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ROZW ÓJ UKŁADU SŁONECZNEGO.1)

Prawie przez całe stulecie cieszyła się 
uznaniem powszechnem teorya, że nasz układ 
słoneczny był ongi daleko rozciągającą się 
mgławicą, od której w miarę zgęszczania się 
jej odszczepiały się pierścienie, przeobraża
jące się następnie w planety. W prawdzie te
orya ta  z biegiem czasu uległa pewnym 
zmianom w porównaniu z postacią, stworzo
ną pierwotnie przez Laplacea, lecz treść jej 
istotna, mianowicie kurcząca się kula-mgła- 
wica z wielokrotnem powstawaniem nowych 
pierścieni, pozostała pośród zmian tych nie- i 

tknięta. Atoli przed pięciu laty Moulton 
i Chamberlin wykazali w tej teoryi drogą ra
chunku cały szereg wielkich sprzeczności 
z prawami Mechaniki (przedewszystkiem cał
kiem niepojęte zanikanie energii obrotowej 
ciała centralnego zarówno w całym układzie 
słonecznym jak  i w układach poszczegól
nych planet), co zmusiło ich do zupełnego 
odrzucenia całej teoryi. jako hypotezy, nie

1) Astrophysical Journal, 1905, vol. X X II, 
165 —  181 zreferowane przez A. Berbericha 
w Naturwissentschaftliche Rundschau z dnia 1 lu
tego 1906.

dającej się utrzymać. Wobec tego okazało 
się rzeczą pożądaną znaleźć jakąś bardziej 
zadawalającą odpowiedź na pytanie, w jaki 
sposób układ słoneczny mógł dojść do dzi
siejszego swego stanu. Rozwiązanie tego 
zagadnienia podał Chamberlin w rozprawie 
swej o zasadniczych kwestyach geologii, dru
kowanej w Roczniku Insty tu tu  Carnegiego 
Nr. 3, str. 195 — 258. Krótki wykład tej te
oryi jest przedmiotem rozprawy Moultona.

Punktem wyjścia dla rozwoju układu sło- 
I necznego była mgławica spiralna, t. j. ta  po

stać mgławicy, która na zdjęciach nieba Kes- 
lerowskich występuje bardzo często, a na- 

! wet, rzec można, przeważnie. Za prawdo
podobną przyczynę takiego ukształtowania 
mgławic nowa teorya przyjmuje przejście 
obok siebie w nieznacznej odległości dwu 
gwiazd, dwu słońc. Pierwszem następ
stwem zbliżenia się wielkiego ciała obcego 
do danego „słońca“ musi być wzniesienie się 
ogromnej góry przypływu po stronie, zwró
conej do ciała obcego, i takiejżegóry po stro
nie przeciwnej. Roche wykazał, że gdy dwa 
ciała zbliżą się wzajemnie na odległość 
mniejszą od 2,44 razy wziętej sumy promie
ni, wówczas „ciężkość własna44 na jednem 
z nich zostaje zniesiona skutkiem działania 
przypływu i odpływu na drugiem. W tedy 
to, rzecz prosta, zdarza się najlepsza sposob-
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ność po temu, by powstały olbrzymie wybu
chy gazu na stronach przedniej i tylnej słoń
ca w miejscach, gdzie leżą góry przypływu, 
jak  to widzimy zresztą w mgławicach spiral
nych, które zawsze prawie wypuszczają dwa 
zwoje w kierunkach przeciwnych. W yrzu
cone masy m ateryi byłyby spadły z powro
tem  na słońce, gdyby przeciągające mimo 
ciało wpływem swym zakłócającym nie od- 
chjdiło ich od linii prostej i nie zmusiło do 
obiegania po drogach eliptycznych, po któ- 
1’3'ch i nadal krążyć będą dokoła słońca. W y- 
pływy gazu mogły zachodzić bądź stale, 
bądź z przerwami, i przeto budowa danej 
spiralnej może być w pewnych okoliczno
ściach bardzo zawiła. Zbadanie takiego pro
cesu drogą rachunku nie jest rzeczą prostą; 
mimo to zabrano się do tej pracy i zaczęto 
dla znacznej liczby przypadków szczególnych 
obliczać działania zakłócające ciał obcych 
na masy, wyrzucane przez słońce. We 
wszystkich przykładach, z któremi dotąd 
zdołano się załatwić, drogi tych mas okazały 
się elipsami.

Należy przyjąć, że podczas tych wybu
chów, obok oddzielnych większych „pęche
rzy uwolniło się także dużo materyi mocno 
rozdrobnionej. Pierwsze utworzyły owe ją 
dra, które skutkiem przyłączania się do nich 
m ateryi rozproszonej, z biegiem czasu wzro
sły do rozmiarów planet. Ciało obce prze
ciągało mimo słońca po łuku hyperboli, k tó
rego płaszczyzna mogła być całkiem odmien
na od dawniejszej płaszczyzny równikowej 
słońca. To samo da się powiedzieć o kierun
ku ruchu gwiazdy oraz o kierunku obrotu 
słońca. Góry przypływu, wybuchy i masy 
wyrzucone kierowały się wprawdzie naogół 
wedle biegu ciała obcego, ale dokładne do
stosowanie się do płaszczyzny jego drogi nie 
bj^ło możliwe. Z pewnością atoli skutkiem 
sposobu, w jaki powstały drogi eliptycznet 
planety, kolejno powstające, m usiały wszy
stkie obiegać słońce w jednym  i tym samym 
kierunku, a płaszczyzny ich dróg m usiały le
żeć blizko siebie, nie zlewając się jednak zu
pełnie ściśle. K rótki rozbiór sprawy w yka
zuje, że wyrzucone masy substancyi zarówno 
przed zbliżeniem się ciała obcego do słońca^ 
jak  i po tem zbliżeniu, m usiały być rozdzie
lone prawie systematycznie względem pła
szczyzny drogi ciała obcego. Planeta, rosną

