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Z DZIEDZINY 
PLAZMOLOGU DOŚW IADCZALNEJ.

Świat organiczny wyłonił się z materyi nie" 
organicznej. Myśl ta, spotykana już u naj
dawniejszych filozofów, coraz szerzej zapu
szcza swe korzenie. Mimo jednak wiekowych 
liadaii i starań, przejście i przemiana substan- 
cyi martwej w żywą aż do obecnej chwili 
wymyka się z pod więzów rozumu człowie
ka. Zagadki życia dotąd nie rozwiązano, nie 
dziw więc, że wiele umysłów przesuwa ją poza 
granice poznania, wyprowadzając ją  z sił 
odrębnych, nie występujących w pozostałej 
przyrodzie. Tu tkwi zasada wszelkich po
glądów witalistycznych. Tymczasem me
chanizm cicho i bez rozgłosu toruje drogę 
prawdzie, gromadzi fakty drobne, jak  cegieł
ki, z których ma powstać wspaniały gmach 
wiedzy.

Więc przedewszystkiem stwierdzono, że 
życie organiczne jest związane z materyą 
żywą, zwaną zarodzią albo plazmą. Oczywiś
cie zupełne poznanie jej istoty i zjawisk, ja 
kie w niej zachodzą byłoby rozwiązaniem 
kwesty i, a już teraz badania prowadzone 
w tym kierunku doprowadziły do tak rozle
głych wyników, że można już mówić o osob
nej nauce, którą Henryk Pieron proponuje

nazwać „plazmologią“. A wszystkie jej zdo
bycze przemawiają na korzyść poglądu me- 
chanistycznego, ewolucyjnego i zacierają co
raz bardziej granicę, jaka istnieje między 
światem istot uorganizowanych, a światem 
martwym i nieorganicznym.

Szczegółowa analiza chemiczna nie wyka
zała w plazmie odmiennych pierwiastków 
ani pr.iw, a jakkolwiek nadzwyczaj skompli
kowany skład nie dał się dotąd laboratoryj
nie odtworzyć, mimo to, jest to niewątpliwie 
tylko kwestya czasu od chwili, kiedy Wóhler 
swą epokową syntezą mocznika rozbił chiń
ski mur, jaki otaczał dotąd zjawiska chemii 
organicznej. Lecz witaliści nie ustąpili z po
la walki. Twierdzą oni, że nawet sztuczne 
odtworzenie plazmy nie byłoby rozwiąza
niem kwestyi, bo otrzymane w ten sposób 
połączenie byłoby materyą martwą, bez tej 
budowy i tych właściwości, jakie cechują isto
ty żywe. Ale i ta trudność powoli się usuwa.

Szereg badaczów obok szczegółowych ba
dań zarodzi samej przeprowadza nadto licz
ne doświadczenia, wykazując, że zjawiska 
charakterystyczne dla życia dadzą się sztucz
nie naśladować i mogą wystąpić i na nieor
ganicznym materyale.

Już w roku 1886 Maurycy Traube, han
dlarz wina we Wrocławiu, uzyskał z roztwo
ru siarczanu miedzi i żelazicyanku potasu
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form y niby-ustrój owe (organ oid owe), mające 
zdolność powiększania się kosztem swego 
środowiska. Od tego czasu liczba doświadczeń 
znacznie wzrosła. Z jednej strony usiłowa
no odtworzyć pewne czynności fizyologicz- 
ne - o dążnościach natem  polu pisał „Wszech
świat1' przed kilku laty 1), z drugiej starano 
się wykazać charakterystyczną dla plazmy 
•budowę także w ciałach nieorganicznych. 
Zestawienie prac z obecnej chwili podają 
w niedawnych N-rach „Revue scientifiqufe“ 
pp. Maurycy Benedikt i Henryk Pieron, opi
sując zdobycze Leduca i Herrery. P rzedsta
wię najważniejsze wyniki ich badań, a dla 
zaokrąglenia dodam doświadczenia kilku in
nych badaczów pominięte we wspomnianych 
artykułach.

Wiadomo, że twórca piankowatej struk
tury plazmy, Biitschli, naśladował jej budowę, 
mieszając oliwę z roztworem wodnym soli, 
wtedy oliwa tworzy przegródki przecinające ! 
się prawidłowo po trzy w jednym punkcie 
i zamyka niemi roztwór solny. Również 
ruchy, jakie wskutek napięcia powierzchnio
wego w tej sztucznej komórce występują, są 
łudząco podobne do ruchów ameb. Podob
ne ruchy uzyskał też Quincke wpuszczając 
kroplę oliwy do roztworu sody. Na podsta
wie tego doświadczenia wnioskuje on, że 
skoro pianka i plazma m ają taką samę budo
wę, to skoro ruchy będą jednakie to zapew
ne i przyczyny ruchu będą te same. Zatem 
zdaniem Quinckego ruchy plazmy można 
wyjaśnić zmianą napięcia powierzchniowego. 
Wniosek nie zupełnie ścisły, bo nie uwzglę
dniono wcale odmiennej budowy chemi
cznej obu ciał, która przecie nie jes t bez zna
czenia. Niewątpliwie ma tu  wpływ nadto 
i powinowactwo chemiczne plazmy do tlenu, 
zjawiska jonizacyi, praw a dyfuzyi i osmozy. 
Otóż wiele tych zjawisk występuje normal
nie wśród ciał i połączeń nieorganicznych, 
są one tylko bardzo efemeryczne, ale w zna
cznej mierze podlegają tym samym pra
wom, co zjawiska świata ustrojowego.

W roku 1904 A. W ieler zupełnie przypad
kowo w trakcie badań z zakresu fizyologii 
roślin otrzymał twory nieorganiczne, a je 
dnak łudząco podobne dojednokomórkowych

Kaz. Czerwiński, E nerg ia  w św iecie o rgani
cznym. „W szechśw iat1* 1901.

roślin. Działając mianowicie roztworem so
dy na siarczan miedzi, otrzymał mikroskopo
we 2—13 fj. średnicy mające kuleczki zielone
go Avęglanu miedzi. Rozpatrywane pod mi
kroskopem wykazały na swej powierzchni 
wyraźną błonę gładką, albo rzeźbioną, pod 
nią znajduje się warstwa odpowiadająca cia
łu komórki, wprawdzie bez charakterystycz
nej budowy, ale barwiąca się alkalicznym 
błękitem metylenowym tak samo, jak  plaz
ma, wreszcie środek zajmuje przestrzeń wy
pełniona sferokryształem węglanu. Że jed
nak nie był to utwór organiczny wykazała 
analiza chemiczna i fakt, że nie niszczyła go 
tem peratura nawet 200°, zabójcza dla wszel
kich istot żywych. Zachęcony tem, Wieler 
wykrył podobną budowę i w innych osadach, 
a w niektórych nawet postaci jakby pącz
kujące lub dzielące się (węglan magnezu). 
Przyczyny tych zjawisk jednak nie wyjaś- 
nia.

Również meksykański badacz Herrera do
szedł do podobnych a nawet większych re
zultatów , bo potrafił podać rozwiązanie 
swych zdobyczy. Oparł się on na doświad
czeniach Renaudeta, który przekonał się, że 
pewne krzemiany tworzą piankowate pęche
rzyki o stałych ściankach. Otóż w tej myśli 
utworzył sztuczną komórkę z krzemianu so
du, która przypominała amebę i wykonywa
ła ruchy pełzakowate. Przyczyną tych ru 
chów jest zdaniem Herrery ciśnienie osmo- 
tyczne. Załączony rysunek 1 daje pojęcie

Fig. 1.

o tej sztucznej amebie. A lenie dość na tem: 
działając chlorkiem wapnia otrzymał on ją 
dro a nawet figury mitotyczne. Używając 
znów rozmaitych substancyj i odmiennych 
sił fizycznych, uzyskał rozmaite formy tka
nek, nawet tak skomplikowanych jak tkanka 
mięsna lub nerwowa. Odpowiednie fotogra
my wraz z rękopismem przesłał prof. M. Bene- 
diktowi do Wiednia, z jego też artykułu
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w Rew scient. zaczerpnąłem wiadomości i na 
rycinach stamtąd się oparłem. Rysunek 2 da
je obraz sztucznej tkanki grzyba uzyskanej

Fig. 2 .

działaniem chlorku glinu na krzemian sodo- 
wo-potasowy.

Współcześnie St. Leduc za pośrednictwem 
praw dyfuzyi naśladował w swych prostych 
doświadczeniach również rozmaite rodzaje 
zjawisk ustrojowych. Oto na wolną powierz
chnię roztworu soli wpuszcza on kroplę wo
dy: występuje zjawisko dyfuzyi soli do wo
dy, i na odwrót. Dla lepszego uwidocznie
nia tych ruchów Leduc zabarwia wodę tu 
szem albo krwią tak, że całe zjawisko można 
utrwalić na płycie fotograficznej. Tworzy 
się tu  pole siły dyfuzyi podobne do pola 
magnetycznego lub elektrycznego. Ody zno
wu włożymy mały kryształ soli do wody, zja
wisko przebiega w odwrotnym kierunku. 
W myśl tego Leduc zwie centrum pierwsze 
t. j. kroplę wody biegunem odjemnym dyfu
zyi, kryształ przeciwnie będzie oznaczał bie
gun dodatni. I  jak w magnetyzmie bieguny 
równoimienne odpychają się a różnoimien- 
ne przyciągają. W zajemne działanie kilku 
równoimiennych biegunów da obraz tkanki 
utworzonej z komórek obłonionych i opa
trzonych jądrem. Przy brzegu tkanki pow
staną w ten sposób jakby długie wici. I  znów 
klisza utrwaliła ten obraz 3, który załącza
my czytelnikom. Przytem  wykrył on pewne 
prawidła dla dyfuzyi, które przypominają 
prawo Ohma. Mianowicie szybkość rozcho
dzenia się dyfuzyi odpowiada natężeniu, ró
żnicę potencyałów reprezentuje różnica ciś
nienia osmotycznego, wreszcie wprowadze

nie nowego pojęcia oporu środka uzupełnia 
analogię.

