gazu —  to, 
wraz ze zmianą temperatury, ciśnienie gazu 
na ściany naczynia się zmienia. Oznaczmy 
przez t —  temperaturę, przez a — współczyn
nik rozszerzalności gazu (który dla powie

trza dla wodoru =  „ ,dladwu-
2 <‘2,5

tlenku węgla

273,3’ 

i przezp 0 — ciśnienie
___1  

270,71
gazu w  temperaturze 0 °, —  to ciśnienie 
w temperaturze t, które oznaczymy przez 
P = P 0 ( 1 4- a t). Jeżeli zaś wprowadzim y 
temperaturę bezwzględną 7’, to p  --  T  a. p 0. 
Oznaczenie temperatury, wobec wiadomego 
ciśnienia w  temperaturze 0 ° i współczynnika 
a, sprowadza się do oznaczenia ciśnienia, ja 
kie wywiera gaz na ściany zawierającego go 
naczynia.

Typowa figura termometru gazowego 
przedstawia się, jak  następuje. Na pionowej 
skali centymetrowej znajdują się dwie rurki 
szklane, odległe od siebie o 1,5 cm. U  dołu 
połączone są one między sobą zapomocą rur
ki kauczukowej. Jedna z tych dwu rurek 
u góry jest otwarta, druga zaś zagięta 
w kształcie odwróconej litery U  i zakończo
na cylindrycznem lub kulistem naczyniem. 
Rurki, przytwierdzone do skali i rurka kau
czukowa napełnione są rtęcią. Wspomnia

*) Pod ług D -ra  A . Beckera: D ie  Messung 
tiefer und hoher Temperaturen.

ne powyżej cylindryczne lub kuliste naczy
nie napełniamy gazem np. wodorem, ochła
dzamy je  do 0 ° i odczytujemy na skali ci
śnienie, pod jakiem się gaz znajduje.

Jeżeli, stosownie do zmian temperatury, 
ciśnienie wodoru w naczyniu zwiększy się 
lub zmniejszy, to rtęć w otwartej rurce na 
skali podniesie się lub obniży. Dla dokła
dniejszego oznaczenia temperatury używa 
się nie powyżej podanych formuł, lecz na
stępnej bardziej skomplikowanej:

po 1 4- 3 -f-
\ ^  v0 l  +  oi t j  1 + a  t\

1 a t \ _
 ̂ J. Oznaczamy tutaj przez:

p 0 —  ciśnienie w temperaturze 0 °; 
p  — ciśnienie w temperaturze badanej; 
v0 — objętość naczynia w 0 °; (w  zagiętem 

kolanie rurki z naczyniem);
vs —  objętość t. zwr. „przestrzeni szkodli

wej “ w temperaturze pokojowej;
ts —- temperatura przestrzeni szkodliwej 

podczas obserwacyi naczynia w  tempera
turze 0 °;

tu —  toż samo w temperaturze <°;
3(3— współczynnik rozszerzalności ma- 

teryału naczynia.

Przewaga termometru gazowego (np. wo
dorowego) nad rtęciowym polega na tem, że 
zarówno w  najwyższych jak i najniższych 
temperaturach można tutaj uniknąć zmiany 
stanu skupienia. W  bardzo jednak wyso
kich temperaturach gaz łatwo dyfunduje 
przez ściany naczynia. Na miejscu będzie 
wskazać, że różnice w termometrach wodo
rowych i powietrznych nie dochodzą do je 
dnego nawet stopnia w  temperaturze— 190°, 
i że wskazania termometrów napełnionych 
wodorem i helem w  — 220 ° dość dokładnie 
się zgadzają. W  niższych jużzato tempera
turach daje się zauważyć różnica we wska
zaniach tych dwu termometrów.

Poniżej przytoczona tablica podaje różni
ce we wskazaniach dwu termometrów. 

Ciśnienie gazu. Temperatura absolutna. 
mm H. Hel.

100 14,93° 15,14°
300 17,36 17,57
500 18,82 19,03
700 19,93 20,12
800 20,41 20,60
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Dla zmierzenia temperatur poniżej 500° 
używamy wodoru w  naczyniach ze szkła je 
najskiego borokrzemionkowego, przyczem 
nadzwyczaj baczną trzeba zwracać uwagę 
na to, ażeby w naczyniu nie pozostało ani 
śladu tlenu, gdyż ten ostatni za ogrzewa
niem łączy się z wodorem, co wpływa na 
błędność wskazań termometru. W  tempe
raturach wyższych używają nie wodoru lecz 
azotu w  naczyniach platynowych, od 700° 
w naczyniach porcelanowych, glazurowa
nych z zewnątrz. Tych ostatnich można 
używać do 1450°; jednakowoż zupełnie pe
wne rezultaty można otrzymać tylko do 
1100". Od r. 1899 weszły w użycie naczy
nia z platyno-irydu, pozwalające otrzymać 
dokładne dane do 1400°.

„Przestrzeń szkodliwa41, znajdująca się 
w wygiętej rurce włoskowatej, łączącej na
czynie z gazem i rurką, napełnioną rtęcią, 
wpływa na konieczność znacznych popra
wek.

W idzim y zatem, że temperatura w grani
cach— 260° do +  1450° może być mierzona 
zapomocą termometrów gazowych, przyczem 
jako substancya termoskopiczna od — 260° 
do — 2 2 0 ° używany bywa hel; od 220° do 
-f 500° —  wodór w naczyniach z dowolnych 
materyałów; od +  500° do +  1450° azot 
w naczyniach z porcelany, platyno-irydu, 
a ostatnio — kwarcu.

Do tej samej kategoryi termometrów na
leży zaliczyć te, które opierają się na rozsze
rzalności cieczy. Instrumenty te, nadzwy
czajnie praktyczne w  zastosowaniu codzien- 
nem, po raz pierwszy wprowadzone zostały , 
'v r. 1631, a następnie były zmodyfikowane 
przez Farenheita (1714), Reaumura (1730)
1 Celsiusa (1742). Najczęściej używaną sub- 
stancyą termometryczną jest rtęć, punktami 
zaś stałemi są wysokość słupka rtęciowego 
w kapilarze w temperaturze topniejącego 
lodu i wody wrącej.

Celsius, jak to powszechnie wiadomo, 
punkty te oznaczył przez 0° i 100°. Na 
rurki włoskowate używamy szkła jenaj
skiego lub turyngijskiego. Porównanie 
z termometrem powietrznym, jako dokła
dniejszym, dowodzi, że we wskazaniach ter
mometrów rtęciowych należy robić następu
jące poprawki:

Term. powietrzny. Termometr rtęciowy/

Szkło Szkło
jenajskie. turyngijskie.

0 ° —  0 ,000 0 ,00

2 0 ° —  0,083 —  0,11

50° — 0,107 -  0,18
100° 0 ,000 0,00

150° — 0,100

180° +  0,040
200 ° +  0,64
250° +  1,91

Ponieważ rtęć zamarza w  —  39,5° i wre 
w -f- 355°, a zatem termometr rtęciowy mo
że wykazywać temperaturę w granicach 
— 35° do -f- 350°. Jeżeli jednak rtęć w  rur
ce włoskowatej poddamy ciśnieniu 20  atmo
sfer przez wprowadzenie doń azotu lub dwu
tlenku węgla, to w tym razie możemy do
sięgnąć temperatury +  550° O.