ca skutkiem przyłączania się do niej materyi 
rozproszonej, musiała właśnie z powodu tego 
symetrycznego rozdziału m ateryi zmieniać 
stopniowo ruch swój w taki sposób, że p ła
szczyzna jej drogi coraz to więcej zbliżała 
się do płaszczyzny symetryi, t. j. do pła
szczyzny, w której biegło było ciało obce i po- 
wtóre, że i jego własna droga stawała się co
raz to bardziej kołową. Jeżeli planeta już 
od początku była ciałem dużem, to musiała 
ona wskutek znacznej rozciągłości zakresu 
swego przyciągania „nałapać1' dużo materyi 
rozproszonej i przeto w znacznie wyższym 
stopniu doznać owych zmian w postaci dro
gi, aniżeli ciało pierwotnie drobne, które ro
snąć mogło tylko bardzo powoli. Słuszność 
tych wniosków Moulton wykazuje matema
tycznie. Znajdują one potwierdzenie w tym  
fakcie, że w układzie słonecznym planety 
wielkie posiadają małe nachylenia d róg im i- 
mośrody, gdy tymczasem planetoidy krążą 
często po drogach mocno nachylonych i sil
nie ekscentrycznych. Najmniejsza z planet 
głównych M erkury położeniem i postacią or
bity uderzającą zbliżony jest do planet; po
dobnież, silne nachylenie drobniutkiego E ro
sa, który przecież drogę swą zatacza tak 
blizko Ziemi i Marsa, jest, według nowej te- 
oryi, jedynie następstwem jego drobnych 
rozmiarów, jego powstrzymanego wzrostu 
w porównaniu z dużemi sąsiadami.

Pewna część mas wyrzuconych, tych mia
nowicie, które podczas wybuchu obdarzone 
są prędkością małą, mogłaby spaść z powro
tem  na słońce, zanimby obce ciało zakłóciło 
silnie ich drogi. Atoli wszystkie te masy 
osiągnęły przecież pewną energię ruchu 
w kierunku biegu ciała zakłócającego i od
dały ją  teraz słońcu, wpływając tym  sposo
bem na kierunek jego obrotu. Na zmianę 
tego ostatniego wpłynęła też bezpośrednio 
przeciągająca gwiazda. Te dwie przyczyny 
wywołały w słońcu obrót, który mniej wię
cej zgadza się z kierunkiem ruchu planet. 
Oba działania wystąpiły najsilniej w nowym 
pasie równikowym, gdzie sięgnęły tylko głę- 

{ bokości niezbyt wielkich. W ten sposób słoń- 
j  ce otrzymało przyśpieszenie obrotowe równi

kowe, które trw a jeszcze i teraz. Plam y wy
stępują głównie tam, gdzie stykają się ze 
sobą warstwy o różnych prędkościach.

Także i zgodność przybliżoną kierunków
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obrotu planet głównych, z wyjątkiem jednak 
najbardziej zewnętrznych, Moulton i Cham- 
berlin sprowadzają do uderzeń cząstek m ate
ryi rozproszonej. Przytem  rozróżnia się trzy 
odrębne rodzaje ciałek, krążących po drogach 
mocno ekscentrycznych, mianowicie: takie, 
które ciągle znajdują się dalej od słońca, 
aniżeli planeta, i mogą otrzeć się o nią (od 
strony zewnętrznej) jedynie w jej punkcie 
przysłonecznym; takie, które ciągle położone 
są bliżej słońca, aniżeli planeta, i ocierają się 
o nią (po stronie wewnętrznej jej drogi) tyl
ko w jej punkcie odsłonecznym, i wreszcie 
ciała, przecinające drogę planety prawie pro
stopadle, o bardzo dużej odległości odsło- 
necznej i bardzo małej przy słonecznej. Pierw
sze cząstki, przechodzące przez swój punkt 
przysłoneczny, z prędkością przyśpieszoną, 
nadają planecie po stronie jej drogi, dalszej 
od słońca, popęd w kierunku ruchu; cząstki 
drugiej kategoryi, jako zwalniające biegu 
w swym punkcie odsłonecznym, uderzają 
w planetę po stronie jej bliższej słońca w kie
runku przeciwnym ruchowi. Atoli oba te 
uderzenia dostarczają popędu obrotowego 
w jednym  i tym samym kierunku. Cząstecz
ki trzeciej kategoryi oraz wszystkie ciała, 
uderzające w planetę pod kątem prostym 
względem płaszczyzny drogi, znoszą wza
jemnie swe działania lub co najwyżej mogą 
uczynić obrót powolniejszym, albowiem po 
połączeniu się z planetą muszą wziąć udział 
w jej ruchu obrotowym. W  wypadku planet 
zewnętrznych, w którym materya rozproszo
na znajduje się w ilości mniejszej, mogą zda
rzać się wyjątki z tej prawidłowości, i dlate
go też obroty wsteczne Urana i Neptuna nie 
są w bezwzględnej sprzeczności z nową 
teoryą.

Różne układy księżyców, zwłaszcza od 
czasu odkrycia dwu księżyców Jowisza, krą
żących w kierunkach napozór przeciwnych, 
oraz księżyca Saturna Phoebe, nastręczały 
hypotezie Laplacea poważne trudności. 
W teoryi mgławicy spiralnej więcej jest, 
rzec można, miejsca dla tej zaobserwowanej 
różnorodności. Gdy jąd ra  planet wyrzucone 
zostały ze Słońca, towarzyszyły im jądra 
mgławicowe mniejsze. Jeżeli prędkość tych 
ostatnich różniła się nieznacznie tylko od 
prędkościjąder planetowych, to utwory drob
ne ulegały wessaniu przez utwory większe