Fig. 3.

Ale największy tryum f,to  uzyskanie zapo- 
mocą czysto fizycznych sił dyfuzyi figur 
karyokinetycznych i zjawisk podziału. Ten 
sztuczny podział mogą wywołać tak  dobrze 
dwa śródciałka pozytywne, jak i negatywne 
w stosunku do jądra. Rysunek 4 przed
stawia taką sztuczną figurę karyokinetyczną,

Fig. 4.

w której wrzeciono jest dodatnie, a śródciał
ka odjemne. Fakt ten może rzucić pewne 
światło na sztuczną partenogenezę z takiemi 
wynikami uprawianą przez J. Loeba i Yves 

| Delagea.
Podobne zjawiska zachodzą i w przyrodzie. 

I  tam powstają takie efemeryczne formy, któ- 
j re jednak, jak  senne mary rodzą się i znikają, 
j  Ale w pokoju laboratoryjnym łatwiej je po

znać, bo można drogą eksperymentu badać 
w okolicznościach prostszych, można odtwa- 

j  rzać warunki takie, jakie nam w danej chwi- 
i li odpowiadają. Obserwacya sama nie daje 
i tak jasnych wyników: ile takich niby orga- 
j nicznych postaci powstało i powstaje w ma- 
! łej odnodze morskiej, ale natura — powiada 

p. Benedikt -  nie odsłania ich naszym oczom 
przez dodanie tuszu. A tam właśnie w tych 
przybrzeżnych zbiornikach wód morskich, 
gdzie panuje tak wielka rozmaitość stosun
ków, gdzie, niesione przez rzeki i powietrze, 
stykają się wszelakie pierwiastki i połączenia, 
tam na granicy trzech żywiołów była zape
wne kolebka życia. Nie dziw też, że prawa 
tam panujące wycisnęły niestarte piętno na 
tworzących się formach życia.

Niewątpliwie odkrycia powyższe przy
czynią się do wyjaśnienia niejednej zagadki
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jakkolwiek nie można przesądzać, jak nie
którzy entuzyaści, dotychczasowych zdoby
czy, nie można sądzić, by one był}' już roz
wiązaniem tego doniosłego zagadnienia, ja 
kiem jest powstanie życia.

L. Bykowski.

A u g u s t  S f k b e k g .

KILKA UWAG O ŚNIEGU J).
   »

W naszym kraju śniegi zdarzają się prze
ważnie w dnie z tem peraturą, zbliżoną do 
punktu marznięcia wody; niemniej przeto 
obserwowowano spadek śniegu w tem pera
turach, bardzo od punktu tego oddalonych. 
Tak np. 9 czerwca 1829 w górnym Enga- 
dynie spadł śnieg w tem peraturze f-10,°9 C. 
w Moskwie obserwowano go niejednokrotnie 
w temperatui’ze —20° C. i niżej, a w Jakuc- 
ku nawet w tem peraturze —46° C. Skoro 
tylko nastąpi ski’oplenie pary wodnej w tem 
peraturze niższej od 0° C. woda ta  wydziela 
się w postaci stałej. W  dnie bardzo zimne 
powietrze pełne jest pyłu lodowego, który 
lśni i połyskuje w blasku słońca; w razie 
wyższej zawartości pary wodnej w powie
trzu, pył ten skupia się w gwiazdki sześcio- 
promienne(woda, uważana jako m inerał—lód 
krystalizuje się w układzie heksagonalnym), 
których cudną rozmaitość wykazały g run
towne poszukiwania G. Hellmanna. Śred
nica płatków śniegowych rzadko przekracza 
3 lub 4 cm , przyczem prędkość spadku w y
nosi 0,25 do 0,35 m na sekundę. W razie 
średnicy, równej jednemu tylko centym etro
wi, prędkość wzrasta do 0,8 m na sekundę.

Na równinach, z wyjątkiem kilku miejsco
wości, położonych w pobliżu bieguna połud
niowego, powłoka śniegowa nigdzie nie po
zostaje przez rok cały w postaci nieprzerwa
nego pokrycia. Gdy jednak w naszych oko
licach, śnieg związany jest niejako z zimą

J) D as W ette r. L istopad 1905.

właściwą, to poi’a jego a również i obszar 
rozszerza się i na dalsze miesiące, w miarę 
jak zbliżamy się do biegunów; już na kole 
biegunowem północnem trzeba liczyć się 
z możliwością śniegu nawet w miesiącach 
czysto letnich. Znacznie jeszcze mniej po
myślnie układają się te stosunki na wyspach 
antarktycznych. Widzimy to przedewszyst- 
kiem na przykładzie wyspy Bouveta, odkry
tej na nowo w dniu 25 listopada 1898 przez 
niemiecki okręt ekspedycyjny Valdiwia. Na 
wyspie tej klimatyczna granica śniegowa 
odległa jest zaledwie o kilka metrów od po
ziomu morza; przytem należy pamiętać 
o tem, że wyspa Bouveta leży pod 53° 50,5' 
szerokości południowej (4° 30' długości 
wschodniej), że więc położeniu jej odpowia
da na półkuli północnej położenie wyspy 
Rugii. Przyczyny tego uderzającego faktu 
szukać należy w stosunkach morskich: 
prawdopodobnie wyspę obiega jakiś bardzo 
chłodny prąd wody z pod bieguna południo
wego. I  przeciwnie, zimna woda znajdują
ca się w głębi zamkniętej kotliny bieguno- 
wej północnej nie może wydostać się z tej 
kotliny, ponieważ dostęp do oceanu A tlan
tyckiego zamknięty jest przed nią przez 
grzbiet wyżyn odkryty przez Nansena 
w głębokości 600 m pod powierzchnią 
morza (Grenlandya — wyspy Szetlandz
kie -  ląd Europy); dlatego to w tym ostat
nim przypadku ciepły golfstrem może ujaw
nić swe działanie łagodzące, skutkiem które
go nawet wybrzeża JGrenlandyi i Islandyi 
wolne są latem od śniegu.

W miarę zbliżania się do równika opad 
w tej postaci stałej staje się coraz to rzad
szym. W Rzymie przypada na rok śre
dnio zaledwie 1,4 dnia ze śniegiem; poniżej 
45° szerokości śnieg zdarza się bardzo rzad
ko, a w obrębie zwrotników jest zjawiskiem 
nieznanem.

Ponieważ góry wskutek wzniesienia swe
go nad poziom morza posiadają klimat, od
powiadający skądinąd szerokościom wyż
szym, przeto i co do śniegu stosunki układa
ją tu inaczej niż na równinach. Następują
ce liczby dają pojęcie o tak zwanej klimaty
cznej granicy śniegowej t. j. o owej linii, po
niżej której ciepło słoneczne już nie wystar
cza do stopienia śniegu, spadłego w ciągu ro
ku na powierzchnię poziomą.
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Wysokości „klimatycznej1' granicy śniegu.

P ó ł k u l a  p ó ł n o c n a .

M i e j s c o w o ś ć Szer. geogr. i W zniesienie

Him alaya . 27" 41)00— 5600 m
K aukaz. 43° 2900 — 3600  „

Alpy . . . . 46"— 48" 2 5 0 0 — 2900 „

Norwegia (wy br/.eże) 60° 1 2 0 0  „

n r 70° 800  „

Szpicberg . 77° 4 0 0 — 500 „

P ó ł k u l a  p o ł u d n i o w a

M i e j  s c o w  o ś ć Szer. geogi'. W zniesienie

Kilimandżaro . 3° 4000  — 5600 m

A ndy Peruwiańskie 18° 5000 — 6000  „

A ndy Chilijskie . 28° 5200  „

ń n 36° 2600 „

» n 47" 1300 „

Ziemia Ognista 54° 9 5 0 ,,

Victoria 78° 0 (?)

Atoli „wieczny śnieg11 wysokich gór różni 
się zasadniczo od tego, co rozumiemy zwy
kle przez wyraz „śnieg11. Śnieg, padający 
w górach, pierwotnie suchy i proszkowaty, 
topiąc się w dnie słoneczne i zamarzając za
raz potem w ciągu chłodnej nocy, utraca 
wskutek tych szybkich zmian kolejnych kry
staliczną swą budowę i nabiera konsystencyi 
krupowato-ziarnistej, oolityczriej. Śnieg ta- : 
ki, zwany „firnem11, zawiera teraz mniej pę
cherzyków i jest przezroczystszy skutkiem 
tego, że okrągłe ziarnka są w nim pospaja- j 
ne zamarzłą wodą; jednocześnie barwa jego 
nabrała odcienia brudno szarego. W miej
scach niżej położonych śnieg ten pod ciśnie
niem własnej swej masy przechodzi w lód. 
Wypełnione firnem muldeny są żywicielami j  

gleczerów czyli lodowców t. j., owych stru
mieni lodowych, które spływają w doliny 
wszędzie, we wszystkich strefach, gdzie tyl
ko spójna a rozczłonkowana wypukłość 
gruntu sięga granicy śniegów. Nie możemy 
zajmować się tutaj rozmaitemi postaciami 
śniegu i lodu, stanowiącemi właściwość gór i

wysokich, ani też rozpatrywać ruchów tych 
mas, ponieważ musielibyśmy wkroczyć w dzie
dzinę umiejętności specyalnej, pół-geograficz- 
nej, pół-geologieznej, jaką jest nauka o lo
dowcach. Poprzestaniemy na rozważeniu 
punktów widzenia ogólnych, przyczem 
uwzględnimy głównie nasze płaszczyzny 

| oraz góry średniej wysokości.
Powłoka śniegowa wpływa w sposób ściś

le określony na klimat danej miejscowości, 
znosi bowiem wpływ ciepła gruntowego na 
temperaturę powietrza, odbija silnie promie
nie słoneczne (skutkiem właściwości utwo
rzonej powierzchni) i potęguje wypromienio- 

1 wywanie nocne. Z przyczyn powyższych 
powłoka ta wywiera na warstwy powietrza, 
nad nią położone, działanie silnie oziębiające, 
i dlatego to dłuższe okresy silnego mrozu 
możliwe są jedynie w razie istnienia spójnej 
warstwy śniegu. Z drugiej strony powło
ka śniegowa, zwłaszcza jeśli stanowi ją  śnieg 
świeżo spadły, chroni powierzchnię ziemi od 
silnego oziębienia. Geograficznie ujawnia 
się to np. w ten sposób, że pokrycie gruntu 
śniegiem odchyla znacznie granicę południo
wą gruntu wiecznie zmarzłego, która mniej 
więcej biegnie razem z izotermą — 2° : gdzie 
pokrycie to jest obfite, tam grunt lodowy 
występuje dopiero razem ze średnią tempe
raturą powietrza równą — 5° C; natomiast 
w północnej części Mongolii, suchej i w śnieg 
ubogiej, grunt lodowy sięga miejscowości 
o temperaturze rocznej powietrza, dochodzą
cej do 0° a nawet do -j- 2°.