Dla mierzenia temperatury poniżej — 35° O 
d o —  ]05° używamy zamiast rtęci alkoholu. 
W  temperaturach jeszcze niższych do — 190° 
używamy termometrów z eterem naftowym, 
który jest mieszaniną węglowodorów, wrącą 
w temperaturze 20° O. Używają również 
trójmetyloetylenu, który marznie w —  188°.

Do rzędu termometrów z cieczami musi
my zaliczyć te, które opierają się na mierze
niu siły ciśnienia zamkniętej pary etei’u lub 
rtęci. Temperatura którą w  ten sposób mo
żemy zmierzyć, dochodzi do -f- 750° C.

Wreszcie wspomnieć należy pyrometry, 
z których najbardziej znane są pyrometry 
wodne. Instrument składa się z cylindry
cznego naczynia, zawierającego określoną 
ilość wody w temperaturze t°. Pusty we
wnątrz cylinder żelazny, ogrzewamy do ba
danej temperatury i pogrążamy w naczyniu 
z wodą, zabezpieczonem od promieniowania 
nazewnątrz. Podług różnicy w temperatu
rach wody możemy oznaczyć badaną tempe
raturę.

Przejdźmy teraz do termometrów metalo
wych. Urządzenie ich opiera się na tej sa
mej, co i poprzednie, zasadzie, t. jest na za
leżności rozszerzalności metali od tempera
tury. Ponieważ rozszerzanie się metalu nie 
jest zasadniczo jednostajne i ponieważ w y
raża się ono w bardzo nieznacznem w ydłu
żaniu się liniowem, a zatem podczas kalibro
wania termometru metalowego należy za
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wsze porównywać go z termometrem po
wietrznym.

Rozmaite metale posiadają rozmaite współ
czynniki rozszerzalności; szczególnie duży 
ma srebro, które może służyć jako substan
cya do 800° C; żelazo może spełniać to zada
nie tylko do 500° C; platyna a zwłaszcza 
mieszanina 80 części platyny i 20  części 
irydu do 1000 °.

Zasada termometrów metalowych polega 
na następującem; dwie sztabki metalowe, 
których współczynniki rozszerzalności możli
wie są jak najbardziej różne (np. srebro i pla
tyna) spajamy wdłuż całej ich długości. 
Jeżeli spojone sztabki ogrzejemy, to, ponie
waż srebro wykaże większą od platyny ten- 
dencyę do wydłużenia się, cały przyrząd w y
gnie się w  łuk w  ten sposób, że zewnętrzną 
jego powierzchnię stanowić będzie płytka 
srebrna. Jeden z końców podwójnej płytki 
przytwierdzony jest stale, drugi zaś swobo
dnie posuwa się, w miarę zginania się p ły
tek, po skali.

M odyfikacye powyższej zasadniczej fo r
my polegają na wprowadzeniu trzech meta
lów (srebra, złota i platyny) w kształcie śru
bowatej taśmy, jak to w idzim y w termome
trze Bregueta, lub wprowadzeniu do przy
rządu rurki grafitowej' zamiast metalu.

Dla oznaczania bardzo wysokich tempe
ratur używamy najrozmaitszych metali 
w kształcie ziarenek lub kulek. W  zależno
ści od tego, które z nich się topią, możemy, 
wiedząc temperaturę topliwości danego me
talu, oceniać i daną temperaturę.

II.

Przejdźrńy obecnie do przejrzenia metod 
elektrycznych. Metody te stosować można 
W granicach bardzo szerokich, bo od tempe
ratur najniższych do białego żarzenia metali.

Opór metali, jako przewodników elektry
czności, rośnie wraz z podnoszeniem się tem
peratury i zmniejsza się z jej opadaniem. 
Najwyraźniej występuje to w  metalach czy: 
stych: żelazie, niklu, platynie. W ystarczy 
wiedzieć, jaki jest opór kawałka drutu z da
nego metalu w  temperaturze 0 °, i jak i jest 
t. zw. współczynnik temperatury, t. j. przy
rost oporu na 1°, —  a już możemy oznaczyć 
każdą bez wyjątku temperaturę do granicy 
topliwości danego metalu. Do mierzenia opo-

! rów używamy najczęściej drutów platyno
wych na kilka centymetrów długich i roz
maitej średnicy.

Jeżeli zastosujemy odpowiednią grubość 
drutu platynowego, to możemy oznaczyć 
temperaturę w dziesięciomilionowych czę
ściach stopnia Oelsyusza. Ponieważ jednak 
przyrządy tak ścisłe mogą być potrzebne 
w  razach wyjątkowych, dla zwykłych do
świadczeń używa się ogólnie drutu o 0,1 

mm średnicy i 6 cm długości. Zmiana opo
ru na 1 m ikrowoltę oznacza średnio zmianę 
temperatury na 0,05 C. Porównanie rezul
tatów doświadczeń z opisywanemi obecnie 
termometrami i z termometrami wodorowe- 
mi pozwala na oznaczenie temperatury po
dług następującej formuły:
W  =  Wq (1 - f  0,003824 t — 0,000000862 P).

Przez W0 oznaczyliśmy tutaj opór w tem
peraturze 0° a przez W  — w temperaturze t°. 
Zupełnie dokładne rezultaty otrzymuje się 
dla temperatur między —  78° a -)- 500° C.

W  temperaturze — 190° różnica jest już 
dość znaczna, bo wynosi 2 stopnie. W  niż
szych temperaturach różnice są jeszcze 
większe.

Przejdźmy teraz do rozpatrzenia innego 
rodzaju termometrów elektrycznych: do ter- 
moleementów.

Jeżeli dwa jednakowej długości druty 
z różnych metali, np. żelaza i konstantanu 
(stopu miedzi i niklu) zlutujemy na dwu koń
cach, drugie zaś dwa końce połączymy za
pomocą drutu miedzianego, i jeżeli połączo
ne drutem miedzianym końce utrzymamy 
w  temperaturze innej, aniżeli zlutowane koń
ce, to —  wskutek różnicy temperatur — po
wstaje prąd termoeletryczny. Na mocy po
wstającego prądu, mierzonego na galwano- 
metrze, można wnosić o różnicy temperatur. 
Dla zmierzenia zatem temperatury, która 
wywołuje daną siłę elektrobodźczą w miej
scu zlutowania dwu metali, pozostaje zmie
rzyć tę siłę zapomocą galwanometru.

Dawniejsze przyrządy tego rodzaju do 
mierzenia temperatury dawały wyniki błęd
ne o 10$; ostatnio jednak budowane i po
równywane z termometrami gazowemi dały 
wyniki znakomite, gdyż różnica w rezulta

tach wynosiła znacznie mniej aniżeli !«•
Drogą doświadczalną otrzymano następu* 

jące wielkości w  mikrowoltach na 1° różnicy
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w temperaturze dla rozmaitych termoele-
mentów:

Bizmut i antymon 100

Konstantan i żelazo 53
Konstantan i miedź 40
Nikiel i żelazo 32

Srebro nowotne i żelazo 25
Platyna i  żelazo 17
o% platyny, iryd i palad 12

10% piat., iryd i platyna 10

Termoelementy pierwszych rzędów najod-
powiedniejsze są dla mierzenia temperatur 
normalnych i nizkich; dla wysokich zaś tem
peratur najdogodniejszemi z powodu wyso- j 
kości punktu ich topliwości są elementy pla
tynowe. W  ogniwie termoelektrycznym L e  ( 
Ohateliera jeden z drutów jest ze stopu pla
tyny z rodem; zapomocą tego ogniwa mierzy j 
się temperatury powyżej 1000°, aż do 1500°.