i traciły tym sposobem swój byt samoistny. 
Jeżeli jądro poboczne biegło z prędkością, 
różniącą się znacznie od prędkości jądra pla
netarnego, to niebawem pierwsze wymykało 
się z pod wpływu drugiego i stawało się cia
łem niezależnem. W e wszystkich innych 
wypadkach jądra  poboczne zaczęły krążyć 
dokoła jądra głównego, przyczem nie było 
powodu do tego, by kierunek tych ciał, to 
warzyszących planecie, był koniecznie jedna
kowy. W  zależności od położenia płaszczyzn 
drogi oraz od kierunków ruchu można roz
różnić trzy klasy ciał towarzyszących: ciała 
z silnem nachyleniem drogi, ciała ze słabem 
nachyleniem o biegu prostym i wreszcie cia
ła ze słabem nachyleniem o biegu wstecz
nym. Dla księżyców klasy pierwszej, k rą
żących po drogach silnie nachylonych, ma
terya rozproszona, pierwotnie istniejąca 
w wielkiej jeszcze obfitości, stanowiła ośro
dek, zdolny do stawiania oporu, który w cią
gu krótkiego czasu wywoływał coraz to 
większe dróg tych zwężenie. Jeżeli księżyc 
taki skutkiem webrania w siebie m ateryi roz
proszonej masę swoję podwoił, to droga jego 
zmniejszyła się do jednej czwartej długości 
pierwotnej. Przyrost masy samej planety 
również wywoływał zwężenie drogi księżyca, 
a ewolucya ta  kończyła się wreszcie połącze
niem się towarzysza klasy pierwszej z plane
tą. Księżyce, obiegające planety po drogach 
mało pochylonych w kierunku prostym, mniej 
znacznie zmieniały ruchy swe wskutek spo
tykania się z materyą rozproszoną, a zmiana 
ta, jak  wykazuje rachunek, zachodziła raczej 
w kierunku rozszerzenia drogi, a zatem z po
między ciał tych niektóre mogły zachować 
się, przyczem drogi ich stawały się coraz to 
podobniejszemi do kół. Co do księżyców 
trzeciego rodzaju, posiadających małe nachy
lenia drogi i ruch wsteczny, to wpływ, wy
wierany na nie przez rozproszone cząstki 
materyi, zasadza się na działaniu hamują- 
cem, połączonem ze zwiększeniem mimośro- 
du. Atoli stosunki takie prowadzą do wpad
nięcia księżyców na ciało główne, w razie 
jeżeli czas jest wystarczający i jeżeli przed
tem materya rozproszona nie zostanie we- 
brana przez istniejące ciała duże. Wobec 
tego jedynie księżyce najbardziej odległe, 
krążące wstecz albo też obiegające po dro
gach silnie nachylonych, mogą liczyć na to
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że unikną zguby. W ten sposób niniejsza 
teorya rozwoju tłum aczyłaby to, że Jowisz 
i Saturn mogą na wielkiej odległości posia
dać jeszcze księżyce (VI-ty i VII-my Jowisza 
oraz IX  Saturna), których drogi uw arunko
wane są stosunkami całkiem odmiennemi od 
tych niezmiernie prawidłowych stosunków, 
jakie panują w układzie księżyców wewnętrz
nych.

Fak t, że planetoidy krążą po części po dro
gach mocno nachylonych albo silnie ekscen
trycznych, jest w związku, jak  to już zazna- j  

czyliśmy wyżej, z małemi ich rozmiarami. 
Poprostu nie miały one sposobności potemu, 
by wskutek spotkań zrozproszonemi cząstka
mi m ateryi drogi ich mogły zbliżyć się do 
ekliptyki i stać się podobniejszemi do koło
wych.

Go dotyczę fizycznych własności planet, 
to nowa teorya dochodzi do wniosków, za
sadniczo odbiegających od poglądów dotych
czasowych. „Prajądra", które, rosnąc usta
wicznie, zamieniły się na planety, podobne 
do Ziemi, były tak  małe i posiadały tak  m a
łą siłę ciężkości, że nie m ogły utrzym ać na 
sobie prawdziwej atm osfery. Skutkiem  tego 
oziębiły się szybko i zestaliły. M aterya roz
proszona także oziębiła się bardzo szybko. 
W skutek tego planety te wytworzyły się 
z ciał będących w stanie skupienia stałym 
i przeto były ciałami stałemi prawie od cza
su przejścia obcej gwiazdy mimo słońca- 
Atm osfery swoje uzyskały one dopiero w pó- 
źniejszem stadyum rozwojowem skutkiem 
wymykania się gazów zam kniętych w okre
sie stopniowo posuwającego się kurczenia 
się. Obecne ciepło wewnętrzne oraz dawniej
sze procesy topienia się, za któremi przem a
wia niejeden dowód na Ziemi, mają swe źród
ło w części jeszcze w gorącu początkowem, 
którego nie zdołało zużyć całkowicie promie
niowanie, w części zaś i to przeważnej — 
w skurczeniu się mas, połączonych z Ziemią 
(i z podobnemi planetami) aż do dzisiejszej 
ich gęstości. W ysoką wydaj ność takich pro
cesów kurczenia się, aczkolwiek zachodzą
cych w stopniu nieznacznym w ciałach ta 
kich, jak  Ziemia, twórcy nowej teoryi rozwo
jowej stwierdzili drogą rachunku w pewnym 
innym  przypadku.