Z tej właściwości powłoki śniegowej ko
rzystamy w życiu praktycznem. Chętnie 
widzi ją rolnik, który wie dobrze z doświad
czenia, że nawet silne mrozy nie stanowią 
niebezpieczeństwa dla zasiewów, jeżeli uprze
dnio pokryła rolę dostatecznie gruba warst
wa śniegu. Większość badaczów zajmują
cych się fizyologią roślin, wyobraża sobie 
proces ten w sposób następujący: Wobec za
wartości soli w komórce roślinnej oraz wło- 
skowatości kanałów, będącej wynikiem ma
łych wymiarów komórki, zamarzanie roślin 
następuje dopiero w temperaturze, wynoszą
cej kilka stopni poniżej zera, przyczem, jak 
stwierdzają badania miskroskopowe wydzie
la się w postaci krystalicznej woda protopla- 
zmy. Jeżeli takie powstanie lodu zachodzi 
w ilości zbyt wielkiej, natenczas tkanki roz
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rywają się, i tworzą się miejsca próżne. Do j  

tego dołącza się niekiedy okoliczność, że 
w procesie krystalizacyi tworzą się roztwo- { 
ry, których protoplazma nie znosi. Nadmier
na ilość wody w roślinie łatwo stać się może 
powodem jej zmarznięcia; daje się to zaob- ! 
serwować na nasionach, które łatwo ulegają j  

zmarznięciu, jeśli uprzednio rozpęczniały ! 
w wodzie, lecz w stanie suchym ujaw niają ! 
odporność olbrzymią. Otóż przyroda złoży- j  

ła ochronę roślin w ich własne ręce, jeśli się 
tak wyrazić wolno, albowiem w miarę zbliża- | 
nia się zimy, zawartość wody w roślinach 
zmniejsza się stopniowo. Na wiosnę ilość ta  
zwiększa się, i dlatego to w tym okresie tak  
zgubny wpływ wywuerają przymrozki nocne. 
Drugim środkiem zabezpieczającym jest, jak 
zaznaczyliśmy, powłoka śniegowa, której ro
la przypomina pod pewnym względem rolę 
okien podwójnych w mieszkaniach naszych.

W następującej tablicy zestawione są nie- | 
które tem peratury (w Akwizgranie) w dniu 
15 lutego w roku, w którym ziemię pokrywa
ła gruba powłoka śniegowa, oraz w roku, 
w którym  powłoki tej nie było wcale.

W roku, w któ
rym ziemię po

W roku, w któ
rym nie było

krywała pow ło powłoki śn ie
ka śniegowa. gowej.

T em peratura powietrza . —8°,6 C. - f  11°,1 c.
„ na powierz

chni ś n i e g u . . . - 2 ,4 —

Tem p. w ew nątrz powło
ki w głębokości 5 cm 0°,0 —

Temp. w ew nątrz powło
ki w głębokości 10 cm — 0°,5 —

Tem p. w ew nątrz powło
ki w głębokości 15 cm -0 ° ,7 —

Temp. w ew nątrz powło
ki w  głębokości 20 cm — 0°,6 —

Temp. tuż pod powłoką
śniegow ą . . . . 0 ° , 0 —

T. pod powierzchnią g run 
tu w głębokości 25 cm 4-00,7 + 6°, 7

T. pod powierzchnią g ru n 
tu  w głębokości 55 cm + 1 °,8 +60,3

T. pod powierzchnią g ru n 
tu  w głębokości 85  cm + 2 °,8 —)—6 ° , 0

T. pod powierzchnią g ru n 
tu w głębokości 115 cm + 3 ° ,  8 + 6 ° , 2

Czyli różnica pomiędzy 
tem peraturą pow ietrza 
a tem peraturą grun tu  
na głębokości 115 cm 
wynosiła . . . .  -(-1 2 °,4 — 4°.9

Liczby te nie wymagają komentarzy. 
Rozpatrzmy teraz nieco dokładniej, w ja 

ki mianowicie sposób powłoka śniegowa wy

wiera wpływ swój na tem peratury gruntu. 
W  przedmiocie tym  Biihrer wypowiada 
twierdzenie: „Ochrona, której powłoka śnie
gowa udziela grantowi, znajdującemu się pod 
nią, potęguje się z jej grubością i to w sto
sunku takim, że ochrona, której udziela 
gruba warstwa śniegu jest bezpośrednio sku
teczniejsza od ochrony, której udziela war
stwa średniej grubości". Do wniosku tego 
Biihrer doszedł drogą bezpośrednich pomia
rów tem peratury na dolnej powierzchni po
włoki a więc tuż przy powierzchni ziemi. 
W  rzeczywistości jednak twierdzenie powyż
sze nie posiada tak ogólnego znaczenia, do 
jakiego rości sobie prawo. Albowiem, gdy 
chodzi o ochronę od zimna, to trzeba wziąć 
w rachubę nie tylko samę wysokość powło
ki lecz także wewnętrzną jej budowę, jej gę
stość, której Biihrer wcale nie uwzględnia, 
pomimo że znaczenie tego czynnika jest mu 
dobrze znane, jak o tem  świadczą inne jego 
wywody. Tak np. warstwa śniegu świeżo 
spadłego zapewnia gruntowi ochronę dale
ko skuteczniejszą, aniżeli tejże grubości war
stwa śniegu starego, który zdołał już zamie
nić się na firn.

Oto wyjaśnienie tego punktu. Przewod
nictwo cieplne śniegu zależy od ilości zawar
tego w nim powietrza, które jest jak  wiado
mo, bardzo złym przewodnikiem. Skutkiem 
tego śnieg świeżo spadły, którego płatki leżą 
luźno jeden na drugim, najlepiej zabezpie
czyć może grun t pod nim położony, a ochro
na ta traci na wartości tem bardziej, im bar
dziej śnieg ten się stłacza pod własnym cię
żarem oraz im zupełniej wskutek topienia 

: się i ponownego zamarzania przechodzi 
w firn, stając się tem samem coraz to uboż
szym w powietrze. W edług badań Abela 
przewodnictwo cieplne śniegu jest proporcyo- 
nalne do kw adratu jego gęstości.

Opierając się na wynikach, otrzymanych 
w Akwizgranie w czasie śnieżnej bardzo zi
my 1894/5, Polis znalazł następującą zależ
ność pomiędzy gęstością a przewodnictwem 
cieplnem powłoki śniegowej w różnych głę- 

i bokościach (ob. tablicę na str. 87, szp. 1).
Pozornie, według tej tablicy, przyrost cie- 

 ̂ pła, począwszy od powierzchni śniegu w dół,
; zachodzi nie zawsze proporcyonalnie do gę- 
! stości. Z początku silne oziębienie zarówno 
i powietrza jak  i powierzchni śniegu sprawia
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Głębokość 
śniegu cm

Różnice
tem perat. Gęstość Kalorye

0 — 5 1,4° 0,94 0,01115

5 — 10 0,5° 1,73 0 ,00674

10— 15 1,4° 1,84 0 ,01587

15— 20 1 1 ° 2 ,1 2 0,02040

2 0 — 26 1,3° 2,14 0 ,02574

to, że pomimo niezmiernie małej gęstości 
górnej warstwy śniegowej, warstwa ta  musi 
utracić większą ilość ciepła. Zastanawia tu 
raptowny przyrost ciepła na głębokości 
10—15 cm , pomimo że gęstość śniegu osiąga 
swe minimum dopiero w warstwach najniż
szych. Przyrost ten tłumaczy się w sposób 
następujący. W arstwa druga posiada gę
stość względnie nieznaczną. W arstwę tę od 
silnie oziębionego powietrza zewnętrznego 
przedzielają górne masy śniegowe o gęsto- 
stości jeszcze mniejszej. Otóż ta warstwa 
druga, jako źle przewodząca, nie może we- 
brać w siebie, ani też oddać drogą prze
wodnictwa tego całego quantum ciepła, jakie 
warstwy najniższe, lepiej przewodzące do
prowadzają z ziemi do warstwy trzeciej, 

' i dlatego też w tej ostatniej musi nastąpić 
nagromadzenie ciepła. '

O ile rolnik z radością wita powłokę śnie
gową, o tyle znowu mieszkaniec miasta, 
zwłaszcza miasta wielkiego przemysłowego 
spogląda na nią okiem niezbyt przyjaznem. 
Przyczyną tej niechęci są liczne -utrudnienia 
a nawet przerwy w komunikacyi, które czę
sto sprowadza śnieg, szczególnie, jeżeli odra- 
zu spadnie w większej ilości w nocy. Do 
tych niedogodności, które same przez się mo
gą dać się we znaki w sposób bardzo dotkli
wy, dołączają się nieraz bezpośrednie straty 
materyalne. Wobec tego powłoka śniego
wa w większości wypadków tylko przez czas 
krótki przyozdabia ulice miasta, z których 
staramy się ją  usunąć możliwie szybko.