Stosunek siły e, wyrażonej w  mikrowol- | 
tach, do temperatury można ustalić zapomo
cą elementów platynowych ze znakomitą j 
dokładnością. Oto np. następujące równa
nia pozwalają na dokładne obliczenie tempe
ratury dla których termoelementów platy
nowych w granicach -j- 250° i 1500°.

Element normalny: pt i 90 pt., 10 rod.
e =  —  310 +  8,048 t +  0,00172 t2. 

Element: pt i 90 p t., 10 ruten.
e — —  359 +  9,260 t +  0,00150 t\ 

Element: pt i iryd.
e =  — 248 +  7,282 t +  0,00554 tK 

Element: pt i rod.
e =  —  228 +  7,230 t +  0,00660 t2.

Dla mierzenia nizkich temperatur najdo
godniej używać jest termoelement z żelaza 
i konstantanu, dla których t =  —  0,0178 e 
— 0,00000087.87 e2.

W  celu wypróbowania tych termometrów, 
oprócz porównywania ich z termometrem ! 
powietrznym, można używać następującego j 
sposobu. Znając dokładnie punkt topliwo
ści lub wrzenia danego ciała, doprowadzić 
temperaturę do tego punktu i działaniu jej 
poddać badany termoelement. A. oto tablica, 
podług której można sprawdzić dokładność 
termometru.

Hel, znajdujący się pod ciśnieniem 125 at
mosfer w temp. —  2 1 0 °, gwałtownie rozprę
żony do ciśnienia 1 atmosfery wykazuje 
tem p era tu rę .................................. —  263,9°

601

pod ciśnieniem 100 mm wodór
ciekły wre w temp . . . .  —  257,86°

pod ciśnieniem 800 mm wodór
ciekły wre w temp . . . — 252,4“

pod ciśnieniem 150 mm tlen cie
kły wre w  temp . . . . .  — 195,9“

pod ciśnieniem 741 mm tlen cie
kły wre w t e m p ....................—  182.6°

j punkt wrzenia metanu . . ':  —- 164°
punkt zamarzania bromku etylu — 129,5°
punkt zamarzania siarczku węgla — 112 ,S°
mieszanina ciekłego dwutlenku

węgla +  eter . . .  . . . —  77°
mieszanina ciekłego dwutlenku

węgla +  a lk oh o l....................—  72°
mieszanina jednego leg chlorku

wapnia i 0,7 leg śniegu . . .  —  54,9°
punkt zamarzania rtęci . —  40°
mieszanina 100 cz. śniegu i 33 cz.

soli k u c h e n n e j ....................—  21,3°
punkt zamarzania wody . . .  0 °
punkt wrzenia wody pod ciśnie-

nieniem 760 mm . . .  . . ■ -f- 100°
punkt wrzenia aniliny pod ci

śnieniem 760 mm . . . -f- 183°
punkt topliwości ołowiu . . . +  326,9°

r „ glinu . . . +  657°
„ „ srebra . . . -f- 961,5°
„ „ złota . . . -f 1064°

III.

Przejdziemy teraz do rozpatrzenia rokują
cych najdoskonalsze rezultaty metod opty
cznych.

W  ostatniem dziesięcioleciu ubiegłego w ie
ku metody termometryi uległy znacznemu 
rozszerzeniu w  granicach, w których poprze
dnio wskazane metody nie mogłyby mieć 
najmniejszego zastosowania. Postęp ten 
oparł się na teoryi, która identyfikuje pod 
względem jakościowym falowanie cieplne czą
steczek ogrzanego ciała z występuj ącem po 
silniejszem ogrzaniu falowaniem świetlnem, 
i która widzi różnicę ilościową zarówno 
w  liczbie drgań, jak i w długości wysyłanych 
fa l eteru. Takie stanowisko musiało dopro
wadzić w konsekwencyi do wniosku, że 
wszelkie ciało stałe w określonej temperatu
rze zaczyna świecić, że początkowo wysyła 
ono niewidzialne promienie cieplne, do któ
rych, wraz z podniesieniem się temperatury, 
dołączają się fale o coraz mniejszej długości,
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tak że zjawiający się początkowo czerwony 
kolor przechodzi stopniowo przez pomarań
czowy w biały. W  naszych badaniach cho
dzi nam wyłącznie o promieniowanie cieplne; 
uwaga ta tem większego nabiera znaczenia, 
jeśli przypomnimy sobie, że wiele znanych 
zjawisk świetlnych, jak np. świecenie ciał 
fosforyzujących, napewno nie opiera się na 
stanie temperatury danego ciała.

Niedość jednak na tem, że stwierdzona 
została zależność jakościowa między promie
niowaniem a temperaturą promieniująceego 
ciała; należało jeszcze przedsięwząć cały sze
reg żmudnych badań, w celu ustalenia sto
sunku ilościowego temperatury zwłaszcza 
względem każdej długości fali. Jeśli ener
gię wysyłaną przez dane ciało oznaczymy 
przez J, długość fali przez X, temperaturę 
absolutną przez T , to dla oznaczenia której
kolwiek z powyższych wielkości hiusimy 
znaleźć ich wzajemny stosunek matema
tyczny.

Ponieważ w danym przypadku oko było
by instrumentem z jednej strony mało sub
telnym, z drugiej — często zupełnie niewraż
liwym, a zatem należało zbudować przyrząd 
sztuczny.

Pierwsze próby w kierunku wypracowa
nia metod optycznych, uwieńczone rezulta
tem dodatnim, należą do Paschena. W  dal
szym ciągu pracowali nad tem: Lummer, 
Pringsheim, Rubens i Kurlbaum. Prace ich 
głównie prowadzone były w kierunku prak
tycznym. Jednocześnie jednak W ien  i Plank 
postawili kwestyę na gruncie teoretycznym. 
Obie te drogi doprowadziły do znakomitych 
wyników.

Promieniowanie zasadniczo zależy od ro
dzaju promieniującego ciała: jedne ciała po
chłaniają wszystkie bez wyjątku padające na 
nie promienie, te zowiemy ciałami czarnemi; 
inne natomiast odstępują mniej lub więcej 
od tej zasady, pochłaniając tylko niektóre 
z padających promieni. Ciała drugiego rzę
du nazwijmy ciałami nieczarnemi. W  zale
żności od pierwszego lub drugiego rodzaju 
ciał rezultaty opisywanych doświadczeń 
musimy podzielić na dwie kategorye.

Pierwsza z nich dotyczę ciał czarnych. 
Oto zasady:

1) Ogólne promieniowanie 8  wzrasta pro- 
porcyonalnie do czwartej potęgi temperatu

ry absolutnej. 8 = a. T 4 (a jest to wielkość 
stała).

2 W raz z podnoszeniem się temperatury 
wzrasta energia fal; jednakowoż wzrasta ona 
prędzej dla fal krótszych.

3) Xm . T =  wielkość stała.
Jm . T ~ b — wielkość stała.
Przez Xm oznaczamy długość fali dla maxi- 

mum energii J m.
4) Wykreślenie krzywej energii odbywa 

się podług równania:

gdzie c i cx są wielkościami stałem i.
Zwróćmy się teraz do rozpatrzenia ciał 

nieczarnych. Dla nich znajdujemy następu
jące stosunki:

1) Ogólne promieniowanie wzrasta z w iel
kością Ic absolutnej temperatury, przenoszą
cą w  ogólności liczbę 4 i zależną od natury 
ciała promieniującego.