Prajądra, z których powstały planety wiel
kie, były dość duże na to, by utrzym ać na

sobie gęste atmosfery. Dlatego też zacho
wały one żar swój przez czas dłuższy. Z tego 
właśnie powodu jest rzeczą prawdopodobną 
że w nich substancye lotniejsze stanowią 
część składową większą, aniżeli w planetach 

j  mniejszych. Nadto, te wielkie jądra mocniej 
! przyciągały rozproszone masy materyi, ani

żeli to mogły czynić jądra mniejsze, i dlatego 
żar, wywołany przez spadanie tych mas, był 
w tym wypadku bardzo silny. Atmosfery 
stały na przeszkodzie szybkiemu wypromie- 
niowywaniu tych ilości ciepła, to zaś, łącz
nie z poprzedniemi powodami, przyczyniło 
się do utrzym ania przez czas długi pierwot
nego stanu gazowo-ciekłego.

ja k  to już zauważyliśmy wyżej, ruch 
wsteczny IX-ego księżyca saturnowego, 
Phoebe, daje się łatwo wytłumaczyć na pod
stawie nowej teoryi. Z drugiej strony, jest 

| rzeczą niemożliwą, jak to drogą rachunku 
wykazał obszernie Moulton, by Phoebe mo
g ła powstać zgodnie z Laplaceowską teorya 
pierścieni. Atoli można dowieść, że księżyc 
ten nie mógł zostać przytrzymany przez Sa
tu rna jako ciało początkowo obce, które 
przypadkowo zbliżyło się do tej planety, t. j . 
nie mógł zostać przez Saturna zniewolony, 
pojm any wedle wyrażenia, wprowadzonego 
przez H. Newtona. Atoli zupełna serya roz- 

1 wojowa układu słonecznego powinna w ytłu
maczyć istnienie wszystkich ogniw układu 
a warunkowi temu co do księżyca Phoebe 
czyni zadość teorya mgławicy spiralnej, 
stworzona przez Ohamberlina i Moultoua, 
gdy tymczasem teorya Laplacea zawodzi 

■ w tym przypadku, podobnie jak nie daje od
powiedzi na pytanie, gdzie się podziała tak 

; znaczna energia obrotowa, niezbędna do od- 
| szczepienia zewnętrznych pierścieni planetar- 
j nych, energia, której minimalną zaledwie 

resztkę posiada obecnie Słońce.
Żeby właśnie tak drobne ciała niebieskie 

jak  Phoebe m iały być kamieniem probier
czym dla teoryi kosmogonicznej, jest to, mo
że, wymaganie zbyt wielkie. Jednakże w po
zostałych swych częściach wyżej zobrazowa
na teorya spiralna przedstawia dość rzeczy 
zajmujących, i z pewnością należy ją  uważać 
za hypotezę, nad którą popracować warto.

; Tłumaczy ona zjawiska, na których oparta 
, została niegdyś teorya pierścieni, a nadto 

niektóre takie, które z tą  ostatnią są w ja-
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skrawej sprzeczności. Z drugiej jednak stro
ny wprowadza ona na porządek dzienny ca
ły szereg nowych a trudnych zagadnień 
z dziedziny Mechaniki niebieskiej. Przede- 
wszystkiem należałoby zbadać bezpośrednie 
działania sił przypływu i odpływu, które wy
stępują w razie wielkiego zbliżenia dwu 
Słońc, następnie obliczyć należy zakłócenia, 
których doznają di’Ogi wyrzucanych mas 
materyi, przyczem uwzględnić trzeba wielką 
i’óżnorodność ruchów początkowych; wresz
cie zbadać należy teoretycznie i późniejsze 
stopniowe przekształcenie tych dróg. Obok 
tych zadań czysto matematycznych teorya 
spiralna zwraca się z nowemi pytaniami i do 
obserwatora; mianowicie dostarcza ona no
wych podstaw przypuszczenia, że niejedno 
jeszcze drobne ogniwo układu słonecznego 
może się znaleźć na „drogach nienormal
nych", ogniwami temi mogą być zarówno 
planetoidy jak  i księżyce planet, poruszające 
się po drogach „ przewróconych Greologo-
wie rnogą w nowej teoryi znaleźć nowe pun
kty widzenia, dotyczące dziejów Ziemi. 
„Atoli najciekawsze widnokręgi roztacza ona 
przed ogólną filozofią Natury. Dotąd wy
obrażano sobie bieg procesów kosmicznych 
jako wciąż postępujące gromadzenie się m a
teryi w coraz to większe ciała, przyczem gro
madzeniu się temu towarzyszył coraz to je- 
dnostajniejszy rozkład energii we wszystkiej 
m ateryi wszechświata., Teraz spotykamy się 
z możliwością ponownego rozpraszania się 
materyi. A zatem teorya spiralna zawiera 
w sobie także teoryę obiegu kołowego w roz
woju ciał niebieskich, przyczem, oczywiście, 
zagadnienie o pochodzeniu niezbędnej pote- 
mu energii ma doniosłość zasadniczą. Tym
czasem jest nadzieja, że trudności, związane 
z tem zagadnieniem wkrótce zostaną usunię
te, albowiem wobec nowych odkryć, dotyczą
cych wewnętrznej energii atomów, wydaje 
się rzeczą możliwą, że Helmholtzowska te
orya zgęszczenia tłumaczy nam początek 
pewnej tylko części energii, oddanej przez 
słońce i gwiazdy".

Naogół powiedzieć można, że teorya spi
ralna wychodzi z założeń faktycznie możli
wych. w rozwoju swym nadaje się do trakto
wania ściśle matematycznego i prowadzi do 
wniosków ciekawych a dobrze odpowiadają
cych stosunkom rzeczywistym. Tł. S. B.

ZALEŻNOŚĆ ROZWOJU ROŚLIN OD 

W ARUNKÓW  ZEW NĘTRZNYCH.

fDokończenie).

Badania nad wpływem czerwonego i nie
bieskiego światła na proces kwitnienia — 
przyczem jakomateryałdoświadczalny oprócz 
rojownika służyły jeszcze inne rośliny, np. 
rozchodnik (Sedum), wiechlina roczna (Poa 
annua) i inne — doprowadziły do ogólnego 
rezultatu, że nietyle znaczenia ma w tym 
względzie specyalne działanie tych lub owych 
promieni widma na rozwój kwiatów, ile ra
czej odbija się tu osłabienie asymilacyi 
w porównaniu z normalnem światłem mie- 
szanem. Dlatego też pod działaniem czer
wonych promieni, t. j. tej części widma, 
gdzie, jak  wiadomo, leży maximum asymi
lacyi, rzadziej zachodzą różnice w rozwoju, 
niż pod działaniem promieni niebiesko-fiole- 
towych. W ostatnim  wypadku kwitnienie 
bardzo często nie następuje wcale. Zależy to 
zresztą przedewszystkiem od stanu rośliny, 
którą poddajemy doświadczeniu, można bo
wiem i w zwykłem świetle wywołać m eta
morfozę rostową całego kwiatostanu rojo
wnika.