W  Akwizgranie usuwaniem śniegu zajmu
je się zarząd miasta. Koszt tych robót ule
ga oczywiście wielkim wahaniom, które za
leżą nie tylko od ilości śniegu, lecz także od 
obranej metody usuwania go oraz od wyso
kości płacy roboczej.

K o s z t  u s u w a n i a  ś n ie g u  w A k w i z 
g r a n i e .

L ata

M
ar

ki

L a ta

M
ar

ki

L a ta
13

5

1889 -  90 326 1894 -  95 9149 1898 -  99 273

1890- 91 3835 1895—96 837 1899-1900 4791

1891—92 2310 1896-97 6425 1900-1901 18391

1892-93 4638 1897 - 98 1558 1901—1902 4814

1893-94 1179

Widzimy więc, że gdy w zimie 1898/99 
zużyto na cel powyższy tylko 273 a w zimie 
1899/90 tylko 326 marek, to w śnieżne zimy 
1894/95 i 1900/01 wydtki, związane z usu
waniem śniegu, dosięgły 9149 i 18391 marek 
a więc sum, które poważnie obciążają budżet 
miejski.

Co dotyczę metody usuwania śniegu, to 
dawnemi czasy w Akwizgranie postępowano 
w ten sposób, że śnieg wywożono za miasto 
i tem wysypywano go na nieuprawne kawał
ki gruntu a także wrzucano do koryta rzeki. 
Od czasu gdy przed laty 10 przystąpiono do 
całkowitej przebudowy kanałów miejskich, 
zaczęto, w miarę posuwania się tych robót, 
wrzucać śnieg z najbliżej położonych ulic 
wprost do nowego kanału. Rzecz jasna, że 

| tej prostej a wybornej metody użyć można 
jedynie tam, gdzie się ma do rozporządzenia 
kanały obszerne oraz wystarczającą ilość 

j wody do topienia i unoszenia wrzucanego 
śniegu. W  Akwizgranie, gdzie jedna sieć 

! kanałów wbiera w siebie wodę z okolicznych 
strumieni, druga zaś—nieczystości miejskie, 
do spławiania śniegu służą głównie kanały 
pierwszej kategoryi, aczkolwiek w pewnej 
mierze funkcyę te pełnią i niektóre większe 

I kanały drugiej kategoryi.
Ilość wody, otrzymana jednorazowo ze 

stopionego śniegu, ulega tak wielkim waha
niom, że sumienne uwzględnienie jej w obli
czaniu przekrojów kanałowych przedstawia 
zadanie bardzo trudne. Na szczęście prak
tyka wykazuje, że obliczenie takie nie jest 
bynajmniej niezbędne. W  rzeczy samej, przez 
cały czas stosowania tej metody usuwania 
śniegu w Akwizgranie nie zdarzyło się, by 
woda, otrzymana ze stopionego śniegu wy
wołała zalanie piwnic—z. wyjątkiem paru 
przypadków, w których stwierdzono jawne
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pogwałcenie ogólnych przepisów policyjnych 
dotyczących kanalizacyi.

Wogóle w bardzo wielu zagadnieniach tech
nicznych powłoka śnieżna je s t  czynnikiem, 
wymagającym gruntownego bardzo uwzglę
dnienia. Jak  wiadomo, śniegi w górach są 
głównemi dostawcami, rzek i strumieni. 
Nadto, powłoka śniegowa nagromadza w sta
nie skupienia stałym ogromne ilości wody, 
które w razie nagłej odwilży szybko muszą 
znaleść sobie ujście, jeżeli nie m ają sprowa
dzić powodzi. Tak np. w dniu 25 lutego 
1901 r. w kotlinie Akwizgrańskiej, mającej 
około 49 Jem2 powierzchni, znajdowało się 
około 28 milionów metrów sześciennych wo
dy w postaci śniegu, który w razie raptow 
nej odwilży wywołałby niechybnie wielką 
powódź w dolinie miejscowej rzeki.

Że wszystkie te wielkości starannie uwzglę
dniać należy, gdy chodzi o regulacyę rzek 
i temu podobne prace, nad tem szeroko roz
wodzić się nie potrzeba. Ponieważ w więk
szych przedsiębiorstwach, opartych na użyt
kowaniu z wody, umiejętne wyzyskanie ist
niejących jej zapasów ma znaczenie pierwszo
rzędne, większe zaś ilości wody spływają 
w doliny właśnie w czasie roztopów, przeto 
należy starać się o to, żeby zapasy powyższe | 
były o ile możności wyczerpane przed nastą
pieniem tego okresu, a więc w lutym  i m ar
cu, czyli żeby poziom wody w zbiornikach 
był o tej porze nizki. W ten sposób z jed 
nej strony zapobiega się niepotrzebnemu 
przelewaniu się wody przez brzegi zbiorni
ków, a z drugiej strony umożliwia się wyzy
skanie wszystkiej wody, jaka znajduje się 
w naszem rozporządzeniu. Nadto, napeł
niwszy zbiorniki w czasie właściwym, bę
dziemy mogli bez obawy straty przetrzymać 
okres od czerwca do sierpnia, w którym mo
żna liczyć na skromny tylko dopływ. W o
da, napływająca w okresie od marca do 
czerwca, starczy ledwie na pokrycie s tra t j 
normalnych codziennych i nie może wpłynąć 
w sposób znaczniejszy na poziom w zbiorni
ku, t. j. nie może wytworzyć zapasu, n :e- 
zbędnie potrzebnego w czerwcu i lipcu. 
Główną rolę odgrywa tu woda, zebrana 
w czasie roztopów; ulewy letnie mają znacze
nie drugorzędne.

Z przyczyn powyższych inżynierowi-spe- 
cyaliście wtedy dopiero wolno jest przystą

pić do wypracowania projektu, gdy może 
już wprowadzić do swych obliczeń (najlepiej 
na podstawie uprzedniego obrazu kartogra
ficznego)— zarówno za epoki większe, jak 
i za mniejsze okresy—wyniki liczebne, doty
czące nie tylko deszczów wogóle i ulew let
nich w szczególności, ale także trwałości, 
wysokości i gęstości powłoki śnieżnej—to 
wszystko na podstawie spostrzeżeń gęstej 
sieci stacyj meteorologicznych. Jak  wiado
mo, przez gęstość śniegu rozumiemy odwrot
ność jego głębokości właściwej; ta ostatnia 

[ przedstawia wysokość takiej warstwy śnie- 
j gowej, z której woda daje wysokość równą 1.
| Tu należy zauważyć, że według licznych po- 
j miarów, dokonanych w różnych miejscowoś

ciach, średnia gęstość śniegu wynosi 0,10 do 
0,08; to znaczy, że warstwa śniegu, świeżo 
spadłego, gruba na 10 - 12 cm, daje warstwę 
wody wysoką na 1 cm. Zresztą, jak to łatwo 
przewidzieć można, w poszczególnych przy
padkach otrzymujemy wartości bardzo 

I różne.
Pierwszym, który pomiary powłoki śnie

gowej włączył w szereg obowiązkowych ob- 
serwacyj sieci meteorologicznej, był bawai- 
czyk C. Lang. Niebawem te same prace 
podjął Królewski Insty tu t Meteorologiczny 
Pruski, przyczem metoda pomiarów została 
rozszerzona i udoskonalona. Do mierzenia 
grubości warstwy śnieżnej służy, obok zwy
kłej miarki centymetrowej, próżny cylinder 
Hellmannowski, który w razie znacznej g ru 
bości warstwy jest przyrządem wprost nie
zbędnym. Dawniejsze przyrządy nierucho
me zarzucono dziś zupełnie i to nie bez po
wodu. Do oznaczania gęstości używa się 
bądź zwykłego deszczomierza Hellmanna, 
bądź też tak zwanego wycinacza śniegu po
mysłu tegoż badacza. Jednym  lub drugim 
z tych przyrządów wycina się z powłoki wa
lec śniegowy, którego wysokość została zmie
rzona zawczasu. Po stopieniu tego śniegu 
oznacza się wysokość wody zapomocą zwy
kłej miarki deszczowej, przyczem zachodzi 
równanie: (a mm wysokości w ody): (b cm wy
sokości śniegu)r=x mm wody na centymetr 
wysokości śniegu.

Do oznaczania gęstości poszczególnych 
warstw danej powłoki śnieżnej użyć można 
przyrządu Polisa; w przyrządzie tym przez 

I wetknięcie kilku poziomych zasuw czyli szy-
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brów można rozdzielić całą wysokość powło- ! 
ki na warstwy o grubości 5 cm.

Tłum. S. B.

PRZYCZYNEK 
DO M A P Y  A R C H E O L O G I C Z N E J  

GUB. RADOMSKIEJ.
W ykaz stanowisk archeologicznych (przedhisto

rycznych), nad rzeką Radomką.

W latach 1902, 1903 i 1904 wraz z reda
ktorem Szczęsnym Jastrzębowskim (częściowo 
z zapomogi kasy Mianowskiego, przeważnie 
jednak kosztem własnym) prowadziłem po
szukiwania archeologiczne wzdłuż brzegów 
rz. Radomki.

Rezultaty drukowałem w Materyałach 
Komisyi Antropol. archeolog, i etnograf Aka
demii Umiejętności w Krakowie T. VII i T. 
V III, Dz. I.

Obecnie zestawiłem spis alfabetyczny sta
nowisk.

1) Bartodzieje gub. Radom., pow. Radom., 
gm. Jedlińsk, paraf. Lisów — kurhany 
(zniszczone ze szkieletami) oraz ceramika 
przedhistoryczna, lewy brzeg rz.