2) W raz z podwyższeniem temperatury 
wzrasta maximum energii zwłaszcza dla fal 
krótszych.

3) Xm . T =  wielkość stała
Jja . 2T- ,k+ 1) =  wielkość stała.
4) Wykreślenie krzywej energii opiera się 

na tych samych wynikach, co i dla ciał czar
nych; zwłaszcza pewnem to jest dla zbada
nych przez Paschena: platyny, tlenków żela
za i miedzi, rutenu i węgla.

Różnica zatem, jak widzimy, w danych 
dla obu kategoryj występuje tylko w  wiel
kości wykładnika wahającego się między 
4 a 5.

Po rozpatrzeniu w ogólnych zarysach teo
retycznych zasad metod optycznych, przej
dziemy obecnie do najważniejszych metod 
mierzenia temperatury.

a) Mierzenie energii ogólnej. Metoda ta 
bezpośrednio stosuje się do ciał czarnych, je 
żeli wielkość stała a znaną jest lub jest w y 
prowadzoną z pomiarów zapomocą bolome- 
tru w  określonej temperaturze. Dla ciał 
nieczarnych wielkość a, odpowiadająca tutaj 
wykładnikowi k, musi być wyprowadzona 
z dwu wielkości 8  i T , jeśli badania nasze 
mają doprowadzić do ścisłych rezultatów. 
Zbudowane przez Mesurea i Nouela optyczne 
pyrometry dają możność użytkowania z po
wyżej opisanej metody; pomiary zaś natę-
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żenią ogólnego możliwe są zapomocą po
dwójnego pryzmatu Nicola. W  bliższe szcze
góły wdawać się nie możemy.

b) Mierzenie energii zapomocą termoele- 
mentu i fotometru. Przyrząd składa się z ru
ry. zaopatrzonej w  dwie soczewki i S2 (na
zwijmy soczewkę, przyjmującą promienie 
promieniującego ciała przez St) Soczewka

daje obraz świecącego ciała w określonem 
miejscu rury D . Poza D  znajduje się lamp
ka żarowa, której siłę możemy zmniejszać 
lub zwiększać, zmieniając siłę prądu, mie
rzonego zapomocą galwanometru. W  dru
gim końcu rury znajduje się przez którą 
oko nasze patrzy na obraz przedmiotu świe
cącego i na żarzący się drut lampki; oko osła
niamy zazwyczaj szkłem czerwonem dla na
dania obu światłom jednobarwności. Jeśli 
doprowadzimy drut lampki żarowej do tego 
samego stanu świecenia, co i obraz badane
go przedmiotu, to oczywiście będziemy mieli 
wrażenie tylko jednolitej plamy świetlnej; 
rysunek żarzącego się drutu zginie zupełnie. 
Wiedząc, na mocy uprzednich doświadczeń, 
jaki jest stosunek między temperaturą a siłą 
prądu elektrycznego, wywołującego żarzenie 
lampki, możemy oznaczyć temperaturę. Je
dnakowoż w  praktyce metoda ta nie jest na
zbyt ścisłą, i dokładność w mierzeniu rzadko 
dochodzi do 1%.

c) Oznaczenie maximuin energii. W yżej 
zaznaczyliśmy, że X,n . T  wielkości stałej. 
Jeśli stała jest wiadomą, i Xm oznaczymy do
świadczalnie, to możemy wyprowadzić T. 
Wielkość stałej dla ciał czarnych podług do
kładnych oznaczeń Paschena, Lummera 
i Pringsheima zawiera się w granicach 2630 
i 2940. Chcąc oznaczyć Xra, rozkładamy pro
mienie badanego ciała zapomocą przyrządu 
widmowego (który musi przepuszczać rów
nież i promienie cieplne), i otrzymane widmo 
badamy zapomocą bolometru lub stosu ter
moelektrycznego. Otrzymawszy odpowied
nie wielkości dla poszczególnych części wid
ma, wykreślamy krzywą energii, przyczem 
abscysa maximum krzywej bezpośrednio 
określa^wielkość /,m. W tedy przystępujemy
i „  stała
cio rozwiązania: 1 =  - y -  .

'"m

W  ten sposób zbadano cały szereg tempe
ratur dla rozmaitych źródeł światła.

Słońce . . . , . 0,5
Lampa łukowa . . 0,7
Lampa Auera . . . 1 , 2
Lampaelektr. żarowa 1,4

T  T-1- m ai. -ł  min,

5880° 5260°
4200 3750
2450 2220
2100 1875

Świeca woskowa . 1,5 1960 1750
Metoda powyższa posiada tę wartość, że 

może być stosowana do najwyższ3'ch tempe
ratur, jakie tylko mogą istnieć; granica 
w kierunku temperatur wysokich jest tutaj 
nieprzewidziana.

Oprócz tej metody, istnieją jeszcze inne, 
jednakowoż nie odznaczają się one tą do
kładnością, jaką wykazuje opisana.

IV.

Streśćmy obecnie wszystko wyżej powie
dziane.

Podług wysokości temperatur, jakie mogą 
być mierzone, możemy ułożyć następujący 
szereg metod i instrumentów: 
termometr z helem * )

w granicach między . —  260° +  400° C
termometr oporu prze

wodnictwa elektr. *) — 260° -j- 400°
termoelementy *) . . —  260° +  1600°
termometr wodorowy * ) — 220° -f- 500°
termometr azotowy *) . — 180° -f- 1450°
termometr alkoholowy — 105° +  60°
termometr rtęciowy *) — 35° -f- 350°
pirometr wodny . . -f 100 ° kilka setek
termometr rtęciowy pod 

ciśnieniem dwutlen
ku węgla lub azotu . +- 300° +  550°

pirometr grafitow y . -j- 500° -f- 700°
metody optyczne *) . +  300° ni£ Ś na.

Najdogodniejsze i najdokładniejsze meto
dy opatrzyliśmy znakiem *).

Wszystkie wspomniane przez nas metody, 
za wyjątkiem jedynie metod optycznych, 
opierają się na zasadzie zrównania tempera
tur ciał: mierzonego i tego, zapomocą które
go dokonywamy mierzenie. Oczywiście mu
si to, w  pewnych zwłaszcza wypadkach, 
wpływać na zmianę temperatury mierzonego 
ciała; mierząc zatem, musimy wychodzić z te
go założenia, że podlegające mierzeniu ciało 
posiada taką ilość ciepła lub że ciepło utra
cone będzie mu wynagrodzone przez dopływ 
nowej ilości z zewnątrz, że przewidywana 
zmiana temperatury nie wpłynie na dokła
dność rezultatów. Dodać przytem należy,
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że utrata ciepła przez jego udzielanie termo
metrowi nie jest jednokrotną, ale trwa przez 
cały przeciąg czasu mierzenia, gdyż termo
metr ze swej strony oddaje część swego cie
pła na zewnątrz.

Zwłaszcza jaskrawo występują błędy, gdy 
mierzymy temperaturę płomienia zapomocą 
innych, aniżeli optycznych metod, przewa
żnie wskutek przewodnictwa instrumentów 
pomiarowych dla ciepła. Ogólnie wiado
mo, że gruby drut metalowy w płomieniu 
pozostaje w  stanie stałym, podczas kiedy 
cienki drut z tego samego metalu topi się. 
Rezultaty podobnych badań muszą być —  
rzecz naturalna —  złudne.