W łaśnie owo przeobrażenie kwiatostanu 
wierzchołkowe w pęd rostowy na podobień
stwo takiegoż przeobrażenia kwiatostanu 
gronowego, np. przetacznika ożanki (Veroni- 
ca chamaedrys) było początkowo celem opi
sywanych doświadczeń. Okazało się, że is t
nieją dwa sposoby wywołania podobnej me
tamorfozy:

1-o różyczkę, jeszcze przed nastaniem okre
su jej wydłużania się, poddać należy jak  naj
bardziej sprzyjającym warunkom wegetacyi, 
a więc hodować ją  w ciepłym gruncie, w sto
sunkowo znacznym stopniu wilgoci i w peł- 
nem świetle;

2 -o dopiero wstępującą w okres wydłuża
nia się różyczkę hodować w takich warun
kach, które bardziej przytłumiają kwitnienie, 
aniżeli wzrost wegetatywny. Ostatni sposób 
wynika z tego, że granice ogólnych warun
ków życiowych, jako to temperatura, dopływ 
powietrza, stopień wilgoci i t. d. dla procesu 
kwitnienia rośliny są znacznie ciaśniejsze, 
aniżeli dla jej rozwoju wegetatywnego. To
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też można utrafić tak i układ warunków ze
wnętrznych, w których rozwój rostowy 
jeszcze jest możliwy, podczas gdy kwitnienie 
jest już całkowicie niemożebne.

W  samej rzeczy stosując to jednę, to dru
gą metodę zdołano otrzymać rozm aite sto- i 
pnie przejściowe od kw iatostanu wierzchoł
kowego aż do nieprzerwanego wzrostu we
getacyjnego z szeregiem następujących po 
sobie po kolei samych różyczek rostowych. 
Okazało się także, że niezbędnym warun- i 
kiem zakwitnienia różyczki jes t wystawienie [ 
jej na chłód zim ow y1).

Egzemplarz przezimowany w chłodzie 
i zasadzony pod koniec kwietnia do ciepłej 
grządki (pod wpływem ogrzewania zapomo- 
cą ru r wodnych tem peratura gruntu  grządki ! 
wynosiła 18—20° 0 .) rozw ija w lipcu krótki 
kwiatostan, ostatecznie jednak w sierpniu 
powstają na wierzchołkach dwurzędków za
miast kwiatów różyczki liści i tym  sposobem 
następuje metamorfoza ostatnich pączków 
kwiatowych, mających wzrost ograniczony, 
w pączki wegetatywne z wzrostem nieogra
niczonym.

Na innym egzemplarzu, przesadzonym do
piero w maju, rozwija się znowu nadmiernie 
bogaty, aż z 8 dwurzędków złożony kw iato
stan.

Zachowując pewne warunki można wy wo- i 
łać w rojowniku powstawanie kwiatostanów 
w miejscach, w których normalnie nigdy się 
one nie tworzą, np. w kątach liści łodygi, al- | 
bo i samej różyczki przyziem nej. Takie kwia- : 
tostany w odróżnieniu od zwykłych końco- [ 
wych Klebs nazywa bocznemi. Te boczne 
kwiatostany wykazały stosunkowo najwięcej 
anomalij w swej budowie, jak  np. kw iat po- i 
dwójny, złożony z 20 płatków, 48 pręcików 
i 27 słupków, albo inny, całkowicie płatków ! 
pozbawiony, jeszcze inny, z samych tylko 
16 płatków złożony i t. p.

W  wielu kwiatach zatraca się prawidłowy 
stosunek ilościowy części składowych. W i
dzimy np. okazy o 4 słupkach, 10 pręcikach

*) Wpływ okresu zimowego na późniejsze | 
kwitnienie przejawia się pomiędzy innemi w za
chowaniu się niektórych naszych ziół dwuletnich 
np. kminku (Carum carvi) albo pietruszki (Petro- 
selinum sativum) w Brazylii, gdzie z powodu 
braku zimy nie kwitną one wcale.

j  i 7 płatkach, albo o 10 słupkach, 11 pręci- 
i  kach i 3 płatkach i t. d.

Tu i owdzie znika również promienista 
budowa kwiatu. Płatki, podobnie, jak  i in 
ne części rozrzucone są nieprawidłowo. Naj
ciekawsze może jednak są utwory przejścio
we pomiędzy pręcikami a płatkami, a także 
pomiędzy pręcikami a słupkami.

Wogóle petalodya pręcików, której w kwia
tach normalnych nie dostrzeżono ani razu, 
zachodzi tu w b% ogólnej liczby zbadanych 
kwiatów. Największą ilość pręcików, prze
obrażonych w płatki w jednym kwiecie, wy
nosiła 4. Petalodyi owocolistków nie zauwa
żono ani razu.

Ilość listków kwiatowych w okółku, wy
nosząca normalnie, jak  widzieliśmy, 1 1  albo 
1 2 , w odmiennych warunkach kultury 
zmniejsza się widocznie. Z 278 zbadanych 
kwiatów większość posiadała w okółku tyl
ko 8 listków kwiatowych, przyczem w 65$ 
zauważono odstępstwa w stosunku ilościo
wym poszczególnych części składowych 
kwiatu; odstępstwa te w zwykłych warun
kach kultury  można by! o stwierdzić tylko 
w 11% wypadków. Największym wahaniom 

i w kulturach sztucznych podlega ilość owoco- 
i listków; aż 58$ kwiatów pod tym  względem 

odbiegało od normy, przyczem częściej na
stępuje zmniejszenie, rzadziej zwiększenie 
ilości owocolistków w kwiecie.