2) Brudnów, gub. Radom., pow. Radom., 
gm. i paraf. Wieniawa, stacya krzemienna 
i osada przedhist. —ceramika typu bronz-żela- 
zo, lewy brzeg rz.

3) Brzoza, gub. Radom., pow. Kozienicki, 
gm. Brzoza, paraf. Brzoza, pola urn grzebal
nych, stacya krzemienna, osada przedhist., 
bursztyn, prawy brzeg rz.

4) Gackowice, gub. Radom., pow. Radom., 
gm. Wolanów, paraf. Jarosławice, stacya 
krzemienna i osada przedhistoryczna, pra
wy brzeg rz.

5) Głowaczów, gub. Radomsk., pow. Ko
zienicki, gm. Maryampol, paraf. Głowaczów, 
pole urn grzebalnych i bronzy, lewy brzeg 
rzeki.

6) Goryńska Wola, gub. Radom., pow. 
Radom., gm. Jedlińsk, paraf. Goryń stary, 
okrzoski, lewy brzeg rz.

7) Goryń stary, gub. Radom., pow. Radom., 
gm. Jedlińsk, paraf. Goryń, stacya krze
mienna, osada przedhistoryczna, lewy brzeg 
rzeki.

8) Gózdek, gub. Radom., pow. Radom, 
gm. Wielogóra, paraf. Wsola, ceramika — 
żużle, prawy brzeg rz.

9) Gulin, gub. Radom., pow. Radom., gm. 
i paraf. Zakrzew Kościelny, ornam. ceram. 
pasowy—okrzoski, praw y brzeg rz.

10) Gulin i Gulinek, gub. Radom., pow. 
Radom., gm. i paraf. Zakrzów Kościelny. 
Wielkie cmentarzysko żarowe, pole urn grze
balnych z okresu żelaza, stacya krzemienna, 
narzędzia neolityczne kamień., prawy brzeg 
rzeki.

11) Jastrzębia, gub. Radom., pow. Ra
domski, gm. Kozłów, paraf. Jedlnia, stacya 
krzemienna, prawy brzeg rz.

12) Jastrzębia stara, gub. Radom., pow. 
Radom., gm. Kozłów, paraf. Jedlnia, cera-

| mika i okrzoski, prawy brzeg rz.
13) Kamińsko, gub. Radom., pow. Rad.,

I ceramika typu bronz-żelazo, okrzoski, strza- 
I ły kamienne, ślad żelaza, prawy brzeg rz.

14) Klwaty, gub. Radom., pow. Radom.,
| gm. Kuczki, paraf. Wsola, stacya krzemien

na, prawy brzeg rz.
15) Kochanów, gub. Radom., pow. Rad.,

; gm. i paraf. Wieniawa, lewy brzeg Radom
ki, stacya krzemienna i ceramika przedhist. 
— nieco bronzu.

16) Konary, gub. Radom., pow. Radom., 
gm. Wieniawa, paraf.Mniszek. Skarb bronzo- 
wy w 1899 roku (niewiadomo gdzie umiesz
czony), ceramika typu grodziskowego, prawy 
brzeg rz.

17) Maryanowice, gub. Radom., pow. Ra
domski, ceramika typu bronz-żelazo — na
rzędzia neolityczne, prawy brzeg rz.

18) Mleczków, gub. Radom., pow. Radom., 
gm. Zakrzew Kościelny, paraf. Cerekiew, 
stacya krzemienna, prawy brzeg rz.

19) Mniszek, gub. Radom., pow. Radom., 
gm. Wolanów, paraf. Mniszek, prawy brzeg 
Radomki, stacya krzemienna i pole urn grze
balnych, prawy brzeg rz.

20) Monkosy Stare, gub. Radom. pow. 
Kozienicki, gm. i paraf. Jedlnia — kurha
ny (2 zrujnowane a 2 w lesie nienaruszone), 
ceramika typu grodziskowego—okrzoski, pra
wy brzeg rzeki.

21) Monkosy Nowe, gub. Radom., pow. 
Kozienicki, gm. i paraf. Jedlnia, ceramika 
typu bronz-żelazo, prawy brzeg rz.
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22) Oblass, gub. Radom, pow. Radom., 
gm. Wolanów, paraf. Przytyk. Miecz żela
zny rytualnie zgięty, nożyk żelazny, grot od 
dzidy żelazny, urna i przystawki typu żela
zo, cmentarzysko epoki La Tene — ważne 
ze względu na to, że stanowi jedno z ogniw 
linii wskazującej posuwanie się grobów tego 
typu ku wschodowi od północo-zachodu. 
Domniemany szlak Gotów z nad Bałtyku ku 
Dunajowi, prawy brzeg rz.

23) Ossów, gub. Radom., pow. Radom., 
gm. i paraf. Błotnica, okrzoski, lewy brzeg 
rzeki.

24) Owadów, gub. Radom., pow. Radom., 
gm. Kozłów, paraf. Wsola, stacya krzemien
na i osada przedhistoryczna, praw y brzeg 
rzeki.

25) Przytyk, gub. Radom., pow. Radom., 
gm. i paraf. Przytyk, ceramika typu bronz- 
żelazo, prawy brzeg rzeki (cmentarz żydow
ski).

26) Rogowa, gub. Radom., pow. Radom., 
gm. Wolanów, paraf. Mniszek, pole urn grze
balnych, ceramika typu bronz-żelazo, prawy 
brzeg rz.

27) Rogózki, gub. Radom., pow. Kozienic
ki, gm. Maryampol, paraf. Głowaczów, pole 
urn  grzebalnych typu bronz-żelazo, stacya 
krzemienna, lewy brzeg rzeki.

28) Ryczywół, gub. Radom., pow. Kozie
nicki, gm. Świerze-Górne, stacya krzemien
na, ceramika typu bronz-żelazo, bronzy— 
frag. żelazne, prawy brzeg rzeki.

29) Skrzyńsko (stare), gub. Radom., pow. 
Opoczyński, gm. i paraf. Skrzyńsko, cerami
ka przedhist., ślady grodziska „dworca D u
nina", lewy brzeg rzeki.

30) Skrzynno, gub. Radom., pow. Opo
czyński, gm. i paraf. Skrzynno, ceramika 
przedhistoryczna, lewy brzeg rz.

31) Sokolniki Suche, gub. Radom., pow. 
Radom., gm. W ieniawa, paraf. Skrzynno. 
Stacya krzemienna i osada przedhist., lewy 
brzeg rzeki.

32) Stawki, gub. Radom., pow. Kozienic
ki, gm.:Bobrowniki, paraf. Głowaczów, ce
ramika przedhistoryczna, lewy brzeg rzeki.

33) Wielogóra, gub. Radom., pow. R a
domski, gmina Wielogóra, paraf. Wsola. 
Okroszki, ceramika bez wybit. typu, prawy 
brzeg rzeki.

34) Wilczkowice, gub. Radom., pow. K o
zienicki, gm. Świerze-Górne, (zobacz Ryczy
wół), prawy brzeg rz.

35) Zameczek, gub. Radomska, pow. Opo
czyński, gm. i paraf. Przytyk, okrzoski i ce
ramika przedhistoryczna, lewy brzeg rz.

36) Zakrzów Kościelny, gub. Radomska, 
pow. Radom., gm. i paraf. Zakrzów Kościel
ny, ceramika przedhistoryczna, prawy brzeg 
rzeki.

37) Zbożenna, gub. Radom., pow. Opo
czyński, gm. i paraf. Skrzyńsko, ceram. ty 
pu grodziskowego, lewy brzeg rzeki.

Rzeka Radomka (Radomierza, Radomierz,
I Radomica, Jedlińska woda, Przytycka rzeka, 

Kalina) ma długości 73 wiorsty.
Zbadałem z tego 66 wriorst, na której 

to przestrzeni ustanowiliśmy 37 stanowisk 
i  przedhistorycznych na 45 wydmach piasz- 
J  czystych. Świadczy to o gęstości zaludnie

nia (jedno stanowisko na 733 sążnie) w epo
kach przedhistorycznych.

Pod względem epoki większość stanowisk 
odnieść można do czasów bronz-żelazo i do 
późno-grodziskowych.

Ważnem jest tu istnienie rozległych pól 
urn grzebalnych (champs d’urnes, Urnenfel- 
der) np. Gulin-Gulinek, Brzoza, co np. Dr. 
Lubor Niderle, Lidstvo v dobe pfedhisto- 
ricke,Praha, 1893, uważa za właściwość ściśle 
słowiańską.

Ma też znaczenie znalezisko miecza żelaz- 
nego rytualnie zgiętego w Oblasie. Wyko
palisko to wiąże się z wykopaliskiem ś. p. Ja- 
gmina w Łęgonicach nad Pilicą, mojem w Ko
morowie pod Rawą, z wykopaliskiem w Kę- 
blinie pow. Brzeziński, gub. Piotrkowska, 
(opracował prof. Dr. Włodzimierz Demetry- 
kiewicz) oraz z wykopaliskiem w Paruszewi- 
cach pod Włocławkiem, badał Stołyhwo. 
Można wykopalisko to powiązać i ze znale
ziskiem z pod W ierzbnika (nieopracowane 

i naukowo).
Jeżeli jedna stosunkowo niewielka rzeczka 

zbadana dała niezły m ateryał archeologicz
ny, to ośmielę się twierdzić, że badanie rzek 
innych, np. w opoczyńskiem może dać bar
dzo doniosły materyał. Naturalnie, że wszel
kie prace tego rodzaju u nas rozbijały się 

i  o zupełny brak moralnego i materyalnego
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poparcia, a przecież tylko dokładna i wszech
stronna znajomość własnego kraju może być 
potężnym czynnikiem ukochania tego szma
tu zamieszkałej przez nas prasłowiańskiej 
ziemicy.