Wyciągając zatem wniosek ogólny, musi
my powiedzieć, że z pośród wszystkich me: 
tody optyczne posiadają największą przy
szłość, jako najdokładniejsze i prawie naj
szersze w  zakresie ich stosowania.

Henryk ,1. B y  gier.

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

0 dysharm oniach w  naturze ludzkiej, o śm ierci 
naturalnej i t. zw. instynkcie śm ierci- (U w a 
gi kry tyczne nad książką prof. Miecznikowa) przez 

Romualda Minkiewicza. W arszaw a, 1905.

Dziwne wrażenie odnosi czytelnik broszurki 
p. Minkiewicza: krytyk i krytykowany autor
wpadają w ten sam błąd w  swoich rozumowa
niach. Tam, gdzie należało szkicować szerokie- 
mi, śmiałemi rzutami, a na to niestety stan obec
ny nauki jeszcze nie pozwala, tu wszelki pogląd  
łatwą znajdzie krytykę a każda krytyka —  kontr- 
krytykę.

Prof, Mieczników nie zadowolił się stwierdze
niem ogólnego faktu, że w ustroju ludzkim, tak 
jak w  każdym innym, może zresztą więcej niż 
w wielu innych, istnieją pewne dysproporcye, 
wywołane przez rozwój filogenetyczny, skompli- 
kowanynieraz przez czynniki społeczne i psychi
czne. Te braki harmonii muszą zanikać powoli, 
muszą ustępować miejsca formom doskonalszym, 
na to chyba a priori zgodzić się można; ale autor 
starał się wymienić te organy', które owe dyspro
porcye wykazują— a tutaj pole do dyskusyi sze
rokie, tu błędy robić łatwo, nawet tam gdzie 
obecnie ich nikt nie podejrzewa. Prof. Mieczni
ków wskazuje nawet czynne wmieszanie się w  te 
sprawy jako sposób prowadzący do usunięcia 
tych dysharmonij— a to już bardzo śmiałem mi 
się wydaje. Pomijając wszystkie inne względy, 
nasza znajomość procesów zachodzących w  ustro
ju, korelacyi różnych organów, tak jest mała, że 
napewno wiele popełnimy niedorzeczności, gdy  
zabierzemy się do poprawiania natury. A le wo

góle chyba wątpić można, czy nawet ewolucya 
przyrodnicza usunie te dysharmonie: znikną jed
ne, powstaną natomiast inne, gdyż niema nic 
absolutnie dobrego i stałego.

Otóż p. Minkiewicz na takie zasadnicze myśli 
i wywody nie zwrócił uwagi, a w  zamian za to 
wdał się w  szczegóły, zajął się drobiazgami.
Przytem — niech mi p. Minkiewicz wybaczy__
mam wrażenie takie, jakoby nie zdawał on so
bie pod pewnemi względami jasno sprawy, co to 
jest narząd szczątkowy. Pragnąłby on, żeby taki 
organ nie grał wogóle żadnej roli w organizmie—  
co mnie wydaje się wprost niepodobieństwem. 
Jeżeli będziemy stali na punkcie widzenia fizyo- 
logicznym, to znajdziemy w  organizmie takie 
części składowe, których utrzymanie— jeżeli tak 
porównać można, kosztuje więcej niż warta jest 
korzyść odnoszona z ich istnienia. W tedy  wy
stępuje jakby' tendencya do usunięcia mało poży
tecznego organu; jednym z pierwszych objawów  

| zanikania jakiegoś narządu będzie wielka jego 
| zmienność anatomiczna, a pod względem patolo

gicznym organ zanikający jest bardzo mało od
porny, łatwo ulega infekcyi i zmianom chorobo
w ym — na co właśnie silny nacisk kładzie prof. 
Mieczników.

N ie wystarcza przeto dowieść, że włoski skórna 
i są siedliskiem specyralnej formy czucia dotykowe- 
; go, ażeby zaprzeczyć szczątkowości tych orga

nów. Takie sprawy trzeba rozpatrzeć wszech- 
i stronnie— a otworzy się szerokie pole do wymia- 
! ny zdań, do pracy twórczej — myślowej i doświad

czalnej .
Toż samo można powiedzieć o wielu innych 

ustępach krytyki p. Minkiewicza; np. akt porodu 
z jego bólami prof. Mieczników uważa za wielką 

i dysharmonię natury ludzkiej; p. Minkiewicz do
wodzi, że bóle te są w  sposób jasny wywołane 
przez skurcze mięśni— ale o tem nikt nie wątpi! 
Chodzi tylko o to, że główka płodu ludzkiego 
jest nieproporcyonalnie wielka i przez to z wiel
kim trudem toruje sobie drogę. Olbrzymi roz
wój miednicy kobiecej jest.właśnie przystosowa
niem w tym kierunku -- ale dysproporcya jest mi
mo to znaczna.

A  jedno twierdzenie p. Minkiewicza bezwzglę
dnie powinno być usuniętem; na str. 14 jako 
argument przemawiający na korzyść jelita 'grube
go przytacza on przykrości ludzi mających chro
niczne rozwolnienie. Otóż, pomijając stronę 
patologiczną, przykrości te są natury towarzysko- 
obyczajowej; gdyby  wypróżnianie u wszystkich 
ludzi odybwało się tak często, jak  u ptaków, wte
dy prawidła savoir v ivre’u by łyby inne— i na tem 
koniec.

N ie sposób tutaj rozbierać poszczególne miejs
ca uwag p. Minkiewicza. K iedy mamy do czy
nienia z umysłem tej miary co prof. Miecznikowa, 
to trzeba starać się wniknąć w  głąb, w  treść 
istotną jego zapatrywań. Szkoda, że p. Minkie
wicz tego nie uczynił, a zajął się wytykaniem błę-
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dów, stanowiących niejako końcowe ogniwa ro
zumowań Miecznikowa— Ogniwa rzeczywiście nie
raz paradoksalne, których jednak pewno i sam 
autor nie bierze zbyt dosłownie.

J. K . Sosnowski

KORESPONDENCYA w s z e c h ś w i a t a  .

Srebrnik.

Wrzesień 1905.

Przed siedmiu laty zauważyłem w  Nowogródz- 
kiem srebrnik (Potentilla anserina) o zwiększonej 
ilości płatków i innych części kwiatowych. K w ia 
ty o 6 -ciu, 7-miu a niekiedy i większej liczbie 
płatków widziałem w  Czernichowie, Tuhanowi- 
czach, Baranowiczach i Odachowszczyźnie, miejs
cowościach w  obrębie mil kilku położonych. Ilość 
takich kwiatów wzrasta, jak  się zdaje, znacznie 
z rokiem każdym. Tego lata zbadałem płatki 
1700 kwiatów srebrnika, przyczem znalazłem 
normalnych pięciop łątkowych kwiatów tylko 8 6 $ 
i czteropłatkowych około 1,4#, roszta miała ilość 
płatków nienormalną zwiększoną.

Sześciopłatkowe wyniosły 11,6# wszystkich, 
siedmiopłatkowe około 1#. Prócz tego zdarzył 
się tylko jeden kwiat o 1 0 -ciu płatkach.