Wreszcie należy zauważyć, że różyczki 
liściowe podobnie jak kwiatostan wytworzyć 
się mogą na całej długości łodygi, w każdem 
miejscu, gdzie tylko znajduje się tkanka 
twórcza. Utwory te powstają w sprzyjają,- 
cych w arunkach nawet w nasadzie oderwa
nych od rośliny liści, tak  że z wyjątkiem ko
rzenia każde miejsce rośliny, gdzie tylko za
chodzi możność dalszego wzrostu, produko
wać może zarówno organy rostowe, jak 
i kwiatowe.

III.

Nie ulega wątpliwości, że zmienność cech 
Sempervivum Funkii, uchodzącego za t. zw. 
„gatunek c z y s t y n i e  jest zjawiskiem wy- 
jątkowem. Zachowując odpowiednie w arun
ki kultury wywołać można odstępstwa po
dobne i u każdego innego gatunku roślin
nego.
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Gdzież leży granica tej zmienności? In- 
nemi słowy—jak określić pierwiastek stały 
gatunku.

W  celu dania odpowiedzi na to zapytanie 
Klebs porównywa rośliny z ciałami nieuor- 
ganizowanemi świata mineralnego. Woda 
albo siarka, które zależnie od warunków ze
wnętrznych mogą przyjmować postać stałą, 
płynną, gazową, krystalizować się w tej lub 
w innej formie i t. p., niemniej przeto zacho
wują jako pierwiastek niezmienny swój skład 
chemiczny, swą strukturę cząsteczkową. Po
dobnie przyjąć można i w organizmie roślin
nym danego gatunku pewną niezmienną 
strukturę właściwą jego komórek. Ta struk
tura komórkowa tak  samo obejmuje ogół 
cech i własności danego gatunku i zakres 
zmian, jakim  one mogą podlegać, jak  i struk
tura cząsteczkowa pewnego ciała chemiczne
go. Zależnie od warunków otoczenia nastę- 
*puje pewien właściwy układ warunków we
wnętrznych komórki, pod któremi Klebs 
pojmuje sumę powinowactw i sił molekular
nych pomiędzy niezliczonemi cząsteczkami, 
składającemi komórkę. Te zaś warunki we
wnętrzne określają ostatecznie każdorazową 
formę przejawów życiowych. Tym sposobem 
charakter gatunku wyrażałby się jego sto
sunkiem do otoczenia i w pojęciu „jednego 
gatunku 11 należałoby łączyć wszystkie te 
osobniki roślinne, które „rozmnażane drogą 
rostową lub przez s.amozapylanie wykazują 
wspólne cechy w jednakowych warunkach 
otoczenia". Z tego określenia wynika samo 
przez się, że zmiana warunków otoczenia 
wywołuje także odstępstwa od normalnych 
cech gatunku. Sumę tych odstępstw łączy
my w ogólnem pojęciu „zmienności" (varia- 
tio) danego gatunku.

Zwykle rozróżniamy u roślin cechy zmien
ne od t. zw. „utrwalonych dziedzicznie1' — 
stałych. Klebs zapytuje, czy rozróżnianie 
podobne jest racyonalnem i dochodzi do 
wniosku, że w zasadzie niema różnicy pomię
dzy cechami „stałemi" a „niestałemi1*, albo 
pomiędzy dziedzicznie „utrwalonemi“ a „nie- 
utrwalonemi“, że raczej „ogół cech danego 
gatunku zależy od warunków zewnętrznych" 
i że odpowiednie zmiany w otoczeniu powo
dują także zmiany warunków wewnętrznych 
komórki roślinnej, co znów sprowadza za so
bą zmienność cech danego indywiduum.

Nawet takie napozór niezmienne właści
wości roślin, jak np. biegunowość, wskutek 
której następuje stale jednakowy rozkład or
ganów roślinnych — z jednej strony korzeni, 
z drugiej — łodygi i liści, okazały się w rze
czywistości zmiennemi, jak tego dowiodły 
doświadczenia z wierzbiną i z innemi rośli
nami. Widzieliśmy, że i na rojowniku ró
życzka liściowa, zwykle wyrastająca w nasa
dzie, przesunąć się może aż na szczyt pędów 

! kwiatonośnych.
0  powstawaniu biegunowości niejakie po

jęcie powziąć można z doświadczeń Borgego
J  nad skrętnicą. Nitki tej zielenicy normalnie 

nie wykazują, jak wiadomo, żadnego zróż
nicowania biegunowego. Okazało się, że 
komórki końcowe nitek zetknięte z ciałami 
stałemi, np. z kamieniem na dnie wody bie
żącej, mogą się przeobrazić w korzeniówki 
i wytwarzać tym sposobem organ przycze
piający nitkę do podłoża.

Każda komórka skrętnicy posiada tę zdol
ność, lecz dla jej ujawnienia niezbędne jest 
zachowanie dwu warunków: l-o komórka 
dana musi się stać końcową komórką nitki,
2 -o musi się ona zetknąć z ciałem stałem.

Zdaniem Klebsa każdy organ powstać mo
że na każdem miejscu rośliny; idzie tylko 
o to, aby zbadać warunki, w których ma to 
miejsce—wtedy od woli naszej zależy organ 
dany w tem lub w innem miejscu wywołać.

Taki sam wniosek Klebs wyciąga i co do 
całego przebiegu rozwoju danego osobnika 
roślinnego.