Afaryan W mor jeniecki.

WPŁYW PROMIENI ŚW IETLNYCH NA 
PODZIAŁ KOMÓRKI.

Okulista Hertel z Jeny, lecząc procesy 
ropne w rogówce królika zapomocą promie
ni świetlnych, zauważył, że zagojone w ten 
sposób ropienia pozostawiały po sobie bardzo 
nieznaczne blizny. Te same wyniki dawała 
terapia promieniami pozafioletowemi w przy
padku procesu ropnego w rogówce człowie
ka (Ulcus serpens). Badanie anatomiczne tego 
zjawiska wykazało silne pomnożenie figur 
podziału w nabłonku i znaczne rozrastanie 
się ciałek rogówkowych substancyi zasadni
czej. Taka proliferacya komórek tkanko
wych powodowała właśnie w danym przy
padku powstawanie nieznacznych blizn po 
procesach ropnych.

Korzystny wpływ promieni świetlnych na 
proces podziału komórek, jaki tu należało 
przypuścić, nasuwał się przez analogię 
z wpływem promieni cieplnych. W celu 
sprawdzenia, czy istotnie i jak  promienie 
świetlne działają w danym razie, Hertel 
przedsięwziął szereg badań nad takiemi ob- 
jektami, które dawały mu możność oświet
lania oddzielnych komórek i bezpośredniego 
porównywania zachodzących zjawisk z ogól
nie znanym normalnym przebiegiem podzia
łu. Do tego rodzaju objektów należą sztu
cznie zapłodnione jaja jeżowców, z których 
badacz wybrał gatunek Echinus microtuber- 
culatus.

W pierwszym szeregu doświadczeń Hertel 
badał wpływ widma rozszczepionego, a mia
nowicie 1) jego części poza fioletowej i 2) pro
mieni widocznych. Źródłem części pozafio- 
letowej były promieni 280 jajj. z widma iskry 
magnezowej, dla doświadczeń z częścią wi
doczną widma badacz używał t. zw. lampy 
Dermo z ochładzanemi elektrodami żelazne- 
mi. Widmo (bardzo niewielkich rozmiarów)

rzucano w ten sposób na naczynie z jajkami, 
że tylko część ich znajdowała się w obrębie 
jego działania,, a reszta—nieoświetlona—słu
żyła w celach kontroli (pozatem była w tych 
samych warunkach, w jakich część oświetlo
na). Drogą drobiazgowego umiejscowiania 
obudwu grup jajek uniemożliwione zosta
ło zmieszanie części oświetlonej z nieoświe
tloną.

Doświadczenia ze światłem pozafioleto- 
wym Hertel rozpoczął od zastosowania pro
m ie n i  m a g n e z o w y c h  280 jajj. o bardzo W y so 

kiem natężeniu (prąd pierwotny 2,5 amp., in- 
duktoryum o  iskrze 20 cm, 2 butelki lejdej
skie w prądzie wtórnym, długość iskry po
między elektrodami magnezowemi^=:3 mm). 
Autor oświetlał temi promieniami jajka za
płodnione w przeciągu 7 minut. Po upły
wie przeszło godziny jajka nieoświetlone 
znajdowały się w stadyum dwu kul podzia
łu, oświetlone zaś jeszcze się nie zaczęły dzie
lić. Po 17 godzinach od czasu zapłodnienia 
jajka nieoświetlone wytorzyły już blastulę 
z rozpoczynającą się w niej gastrulacyą — 
oświetlone zaś leżały na dnie w stanie zupeł
nego zwyrodnienia — okazało się więc, że 
światło tego natężenia zabija zupełnie komór
ki jajowe (analogicznie ze zbyt wysoką tem 
peraturą). W dalszym więc ciągu doświad
czeń autor używał światła mniej intensyw
nego. Kiedy zastosowano promienie magne- 
zyowe 270 [j.|i o dwa razy słabszem niż 
poprzednio natężeniu, po oświetlaniu trwa- 
jącem 5 minut, okazało się, że gdy jajka nie
oświetlone znajdowały się w stadyum dwu 
kul podziału, jajka oświetlone w tym czasie 
nie zdradzały ani śladu brózdkowania — do
piero po upływie przeszło dwu godzin nie
które z nich okazywały pewną skłoność do 
podziału, który jednak postępował bardzo 
powoli i nie doszedł dalej jak do sta
dyum 2 kul przewężnych, część zaś ko
mórek jajowych wcale nie rozpoczęła brózd
kowania. A więc promienie pozafioletowe 
tego natężenia działają h a m u j ą c o  i szkodli
wie na proces podziału komórkowego. P ro
mienie magnezowe 280 o natężeniu trzy 
razy słabszem niż w pierwszem doświadcze
niu wykazały również działanie hamujące 
chociaż w miejszym stopniu, gdyż niektóre 
z jajek dochodziły do s t a d y u m  4 kul prze- 
wężnyth. Dalsze doświadczenia ze świa
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tłem jeszcze słabszego natężenia Hertel przed
siębrał z jajkam i, które już przedtem wstąpi
ły w stadyum  brózdkowania. Okazało się, 
że promienie 280 p.p. o natężeniu, jak  w ostat- 
niem z poprzednich doświadczeń zastosowane 
w przeciągu 5 minut, po upływie l 'l/4 godz. 
od czasu zapłodnienia, a 1/i od czasu pierw
szego podziału—podziałały na część kom ó
rek zabój czo (umarły po upływie l x/2 godz. 
od czasu oświetlenia), u niektórych opóźniły 
stadyum 4 kul przewężnych o 43 minuty, 
u innych zaś nawet stadyum 2 kul podziału 
o 47—71 min. Dwa ja jka  zachowywały się 
oryginalnie, gdyż ich połowy oświetlone 
obumarły i rozpłynęły się, gdy tymczasem 
połowy nieoświetlone rozwijały się dalej choć 
bardzo powoli.'

Dalsze doświadczenia ze światłem pozafio- 
letowem, dokonane w różnych warunkach 
co do natężenia światła, czasu rozpoczęcia 
oświetlania i jego trwania wykazały zgod
nie, że światło pozafioletowe działa hamują
co na podział jajka, bez względu na to, czy 
znajdowało się w stadyum jedno—czy wielo- 
komórkowem; bardzo intensywne i długo
trw ałe oświetlanie działa na jajko  zabójczo— 
pod tym względem jajko, które już rozpoczę
ło brózdkowanie, jest mniej wytrzymałe od 
jajka jednokomórkowego. Doświadczenia, 
z częścią widma widoczną, a mianowicie 
z promieniami niebieskiemi (440 p.p.), zielone- 
mi (523 |j.;j.)  i żółtemi (558) wykazały rów
nież ich działanie hamujące, chociaż pomimo 
intensywności oświetlania stadya podziału 
opóźniały się stosunkowo bardzo nieznacz
nie— przy tem okres zarysowy wania się wcię
cia protoplazmatycziiego następował dosyć 
szybko, opóźniał się jedjuiie proces zupełne
go przewężania się zaród zi. Ani razu nie 
skonstatowano śmierci jajka lub zupełnej 
u traty  brózdkowania. Doświadczenia z j a 
jam i uczulonemi zapoinocą eozyny w ykaza
ły, że eozyna sama przez się nie działa szko
dliwie na proces brózdkowania, w przypadku 
zaś oświetlania wzmaga hamujące działanie 
światła.

Drugi szereg doświadczeń Hertel przedsię
wziął z wpływem światła słonecznego i świa
tła rozproszonego. Ja jka  zapłodnione, wy
stawione na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych, rozwijały się powolniej, niż ja j
ka normalne. Przeciwnie, pod wpływem

:

światła rozproszonego (izolowane od bezpo
średnich promieni słonecznych) jajka nie 
ulegały żadnym zmianom widocznym i roz
wijały się zupełnie tak samo, jak jajka pozo
stawione w ciemności. Inaczej rzecz się m ia
ła z jajkam i uczulonemi zapomocą eozyny: 
na nie nawet światło rozproszone działało 
szkodliwie i opóźniało w nich proces brózd
kowania (eozyna sama przez się, jak  wia
domo z poprzednich doświadczeń, nie działa 
szkodliwie na proces podziału).

Z całego szeregu doświadczeń okazało się 
więc, że promienie świetlne (przynajmniej 
w razie pewnej ich intensywności, która 
w każdym poszczególnym przypadku trudno 
daje się określić) działają ujemnie na po
dział komórek. Póki nie okaże się więc, że 
w innych komórkach (poza jajkam i jeżow
ców) zachodzi zjawisko wręcz przeciwne, na
leży przypuszczać, że proliferacya tkanek, któ
rą Hertel zauważył w przypadku terapii świe
tlnej Ulcus serpens—nie jest zależna od bez
pośredniego korzystnego wpływu światła na 
proces podziału komórkowego, lecz od in
nych dotąd nieznanych, pośrednio działają
cych czynników. A. E.

(Zeitschr. f. allg. Physiologie).

PRZY C ZY N EK  DO 

K W E S T Y I W P Ł Y W U  K LIM A TU  NA 

P O S T A Ć  I  B Y T O W A N I E  R O Ś L I N 1).