Większość kwiatów sześcio i siedmiopłatko- 
wych jest rozwinięta należycie; płatki mają w y
gląd zdrowy i nigdzie nie są między sobą zrośnię
te, również i inne części kwiatu. U  sześciopłat- 
kowych około 70# miało po 6 działek, tyleż mię- 
dzydziałek i 24 pręciki; kwiaty te posiadały 
wszystkie części zupełnie rozwinięte. Pozostałe i 
około 30# sześciopłatkowych stanowiły jakby  
stan przejściowy od pięciopłatkowych, miały bo 
wiem po 5 działek i międzydziałek lub po 20 prę
cików, albo też jedno i drugie jednocześnie. 
Kwiaty te o charakterze przejściowym miały też 
nie wszystkie płatki prawidłowo rozwinięte, mia
nowicie 1/3 ich część miała po jednym płatku 
zdrobniałym, nikłym, u 2/3 zaś po 2 płatki były  
osadzone razem, w  jednem miejscu, jeden nad 
drugim lub obok siebie.

Siedmiopłatkowe miały zwykle 7 działek, ty 
leż międzydziałek i 28 pręcików. K w 'at o 10-ciu 
płatkach, z których 3 były zdrobniałe, miał 
7 działek i tyleż międzydziałek, W ogóle  dzia
łek zawsze było tyleż, co i płatków zdrowo roz
winiętych i osobno, czyli pojedyńczo, do dna kw ia
towego przyrosłych. Płatkom zdrobniałym lub 
przyrośniętym w  jednem miejscu z innemi nie od
powiada żadna działka.

Największą ilość kwiatów nieprawidłowych 
zauważyłem wiosną; stopniowo zmniejszała się 
ona przez lato. Obserwacya trwała od końca ma
ja  do końca sierpnia. W  pierwszym miesiącu sześ
ciopłatkowe stanowiły 15 9$ ogółu, w  drugim  
H # , w trzecim zaledwie 7,9#.

Niektóre kolonie rośliny miały przeważnie 
kwiaty nieprawidłowe, na innych znów prawie 
wcale zauważyć ich się nie dało.

K. E. 

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

—  Metoda uwidoczniania fa l elektrycznych  
stojących. E. Grimsel opisuje w JV®. 12 Physika- 
lische Zeitschrift następującą modyfikacyę me
tody Arona, służącej do uwidoczniania fal elek
trycznych stojących. Jak wiadomo, w metodzie 
Arona druty, wzdłuż których rozchodzą się fale 
elektryczne, przeciągnięte są prostoliniowo we 
wnętrzu rury, zawierającej gaz mocno rozrzedzo
ny. Grimsel, zamiast tych drutów, nakleja wzdłuż 
rurki na jej powierzchni zewnętrznej dwa wązkie 
paski cynfolii, nawprost siebie umieszczone. Je
żeli paski te połączymy jednym końcem z oscyla
torem, to spostrzeżemy, że wnętrze rurki świeci 
Ż3-W0 w  miejscach, gdzie przypada największa 
różnica potencyału, czyli w  tak zwanych brzuś- 
cach potencyału, i pozostaje ciemnem w  miejs
cach gdzie różnica potencyału j est zerem, t. j . w tak 
zwanych węzłach potencyału. Mostem przewo
dzącym, niezbędnym do regulowania długości 
fal, jest tu drncik sprężysty zgięty np. w półkole, 
którym objąć można rurkę i oparłszy końce jego  
o paski z cynfonlii, połączyć te paski w  miejscu 
dowolnem i tym sposobem otrzymać fale dosko
nale zestrojone (syntonizowane). Można także 
ułożyć w szereg kilka rur takich i, połączywszy 
odpowiednie zbroje cynfoliowe zapomocą pasków  
z tegoż materyału lub drutów, otrzjnnać tą drogą 
układ fal o długości dowolnej. Układ, odpowia
dający drutom długim można zamknąć w  niewiel
kiej przestrzeni, posługując się rurą kilkume
trowej . długości, zwiniętą w kształt wężownicy.

(R . g. d. S.). S. B.

—  Rozpuszczalność wzajemna cieczy. W ia 
domo, że wiele cieczy, np. woda i eter, rozpuszcza 
się jedna w  drugiej w  stosunkach całkiem okre
ślonych. Tak np. jedna objętość eteru w  tem
peraturze 25° C. potrzebuje do rozpuszczenia się 
1 1 , 1  objętości wody, i odwrotnie, w  temperaturze 
12° C. 100 objętości eteru mogą rozpuścić 2 obję
tości wody. Związek pomiędzy temi wzajemne- 
mi rozpuszęzalnościami nie został dotąd wyjaśnio-

| ny; znany jest tylko pewien zasób faktów. Prze- 
dewszystkiem, temperatura odgrywa w  tej spra
wie rolę przeważną, wpływając wogóle na rozpu
szczalność. Tak np. w  przykładzie powyższym, 

i ze wzrastaniem temperatury, maleje rozpuszczal
ność wody względem eteru, wzrasta natomiast 

| rozpuszczalność eteru względem wody. Z  obni
żaniem się temperatury rzecz się ma wprost prze
ciwnie. Może nawet zajść taka okoliczność, jak  
to się zdarza w przypadku wody i fenolu, że sto
sunek ilościowy staje się równym 1  : 1 , t. j. że w y 
stępuje zdolność do doskonałego mieszania się,
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która, zdaniem Nernsta, przypomina „temperaturę j  

krytyczną,11. Z  tego wszystkiego wynika, że w ar
stwy eteru i wody, wzajemnie nasycone, muszą, 
w razie zmiany temperatury ulegać naprzemian | 
wskutek wydzielania się substancyi rozpuszczo
nej. W  razie oziębiania się, z górnej warstwy | 
wydzielają się drobniutkie kropelki wody, które 
pozostają w  cieczy w  stanie zawieszenia; w razie 
ogrzewania się wydzielają się cząstki eteru z w ar
stwy dolnej: w  pierwszym przypadku mętnieje 
warstwa górna, w  drugim —  dolna. W yraźn iej 
niż w wodzie i eterze występuje zjawisko to w  w o 
dzie i alkoholach, zwłaszcza w alkoholu butylo
wym. Jeżeli wiejemy do probówki objętości równe 
wody i tego alkoholu, wstrząśniemy ją  silnie 
i poczekamy aż się warstwy rozdzielą, to po zanu
rzeniu probówki w wodę zimną dostrzeżemy bez 
trudności zmętnienie warstwy górnej, po zanurze
niu zaś w  wodę ciepłą — zmętnienie warstwy dol
nej; pomiędzy jednym  stanem a drugim  zmętnie
nie znika przejściowo. W idzim y więc, że alko
hol butylowy, podobnie jak i inne alkohole, pod 
względem rozpuszczalności zachowuje się w zg lę 
dem wody jak eter. Jednakże doświadczenie 
z alkoholem jest bardziej uderzające, ponieważ 
jednocześnie można uzmysłowić przebieg prądów  
temperatury. Z  tego, co powiedzieliśmy, wynika 
na podstawie twierdzeń termodynamiki, że woda 
rozpuszcza się w  alkoholu endotermicznie, ten 
ostatni zaś w wodzie egzotermicznie S. B.

(Nat. W och.).