Bardzo ważną rzeczą jest wybrać stosowny 
moment rozwoju, moment, w którym układ 
warunków7 wewnętrznych wyrokuje o tej lub 
owej postaci rozwojowej i w tym właśnie 
okresie poddać roślinę zmienionym warun
kom. Pomiędzy chwilą, w której dany or
gan lub jakaś cecha się zarodzą, a tą, w któ
rej następuje ich ostateczne sformowanie, 
przechodzi pewien okres czasu. Im dwa te 

j momenty bardziej są ku sobie zbliżone, tem 
| wpływ zmiany warunków otoczenia odbija 

się rychlej i wyraźniej, tem bardziej zmien
nym jest dany organ albo też dana cecha 
osobnika.

1 tak np. barwa płatków kwiatowych ro- 
jownika bardzo łatwo podlega zmianie. Jest 
to też cecha, która w kwiecie stosunkowo 
najpóźniej się wytwarza. W  samej rzeczy,
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w pączkach kwiatowych, których wszystkie 
cechy kwiatu są już określone, zaczątki p ła t
ków nie ujawniają jeszcze przyszłej swej bar
wy; mają one wtedy kolor zielonawo-biały. 
Dopiero przed samem rozwinięciem się pącz
ka kwiatowego wytwarza się w komórkach 
płatków rojownika antocyan, wskutek czego 
nabierają one barwy czerwonej. Dlatego też 
nietrudno wyhodować białe kw iaty rojowni
ka, o ile przez odmienne warunki kultury  
zdołamy zapobiedz wytwarzaniu się antocya- 
nu w pączkach kwiatowych. Przeciwnie, 
jeśli chcemy wywołać zmiany w ilości i w u- 
kładzie poszczególnych części kwiatowych, 
zastosować musimy odpowiednie środki ho
dowlane znacznie wcześniej; jeszcze wcze
śniej rozpocząć się musi wpływ tych środ
ków, jeśli zmiany dotyczeć m ają całego 
kwiatostanu.

Obok właściwej chwili działania ważnym 
jest oczywiście odpowiedni układ warunków 
zewnętrznych dla wywołania tej lub owej 
zmiany rozwojowej. Pod tym  względem wia
domości nasze są jeszcze bardzo niedosta
teczne, szczególnie co dotyczę roślin wyż
szych. Dziś nie możemy powiedzieć: stosu
jąc taki lub inny środek wywołamy tę lub 
inną zmianę rozwojową; zadowoleni jesteś
my raczej, gdy się nam zmiany pewne wy
wołać uda. Wszakże i w tym względzie 
Klebs czuje się uprawnionym  do pewnych 
wniosków ogólnych.

Przypominamy sobie, że owocowanie ro 
ślin niższych, w szczególności wodorostów 
i grzybów, uzależniliśmy od pewnych zmian 
ilościowych w w arunkach otoczenia i że 
wpływ tych warunków można było streścić 
w podwyższeniu koncentracyi organicznych 
materyałów pożywnych w komórkach samej 
rośliny. Analogiczne wpływy według Kleb
sa m ają znaczenie dla kwitnienia roślin wyż
szych, w każdym razie obok wielu innych 
po większej części nieznanych jeszcze czyn
ników.

U rozmaitych gatunków  roślinnych zm ien
ność w rozmaitym przejawia się stopniu. Po
dobnie ma się rzecz i ze zmiennością własno
ści ciał chemicznych: jedne, jak  np. tak  zwa
ne gazy oporne albo metale ciężkie bardzo 
trudno przeprowadzić z jednego stanu sku
pienia w drugi — potrzeba do tego bardzo

wielkich zmian w warunkach, zmian ciśnie
nia i tem peratury,—podczas gdy dla innych 
granice tych zmian są znacznie węższe. Ana
logiczne przyczyny —nie w swej istocie, lecz 
w stosunku do swych skutków — sprawiają, 
że np. łatwo wywołać metamorfozę rostową 
kwiatostanów przetacznika ożanki (Veronica 
chamaedrys) i bobownika (Ver. beccabunga), 
znacznie trudniej u przetacznika właściwego 
(Ver. officinalis) i bobowniczka (Yer. anagal- 
lis), dotychczas zaś metamorfozy takiej nie 
zdołano otrzymać u przetacznika długolist- 
nego (Ver. longifolia).

Trudno przypuścić, aby cecha, która dla 
przetacznika długolistnego występuje jako 
„utrw alona11, niezmienna, przeobrażała się 
w cechę niestałą u innych gatunków tego sa
mego rodzaju. Prawdopodobniej szem bę
dzie przypuszczenie, że nie natrafiliśmy je
szcze na taki układ warunków zewnętrznych, 
który uniemożliwia kwitnienie przetacznika 
długolistnego podobnie, jak to ma miejsce 
u wymienionych innych gatunków.

Streszczając wyniki doświadczeń i wnios
ków Klebsa, możemy powiedzieć, że każdy 
stan rozwojowy, każda cecha osobnika roślin
nego zależy od całego kompletu warunków 
zewnętrznych, że odpowiedni i we właści
wym czasie zastosowany układ tych warun
ków jest w stanie sprowadzić niezwykłe, nie
raz bardzo daleko idące odstępstwa od roz
woju noi’malnego.

Podobnie jak  np. wytwarzanie się antocya- 
nu w komórce roślinnej zależy od współdzia
łania pewnej substacyi garbnikowej, cukru, 
tlenu, prawdopodobnie także i osobnego fer
m entu, zachodzi wreszcie wobec pewnego 
stopnia kwasowości lub zasadowości środo
wiska, tak  samo i każdą inną cechę organiz
mu roślinnego uzależnić możemy od właści
wego układu warunków wewnętrznych ko
mórki. Jeśli wszystkie te warunki są w opti
mum, wtedy cecha oznaczona — w naszym 
wypadku barw nik—występuje najwyraźniej, 
jeśli choćby jeden z nich spada poniżej m i
nimum, wtedy i cecha — barwa płatków — 
nie ujawnia się wcale. Zadaniem przyszłej 
nauki doświadczalnej o zmienności roślin bę
dzie z jednej strony oznaczyć granice zmian 
rozwojowych w obrębie jednego gatunku, 
z drugiej — wyświetlić zależność tych zmian
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od warunków zewnętrznych. Jeśli pierwsze 
z tych zadań jest dla nas o tyle o ile dostęp
ne, to drugie prawie całkowicie należy do 
przyszłości.*)

Ludioilc Garbówski

STUDYA NAD KOMÓRKAMI 
M 1GAWK0W EMI.