W  maju roku 1897 w okolicach Połtaw y zna
leziono osobniki z rodzaju zw ykle jednorocznej 
babk i, mianowicie P lantago tenuifora W . K. 
z dw ojakiego rodzaju kłosami. Jed n e  z tych 
ostatnich by ły  przeżytkiem poprzedniego okresu 
rostowego roku minionego, gdy inne były  w ytw o
rem nowym, dobytkiem  chwili przeżywanej. Oba 
rodzaje kłosów z łatwością odróżnić było można, 
gdyż te, które przezimowały, wyróżniała krótkość 
osady i szypułki a nadto i szerokość przykw iat- 
ków (rys. 1). Powyższe cechy zarówno jak  
i przekształcenie się zwykle jednorocznej rośliny 
w wieloletnią zdaniem prof. Cyngera, który się 
zajmował zbadaniem przyczyn zjaw iska tego, b y 
ły  wynikiem chłodów wiosennych w roku 1896 
i zimnego, a stosunkowo dość dżystego lata. P ierw 
sze wpłynęły decydująco na w ym iary krótkich kło-

*j Rzecz ogłoszona przez N. Cyngera w pracach 
U niw ersytetu Kijowskiego w roku 1905.
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sów, które w niskiej tem peraturze nie mogły 
się należycie rozwinąć, drugie zaś zmusiły roślinę 
pozbawioną możności wysiania nasion na skutek 
nieprzyjaznych po temu warunków meteorologicz
nych, do przezimowania i wyczekania lepszych 
czasów.

C ynger zwraca wreszcie uw agę na szczególne 
podobieństwo wyrosłej w 1905 roku Plantago 
tenuiflora do bytującej na wyspie Oland w Skan
dynawii w podobnych zupełnie warunkach, jak ie  
wówczas panowały naokół Połtaw y, P lantago mi
nor F r  (rys 3). Zdaniem jego różnice pomiędzy 
obu temi gatunkam i należy przypisać wyłącznie 
tylko warunkom, w jakich one w chwili obecnej 
bytują .

Z powyższego przeto wynika, że 1) P lan tago  
tenuiflora W . K. (rys. 2 ) nie należy bynajmniej

do roślin raz ty lko kwitnących; jeśli warunki 
bytu pozwolą żyć je j, zdolna je s t ona kwitnąć 
powtórnie i owocować poraź drugi, 2 ) że na jej 
jednoroczność wpłynęły bezpośrednio susze letnie 
panujące, zwykle w miejscach endemicznego jej 
w Rossyi występowania; 3) ze wreszcie zimę na
wet dość ostrą, wytrzym ać może, a rozwijając się 
w tem peraturze niskiej tworzy kłosj- krótkie, pę
kate z szerokiemi przykw iatkam i i inałą ilością 
nasion w torebkach. Podał Z. W.

—  0  katalazach różnych gatunków kręgow 
ców. Ja k  wiadomo od czasu Thenarda i Schon- 
beina, w włóniku krwi i we krw i defibrynowanej 

I znajduje się enzym, rozkładający wodę utlenioną: 
enzym ten przez Loeba nazwany został katalazą. 
Otóż pierwszy Senter dowiódł, że katalaza nie- 
któr3’ch kręgowców, ogrzewana w przeciągu pół 
godziny do tem peratury  63°, traci swą włas
ność katalityczną, gdy natomiast katalaza ludzka 
zachowuje ją  w tych samych warunkach. Van 
Italie z U trechtu badał zachowanie się całego sze
regu katalaz względem te m p e ra tu r ,  aby tą  d ro 
gą znaleść sposób odróżniania oddzielnych ich

Fig. 3.

KRONIKA NAUKOWA.
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gatunków , szególnie katalazy ludzkiej. P ostę- j 
pował on w ten  sposób: 5 cm3 l °,/00 (1 pro mille) 
roztw oru krw i ogrzew ał w przeciągu pół godziny 
do tem peratury  62°. P o  ochłodzeniu do 15°, I 
mieszał je  z 3 cm3 obojętnego 1 % roztw oru wody 
utlenionej i umieszczał w kolbce ferm entacyjnej, 
jak ie j używ ają do oznaczania procentu cukru gro
nowego w moczu. W  razie jeżeli m ieszanina za
w iera katalazę, po upływ ie niejakiego czasu za
czyna się wydzielanie tlenu (widoczne, jak  dw u
tlenek w ęgla w próbie ferm entacyjnej na cukier, 
w skutek zbierania się gazu w górnem kolanku kolb- 
ki). Okazało się, że krew  człowieka i małpy 
(Macacus cynomolgus), ogrzewana w  przeciągu 
J/ 2 godziny do tem peratury 63° zaw iera jesz
cze katalazę, gdy  natom iast krew konia, byka, 
świni, kozy, królika, zająca, św inki m orskiej, 
szczura, kury, gołębia, ryby  i żaby nie reaguje 
w tedy na wodę utlenioną (przynajm niej nie wy- ; 
dzieła tlenu w przeciągu pierwszych trzech go 
dzin). Ponieważ B atelli i S tern  (ob. W szech
św iat art. „ A ntykatalaza w tkankach zwierzę
cych11) dowiedli, że w ątroba niektórych zw ierząt 
zawiera większe w porównaniu z k rw ią ilości ka- 1 
talazy (stosunek wydzielanego tlenu w obudw u 1 
przypadkach ma się ja k  295  cm 3 : 71/3)~ -au to r 
spraw dzał, czy katalaza w ątrobiaua tak  samo za
chowuje się względem tem peratury . Okazało się 
że obiedwie grupy  katalazy (z jednej strony  ka
talaza ludzka i małpia, a z d rug iej katalazy po
zostałych kręgowców) i w danym  przypadku  róż
nią się tak  samo zasadniczo. A utor przedsięwziął 
też szereg doświadczeń ilościowych w celu z b a 
dania szybkości, z ja k ą  katalaza traci sw ą w łas
ność rozkładania wodj' utlenionej. Okazało się, 
że pod tym  względem różne katalazy  zwierzęce 
różnią się znacznie. K ata lazy  m ałpia i ludzka 
(tak samo jak  w doświadczeniach U llenhuta, Neis- 
sera i Sachsa) okazyw ały pomiędzy sobą analogię 
zupełną.

O dkrycie różnicy zasadniczej pomiędzy kata- 
lazą ludzką a innych kręgowców podało auto
rowi myśl zastosowania próby  z katalazą w celu 
sądowego odróżniania k rw i ludzkiej w przypad
ku, kiedy niema pod ręką surow icy U hlenhuta 
(o tej ob. a rty k u ły  W szechśw iata). W  tym  celu 
przygotow yw a się w yciąg z plam podejrzanych, 
dzieli się roztwór na części, z których jednę  
umieszcza się w tem peraturze zwyrkłej z 1% 
roztworem H 20 2 w kolbce ferm entacyjnej, a  d ru 
gą po uprzedniem  ogrzewaniu półgodzin nem do 
temp. 63° i ochłodzeniu do 15°. Jeżeli po kilku 
godzinach wydziela się tlen w obudw u kolbkach 
mamy przed sobą plamy krw i ludzkiej (albo też 
małpiej, co posiada niewielkie znaczenie 
w klimacie naszym). S ta re  plam y krw aw e d a
wały tak samo dobre wyniki, jak  plamy świeże. 
M etoda opisana nadaje się też do odróżniania 
m leka kobiecego od m leka krowiego to ostatnie 
również po półgodzinnem ogrzewaniu do tem 
peratury  63° traci własność rozkładania j wody 
utlenionej. A. E.

—  W ydzielanie  kwasów przez korzenie. K w e- 
styę tę  bardzo drobiazgowo opracował niedawno 
G ustaw  Kunze, zbadawszy w ielką ilość korzeni 
roślin oraz działanie ich na najrozm aitsze gatun
ki skał. (Jahrb iicher f. w issenschaftl. Botanik 
T. 42 , 1906, str. 3 5 7 — 391). P otw ierdza on re 
zultaty  otrzjrmane przez Czapka, że w wydzieli
nach korzeni niema wolnych kwasów m ineralnych; 
kw aśna zaś reakc3'a  pochodzi nie z kwaśnych soli 
m ineralnych, lecz z obecności kwasów organicz
nych. Ponieważ kwasy te  działają na najrozm a
itsze sk ładniki m ineralne gleby, ma to więc du 
że znaczenie w procesie odżywiania się roślin. 
U wielu bardzo roślin ilość kwasu wydzielanego 
przez korzenie je s t nadzwyczaj mała, gdyż leży 
poza granicą reagowania lakmusu. Rośliny, k tó 
rych korzenie wykazują słabą reakcyę kwaśną, 
w ym agają zazwyczaj lepszej gleby', skąd łatwo 
mogą czerpać substancye mineralne; z roślin zbo
żowych np. korzenie żyta i owsa dają silną reak 
cyę kwasową, w mniejszym stopniu własność ta  
w ystępuje u jęczmienia, a jeszcze w mniejszym 
u pszenicy; obserwacye te są w zgodzie z doś
wiadczeniem praktyków . Rośliny, wydzielające 
niew ielką ilość kwasu, posiadają zato częstokroć 
inne biologiczne przystosowania, ułatw iające im 
pobieranie pokarmów z g le b y —są to bardzo czę
sto rośliny grzybożywne (mycorrhiza). Badania 
autora w ykazały, że strzępki grzybów w ydzielają 
kw asy w daleko większej ilości, niż rośliny wyż
sze. One też prawdopodobnie grają dużą rolę 
w rozkładzie gleby, dlatego też w wypadkach 
współżycia g rzyba na korzeniu, rośliny wyższe 
ciągną dużą korzyść z tego stosunku, mając w ten 
sposób ułatw ione pobieranie substancyj m ineral
nych z gleby. B. H.

—  Chemofropizm roślin wyższych. Zjawiska 
chemotropizmu u roślin dotąd były przeważnie 
obserwowane na organizmach niższych, swobod
nie poruszających się, jak  pływ ki glonów i bakte- 
rye. Dopiero w ostatnich czasach zwrócono uwa
gę na zjaw iska tego rodzaju w korzeniach roślin 
wyższych tak, że w ostatnich latach praw ie je 
dnocześnie wyszło kilka prac dotyczących tej 
kw estyi, a mianowicie Newcombea i Rhodea (Bo- 
tauical G azette 1904), Lilienfelda (Beihefte 
z Bot. C entrafblatt, 1905) i Sammeta. Ostatnie 
poszukiwania został)' wykonane w pracowni prof. 
P feffera w Lipsku i rezultaty  ogłoszone w Jahrb ii- 
cher f. w issenschaftl. Botanik. T . 41, 1905, 
str. 6 1 1 — 649.