—  Godna uw agi in sta lacya  m eteorologicz
na. Axel Ham berg, prof. uniwersytetu w  Sztok
holmie usiłuje od lat dwu zaprowadzić automaty
czną regestracyę spostrzeżeń meteorologicznych 
w Alpach Laponii szwedzkiej. Dotąd założył on 
dwie stacye: jednę na górze Sahkok, wzniesioną 
na 1064 m nad poziom oceanu; drugą na górze 
Portitjokko na wysokości 1995 m. W yszystkie  
przyrządy na tych stacyach mają działać przez 
rok cały bez przerwy. Regestracya odbywa się 
trzy razy na godzinę za pośrednictwem sztaby, 
która spada na szereg igieł, dziurawiących kartki 
odpowiednich przyrządów; z dziurek tych powsta
ją  krzywe. Nakręcanie mechanizmu zegarowego 
i zmiana kartek mają się odbywać tylko raz do 
roku; wobec tego paski papierowe muszą być 
długie na 20 m. Ciężar, poruszający mechanizm 
zegarowy, opuszcza się w  przeciągu całego roku 
zaledwie o 21/, m. C iekawy ten zegar zbudował 
W . Linderoth, zegarmistrz szwedzki.

Deszczomierz jest nowego systemu pomysłu 
samego Ham berga. Jest to w gruncie rzeczy 
waga sprężynowa, która oznacza ciężar wody, ze
branej do zbiornika, i zapisuje wyniki tego w a
żenia.

Stacya kompletna posiada dw a przykrycia 
z drzewa i żelaza, z których jedno osłania zegar, 
przyrządy samopiszące i papier, a drugie deszczo
mierz regestracyjny; ten ostatni oznacza także 
ilość śniegu. Przedsięwzięto rozmaite środki

ostrożności, w  celu utrzymania w stanie suchvm 
powietrza, otaczającego przyrządy w budkach. 
G dyby  nie te środki, wilgoć osiadałaby w  posta
ci wody lub szronu na przyrządach, zatrzymałaby 
ruch zegara, zniszczyłaby pasek papieru i t. p. 
Zresztą ochrona ta nie jest rzeczą trudną. Dość 
jest otoczyć zegar walcami z papieru, zawrzeć 
przyrządy samopiszące w skrzynkach blaszanych, 
i poustawiać w tych ostatnich miseczki z chlor
kiem wapnia. To też nie na tem polegała naj
większa trudność; stanowiły ją  raczej osady szro- 
nowe na zewnątrz budek. Osady te są tak olbrzy
mie, że pewnego razu stacya Portitjokko została 
zagrzebana pod warstwą szronu, grubą na więcej 
niż metr. W  tych warunkach przyrządy, oczy
wiście, stanęły, a nawet trzeba było obniżyć po
ziom stacyi. W  jesieni szron osadza się tak ob
ficie, że Ham berg zmuszony był w końcu wyna
jąć lapończyka, któryby od czasu do czasu usuwał 
nagromadzone warstwy. Gdy jesień się skończy 
stacya funkcyonuje już bez interwencyi ludzkiej 
aż do następnej jesieni. Najgorzej wytrzymują 
te warunki przyrządy, przeznaczone do zapisywa
nia prędkości i siły wiatru. Jest prawie niepo
dobieństwem uniknąć przerw w ich działaniu: na 
ogół jednak wyniki są zadawalające.

Co prawda, rezultat ten osiągnięty został nie 
odrazu. Pierwszy komplet przyrządów musiano 
odesłać do Sztokholmu celem dokonania pewnych 
zmian konstrukcyjnych. A le teraz przyszłość 
zapowiada się obiecująco. Krzywe, już otrzyma
ne, dostarczyły informacyj tak pouczających, że 
niebawem stacye tego rodzaju powstaną, prawdo
podobnie i w innych krajach. S. B.

(R . g. d. S.)

—  0 pokarm ie azotowym  roślin  zielonych.
P. 0. Treboux od dłuższego czasu zajmuje się 
kwestyą wartości rozmaitych związków azoto
wych, jako pokarmu dostarczającego azot rośli
nom zielonym. W  roku ubiegłym ogłosił on 
w  krótkości wyniki swych badań.

W  doświadczeniach swoich dostarczał on rośli
nom rozmaitych związków azotowych jak organi
cznych, tak i nieorganicznych. A b y  dojść do 
ogólniejszych wniosków, p. Treboux badał naj
rozmaitszych przedstawicieli świata roślinnego, 
jak Cyanophyceae, Diatomeae, Chlorophyceae, 
wątrobowce i mszaki, paprocie, skrzypy i rośli
ny okrytozalążkowe. Wszystkie doświadczenia 
prowadzone były z czystemi hodowlami.

Główne wyniki badań p. Treboux są następu
jące: D la  wspomianych wyżej roślin (jak również 
dla grzybów ) azotyny są najczęściej dobrem źró
dłem azotu, jeżeli tylko reakcya pokarmu jest 
alkaliczna. Pokarmy kwaśne przeciwnie działają 
zabójczo skutkiem uwalniania silnie trującego 
kwasu azotawego. Trujące działanie azotynu 
(K N 0 2) rozpoczyna się wobec koncentracyi nieco 

j słabszej od skoncentrowania soli amonowych. 
Azotyny w  porównaniu z azotanami posiadają ta
ką samę lub nawet większą (dla Chlorophyceae)
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wartość pożywną. Jeszcze lepszem źródłem azo
tu są sole amonowe. U  typowych roślin sale- 
trzanych azotany, zdaje się, dorównywają solom 
amonowym.

Z  azotowych związków organicznych badane 
były głównie rozmaite kwasy aminowe i amidy. 
Dla niższych roślin zielonych związki te przedsta
wiają zupełnie dobre źródła azotu. Co dotyczę 
wyższych roślin, to wartość pożywna kwasów  
aminowych znacznie się zmniejsza.

Jeżeli porównamy kwasy aminowe z amonowe- 
ini solami odpowiednich kwasów organicznych, 
to i w  tym przypadku zobaczymy wyższość soli 
amonowych nad innemi związkami azotowemi.

W obec dostatecznej ilości azotu, dostarczanego 
z rozmaitych związków azotowych, badane rośli
ny (wątrobowce i paprocie nie by ły  jeszcze badane) 
mogą rozwijać się nawet w razie zupełnego bra
ku światła. Fakt ten dowodzi, że synteza białka 
może odbywać się w  ciemności. Badaniu podda
na została rzęsa (Lemna minor). Młode roślinki 
wyglądały, jako zupełnie wypłonione, pomimo to 
jednak przyswajanie azotu w  nieobecności chloro
filu nie było przerwane. U  mchów chlorofil w  cie
mności tworzy się.

Zielenice (Chlorophyceae), Diatomeae i Cya- j 
nophyceae utrzymały prawie normalne zabarwie
nie. W szystkie badane rośliny rosły lepiej, gdy  
bezpośrednio pobierały pokarm organiczny, niż 
kiedy przyswajały' węgiel z C 0 2. Mchy mogą 
obywać się bez Ca, zarodniki jednak kiełkują 
w ciemności.

W yn ik i badań wspomnianego uczonego, doty
czące wartości pożywnej azotonów i amoniaku, nie 
zgadzają się z ogólnie rozpowszechnionemi poglą
dami na tę kwestyę. W ed łu g  p. Treboux nie azot 
azotanów, jak dotychczas przypuszczano lecz azot 
amoniakalny jest źródłem „par excellence“ dla 
roślin zielonych. Pogląd p. Treboux jest ważny 
pod tym względem, że może służyć za podsta
wę dla ogólnej teoryi syntezy białka. „Często 
spotykany w  podręcznikach schemat obiegu azotu 
w przyrodzie musi być uważany z tego punktu 
widzenia, jako jednostronny. N ie należy także 
zaopatrywania w  azot całego państwa roślinnego 
przypisywać jedynie działalności bakteryj nitry- 
fikacyjnych. Zawsze znajdujący się w  ziemi pod
czas gnicia amoniak jest w  rozporządzeniu roślin11.

(Naturw. Rund). Cz. St.

—  Tw orzenie się enzymów w  roślinach  
Zranionych. Wiadom o, że oddychanie roślin po 
ich zranieniu znacznie zwiększa się, a po pewnym  
czasie wraca do normy. Zjawisko to może być 
objaśnione w  dwojaki sposób. W zrost energii 
oddychania może być przypisany zwiększeniu się 
u rośliny zranionej powierzchni zetknięcia z po
wietrzem, następnie można przypuszczać, że po 
zranieniu rośliny wszystkie procesy życiowe 
Wzmagają się w  celu zagojenia rany iże skutkiem 
tego wzrasta wydzielanie się dwutlenku węgla.

Z  przypuszczeniem tem zgadza się między innemi 
! i stwierdzony fakt, że po zranieniu rośliny zwię

ksza się ilość ciał białkowatych. Jeżeli przyj
miemy to drugie objaśnienie, to w  takim razie, 
jeżeli nowsze poglądy wskazujące zależność w y
dzielania się C 0 2 od działalności fermentów są 
trafne, wzmożone tworzenie się tego fermentu, 
enzymu oddychania, bywa wywołane przez zra
nienie. Jeżeli rozumowanie jest słuszne, to sok 
wyciśnięty z roślin uszkodzonych powinien w y
dzielić większą ilość dwutlenku węgla, niż sok 
roślin zdrowych.

Badania p. Krasnosselskiego nad przekrajane- 
! mi cebulami dały istotnie wspomniane wyniki. 

Oddychanie w  soku z uszkodzonych cebul jest 
daleko energiczniejsze, niż w  soku cebuli zdro
wej. Energia oddj^chania cebuli zranionej i so
ku otrzymanego z niej stopniowo wzrasta, docho
dzi do maximum a następnie spada. W ywołane  
przez zranienie tworzenie się enzymu oddychania 
odbywa się tylko na powietrzu, jak to wyrpływa  
z faktów zaobserwowanych przez Smirnowa, że 
zwiększone wydzielanie się C 0 3 z cebul zranio
nych niema zupełnie miejsca, jeżeli trzymane by 
ły  one przez cały czas w atmosferze wodoru.

Sok wyciśnięty z cebul zmarzniętych oddycha 
energiczniej, niż sok cebul niezmrożonych,

Sok wyciśnięty z cebul pochłania tlen, a sok 
cebul uszkodzonych zawiera więcej oksydazy, niż 
sok cebul zdrowych.

(Naturw. Rund.) Cz. St.

—  Funkcye układu nerwowego u szarań 
czy (Acrididae). Badania, których wyniki po
dajemy tu, prowadzono w Instytucie fizyologicz- 
nym w Kanzas nad następującemi gatunkami: 
Melanoplus differentialis, Dissosteira carolina, 
Melanoplus femur rubrum i Brachystola magna. 
U k ład  nerwowy tych owadów składa się ze zwoju 
nadprzełykowego i podwójnego szeregu zwojów 
na brzusznej stronie ciała utworzonego przez je 
den zwój podprzełykowy, trzy zwoje tułowia 
i sześć zwojów odwłokowych, połączonych między 
sobą podwójną nitką nerwową. Każdy zwój 
składa się z dwu połówek, ściśle połączonych po- 
przecznem spoidłem.

W yn ik i wspomianych badań p, Ew inga dostar
czyły' bogatego materyału i rozszerzyły przeto 
zakres naszych dotychczasowych wiadomości o fun- 
kcyach ośrodków nerwowych owadów. W a ż 
niejsze wnioski dają się streścić w następujący 
sposób:

Ani zwój nadprzełykowy, ani podprzełykowy', 
uważany przez niektórych badaczy za analogicz
ny z rdzeniem pacierzowym, nie jest ośrodkiem, 
zarządzającym ruchami oddechowemi. Zwoje  
śródtułowiowy i zatułowiowy regulują mechanizm 
oddychania u szarańczy. K ażdy zwój tułowio
w y i brzuszny najczęściej jest ośrodkiem dla ru
chów oddechowych i dla działalności odruchowej 
pierścieni. Jak cały odwłok, tak i oddzielne od-
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cinki nie przestają, oddychać, jeżeli oddzielone są 
od reszty. cia}a.

Tylna część mózgu (zwoju nadprzełykowego) 
w yw iera wpływ hamujący na część przednią, gdy  
tymczasem ta ostatnia jest siedliskiem -dowol
nych ruchów miejscozinienności. Po  zniszczeniu 
tylnej części mózgu, a pozostawieniu w  stanie 
nieuszkodzonym części przedniej owad porusza 
się bez przerwy; usunięcie całego mózgu pozba
wia zupełnie owady zdolności wykonywania ru
chów postępowych.

Mózg u szarańczy jest siedliskiem ruchów  
przełyku i hamuje odruchy. Jednocześnie z utra
tą mózgu ustają u szarańczy ruchy szczęk i prze

łyku, a na podrażnienia owad odpowiada nie- 
zwjdiłemi skokami i zrywaniem się do lotu. 
Mózg szarańczy nie jest ośrodkiem ruchów sko
ordynowanych i kierowania się; owad bez mózgu 
może, jeżeli jest podrażniony, chodzić, latać, ska
kać i t. d. Mózg zarządza napięciem mięśni, któ
re u owadów pozbawionych mózgu, prędko słabną

Zwój podprzełykowy podobnie, jak i nadprze- 
łykowy, nie jest ośrodkiem ruchów skoordynowa
nych, ponieważ owad z odciętą głową może cho
dzić, skakać, latać i przysiadać.

(Naturw. Rund.). Cz. St.

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. 1 do d. 10 sierpnia 1905 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w W arszaw ie)

j Barometr red.
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P  1 7 r 1 p. 1 9 w. 7 r. i j  P- 9 w. Najw . Najn. 7 r. lp . 9 w. 7 r. lp - 9 w. mm
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l p '  51,5 50,2 49,5 13,6 21,6 19,9 23,0 11,5 s e 5 e 6 s4 © 3 © 2 3 —
s i 49,9 51.6 53,2 17,6 24,8 20,9 26,4 16,0 sw , w 4 O 8 9 3 2,4 • w nocy
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:

48,7 49,0 j 13,7 17,6 ! 15,3 | 19,2 u , 9 5,0 4,67 3,2 82' 8,5 5,6 ' ll

Stan średni barometru za dekadę: */3 (7 r. -(- 1 p. -f- 9 w.) =  748,4 mm
Temperatura średnia za dekadę: 1/t (7 r. -f- 1 p. -J- 2 X  9 w -') =  15°,B Cels.

Suma opadu za dekadę: =  36,9 mm

TR E ŚĆ . Pokolenie x  i pokolenie 2 x. przez I . P . Lotsy, tłum. Jan Nowakowski. —  Mierzenie tem

peratur wyższych i niższych, przez Henryka J. Rygiera. —  Sprawozdanie. —  Korespondencya Wszech

świata. —  Kronika naukowa. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca  W .  W R Ó B L E W S K I . Redaktor BR. ZNATOWICZ.
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