Do dużego 20 l naczynia z wodą badacz przjr- 
mocowywał n iew ielkie naczynie z białej gliny 
z roztworem odpowiedniej substancyi, a dokoła 
w krążku cynkowym z otworami umieszczał na 
różnej odległości od glinianego naczynia korzenie 
rozm aitych roślin, zanurzone w wodzie w pozy- 
cyi pionowej. Po pewnym przeciągu czasu czą
steczki substancyi przenikały przez pory g liny  do 
wody i w yw oływ ały reakcyę tak , że można by ło  
obserw ow ać zwracanie się korzonków w stronę 
podniety chemicznej (cbemotropizm dodatni) lub
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też odwracanie się od niej (cbem. odjemny). Che- j 
motropizm dodatni może być wywołany przez naj- | 
rozmaitsze substancye, jak  alkohol, eter, kamfora, 
gliceryna, sól kuchenna, saletra, cukier trzcino
wy, kwas octowy; dla każdej jednak  koncentra- 
cya musi być inna. Czasem bardzo niewielka ilość 
substancyi działa już jako  podnieta. Zwiększa
jąc  koncentracyę, zawsze można wywołać chemo- 
tropizm odjemny.

Zapomocą specyalnie urządzonego aparatu  mo- j  

żna było przekonać się, że korzenie reagują rów- I 
nież (dodatnio lub odjemnie) na podniety che
miczne w postaci gazów, jak  dw utlenek węgla, tlen [ 
i wodór lub par substancyj lotnych, ja k  eter, al
kohole, aceton, amoniak, kamfora, olejek terpen
tynow y i t. p.

W  pędach roślin kwiatowych można wywołać 
ruchy chemotropiczne pod wpływem rozmaitych 
substancyj lotnych, chociaż gazy, jak  tlen lub dw u
tlenek węgla nie działają wcale.

Jednakże w trzoneczkach grzybka Phycomyces 
nitens, który, ja k  wiadomo, doskonale reaguje na 
różne bodźce zew nętrzne np. na zmianę wilgotno
ści, nie można było wywołać zjawiska chemotro- 
pizmu, ani zapomocą gazów ani też ciał lotnych.

W  korzeniach, znajdujących się w ziemi, przez 
podnietę chemiczną, jak  np. przez niejednakowy 
dostęp tlenu i t. p. można było pokonać hydrotro- 
pizm i zmusić korzeń do zwracania się w stronę 
bardziej suchą.

Po obcięciu koniuszków korzenie reagowały 
również dobrze zarówno w wodzie, jak  i w po
w ietrzu wilgotnem. W idzim y więc, że pod tym 
względem zjawisko to różni się zasadniczo od zja
wiska hydrotropizm u, gdzie zdolność reagowania 
na podnietę tkw i ty lko w koniuszkach korzeni.

B. H.

—  Tworzenie  się ciałek czerwonych krwi ssą
cych. S tary  bardzo a zawsze ciekawy tem at 
histologiczny —  niedawno był opracowywany 
przez J .  Jollyego, którego rozprawka, zamieszczo
na w sprawozdaniach kongresu m iędzynarodowe
go anatomów w Genewie, zawiera kilka cieka
wych danych.

Pochodzenie erytrocytów  ssąeych, nie posiada
jących jąd er, było tłumaczone w sposób rozmaity:

a) przypuszczano (teorya hem atoblastów Haye- 
ma), że ciałka czerwone powstają jako  rezultat 
wzrostu małych cząsteczek bezjądrow ych i pozba
wionych hemoglobiny, znajdujących się we krw i 
w stanie wolnym;

b) ciałka czerwone miały być produktam i we- 
wnątrz-komórkowemi, częściami wyróżnicowane- 
mi cytóplazmy komórek naczyniotwórczych;

c) komórki beźjądrow e pochodzą od hemato- 
cytów posiadających jąd ra .

O statnie przypuszczenie je s t najbardziej uzasa
dnione, szczególniej o ile zwrócimy uwagę na to, 
że nowopowstające ery trocyty  mają jądra. Lecz 
w jak i sposób ją d ra  te  później znikają?

W yjaśniano to  zapomocą przypuszczeń nastę
pujących.

a) jąd ro  pozostaje w heniatocycie, lecz w s ta 
nie zanikowym i nie daje zwykłych swych 
reakcyj;

b) ciałko czerwone je s t tylko częścią komórki 
pierwotnej krw iotw órczej—jądro  pozostaje w ko
mórce macierzystej;

c) jąd ro  zostaje wyrzucone nazewnątrz;
d) jąd ro  ulega zupełnemu rozpadowi wewnątrz 

komórki.
Jo lly  obserw ując krew  nowonarodzonych szczu

rów i myszy zauważył szczególne ciałka czerwone 
przedstawiające postać pośrednią pomiędzy for
mami jądrowem i a bezjądrowem i. W  środku 
tych krążków szczególnych widział on szczególne 
ziarnko, barw iące się barw nikam i jądrowem i; 
większe z ciałek tych barw iły się silniej na ob
wodzie niż w środku, mniejsze przybierały zabar
wienie jednostajne. Ciałka te muszą być s ta 
nowczo odróżniane od „nukleoidów “ i „ziarnistoś
ci bazofilowych“, zwykle napotykanych w hema- 
tocytach. Jo lly  uważa widziane przez siebie 
ziarna za różne stadya kondensacyi substancyi 
jądrow ej, dążącej do zupełnego zwyrodnienia 
jąd ra  hem atoeytu, polegającego na rozpuszczeniu 
się chrom atyny w soku jądrowym , przyczem je 
dnocześnie cała masa jąd ra  przeobraża się w ciał
ko kuliste barwiące się jednostajnie i posiadają
ce w ym iary mniejsze od ją d ra  normalnego. W resz
cie autor przeczy konieczności wydalania się na 
zewnątrz hematoeytu zwyrodniałego w sposób 
powyższy jądra, przyjm uje natom iast dalsze roz
puszczanie się jego w cytoplazmie. J. T.

—  Stosunek kwiatów rodzaju Ophrys do ow a
dów. J a k  wiadomo w arżka kw iatu tego rodza
ju storczykowatych łudząco przypomina niektóre 

j  owady, tak  że patrząc zdaleka, mamy wrażenie, że 
| jak iś owad siedzi na kwiecie. Już  Robert Brown 

wyraził przypuszczenie, że tego rodzaju kształt 
kwiatów ma na celu odstraszanie nieproszonych 
gości. Przypuszczenie to potw ierdzają spostrze
żenia K . Detto nad przedstawicielami tego rodza
ju w ogrodzie botanicznym w Jen ie  oraz w lasach 
okolicznych, obfitujących w gatunki Ophrys. 
(Flora, 1905, X CIV , str. 2 8 6 — 329). Przycze
piając do kwiatów zabite owady w pozycyi natu
ralnej, badacz ów zauważył, że pszczoły i trzmie- 

j  le wyraźnie ich unikają. Ten sam skutek by ł po 
przytw ierdzeniu do często odwiedzanych kw ia
tów warżki lub też całego kw iatu jednego z ga- 

| tunków  wymienionego rodzaju. Pszczoły więc 
i trzm iele unikają kwiatów Ophrys apifera, gdyż 

i w yw ierają one, prawdopodobnie, takie wrażenie, 
jak b y  tam  wśród różowych płatków  siedział już 
owad podobny do trzmiela. K w iaty  dw u in
nych gatunków Ophrys aranifera i muscifera 
o drobnych zielonych płatkach czynią wrażenie 
łodygi bezkwiatowej, na której siedzą stworzenia 
w rodzaju pająków lub motyli i przez to odstra
szają nieproszonych gości. Jak ie  jednak  owady 
należą do gości pożądanych, zapylających kwiat, 

i autorowi nie udało się stw ierdzić. W  każdym
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razie bardzo dużo zalążoi tych kw iatów  nie roz
wija się w owoc i raaczużki pyłkow e częstokroć 
nie zostają opróżnione, co już daw niej spostrzegł 
Karol Darwin. B. H.

—  Grzanie  sie siana. Donent dr. H. Mielie 
w L ipsku przedsięw ziął niedawno badanie, co 
je s t przyczyną, że wilgotne siano może się samo 
przez się ogrzać do bardzo wysokiej tem peratury . 
(A rbeiten d .deu tsch . Landw irtschaft. Gresellschaft, 
1905, zesz. 111, str. 76 —  91). W  specyalnie 
urządzonym aparacie po 1 0 -minutowej steryliza- 
cyi w 1 0 0 ° C siano traciło zdolność grzania się, 
tymczasem po oblaniu wodą, w której moczono 
siano, własność ta  w ystępow ała na nowo i tem pe
ra tu ra  mogła podnieść się aż do 69° C. Tak więc

przyczyna zjaw iska nie je s t czysto chemiczna, jak 
przypuszczali niektórzy, lecz zależy od obecności 
drobnoustrojów . Zarażenie siana sterylizow ane
go czystą hodowlą pleśniaka A spergillus niger 
mogło podnieść tem peraturę tylko do 48° C, ja k 
kolw iek w procesie naturalnym  grzybek ten p ra
wdopodobnie, nie ma dużego znaczenia. N aj
w iększy wpływ w tym procesie Miehe przypisuje 
pewnemu gatunkow i grzybka Oidium oraz nie
którym  bakteryom  termofilowym. Dalsze bada
nia nad tą  spraw ą jak  również nad zbliżonem zja
wiskiem ferm entacyi ty ton ia są w biegu.

B. H.

R U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y
za miesiąc styczeń 1906 r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi Meteorologicznej przy Muzeum Przemyślu i Rolnictwa w Warszawie).
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