Znany badacz W allengren z Lundu ogła
sza w „Zeitschrift fiir allgemeine Physio- 
logie“ Yerworna obszerne i ciekawe studyum 
o komórkach migawkowych, których morfo
logia przedstawia jeszcze dużo stron ciem
nych. Przedewszystkiem szło Wallengreno- 
wi w jego badaniach o przekonanie się, w ja 
ki sposób odbywa się podział wspomnianych 
komórek. Od czasu badań Henneguy-Lenhos- 
seka stała się palącą w histologii kwestya, 
o ile komórki te posiadają centrosom i czy 
dzielą się drogą mitozy. Lenhossek przy
puszczał na podstawie spostrzeżeń nad ko
mórkami nabłonka migawkowego w przy- 
jądrzu królika i szczura, że centrosom znika 
jednocześnie z powstawaniem t. zw. ciałek 
podstawowych (Basalkorperchen) i że wśród 
nabłonka znaleźć go można nie w komór
kach migawkowych, lecz w komórkach po
zbawionych migawek, a rozsianych pomię
dzy komórkami migawkowemi. Inni auto
rzy, a mianowicie Henneguy, Zimmerman 
(w nabłonku macicy człowieka), Heidenhain, 
Fiirst i w. inn. też napróżno szukali centro- 
somu w komórkach migawkowych. Prze
ciwnie Fischer, Bende, Studniczka, Zimmer
man (w nabłonku przyjądrza człowieka) zna
leźli ten utwór komórkowy. Równolegle 
z poglądami na kwestyę istnienia centroso- 
mu wyrabiał się pogląd co do istnienia po
działu mitotycznego u komórek migawko
wych. Autorowie, którzy nie widzieli w nich 
centrosomu, nie uznawali też podziału mito-

ł) Artykuł powyższy jest streszczeniem prac 
Klebsa. Objektywnie przytaczam poglądy nie
mieckiego filozofa, pozostawiając zmysłowi kry
tycznemu czytelnika oddzielić w nich na doświad
czalnej podstawie oparty zrąb od wszelkich uogól
nień teoretycznych wcale nie bezspornych, tak 
jaskrawo przez porównanie rośliny z ciałem nie- 
uorganizowanem wyrażonych.

tycznego. Jeżeli który z nich widział w na
błonku migawkowym figury mitotyczne, 
kładł je na karb tych samych komórek po
zbawionych migawek. Poza zwolennikami 
mitozy i centrosomu znaleźli się nakoniec ta 
cy (Wera Polonzew), którzy obserwowali 
proces mitozy, a nie widzieli ciałka bieguno
wego. W  celu wyświetlenia tej tak obfitu
jącej w sprzeczności kwestyi, W allengren 
przedsięwziął badania nad nabłonkiem mi
gawkowym blaszek skrzelowych mięczaków 
Najadae, jednym z najdawniejszych objektów 
tego rodzaju (Antonius de Heide w r. 168B 
odkrył na nich ruch rzęskowy). Utrwalał 
je za pomocą płynów Flemminga, Carnoy 
lub Perennyego i barwił podwójnie zapomo- 
cą mieszaniny hematoksylinowej Heidenha- 
ina i oranżu S  lub rubinu; do barwienia kil
ku preparatów używał mieszaniny barwni
ków szafraniny, gencyany i oranżu (podług 
Flemminga). Ponieważ podług odczynu 
barwnego, położenia, postaci i liczby trudno 
jest określić, czy widoczny pod wpływem 
mieszaniny Heidenheina utwór czarny jest 
rzeczywiście centrosomem, autor starał się 
pośrednio odpowiedzieć na powyżej posta
wione pytanie, w ten sposób, że badał, czy 
komórki migawkowe dzielą się mitotycznie. 
Okazało się, że tak jest rzeczywiście. Z po
czątku autor widział figury mitotyczne tylko 
w komórkach pozbawionych migawek — 
i chciał na podstawie tych licznych spostrze
żeń odpowiedzieć przecząco na wyrażone 
przez siebie pytanie. Dopiero po długich 
poszukiwaniach autor znalazł początkowe 
stadya mitozy w komórkach z kompletnym 
aparatem migawkowym. Co dotyczę cen
trosomu, to autor szukał tego utworu w miej
scu, gdzie zwykle się znajduje w komórkach 
nabłonkowych walcowatych a mianowicie 
z powierzchni komórek. Jednak w komór
kach migawkowych trudno je odnaleźć po
między licznemi ciałkami podstawowemi. 
Autorowi udało się w komórkach gołych na
błonka migawkowego (które, jak skonstato
wał, są w związku genetycznym z komór
kami migawkowemi) —' znaleźć pod samą 
skórką (cuticula) dwa małe okrągłe ciałka, 
barwiące się na kolor czarny od hemaktosy- 
liny żelaznej; ciałka te występują stale w tem 
samem miejscu, w takiem samem położeniu 
i w liczbie jednakowej — a więc ciałko bie-
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gunowe istnieje tu  w postaci tak zwanego 
diplosomu.

Co zaś dotyczę komórek migawkowych, 
gdzie, jak  wspomnieliśmy wyżej, tak  zw. 
ciałka podstawowe mogą maskować lub na
wet zakrywać (w pojedynczych skrawkach) 
ciałko biegunowe, to i tak  z zachowaniem 
pewnych warunków technicznych udało się 
autorowi skonstatować dipłosom, leżący u po
wierzchni komórek w jednym  szeregu z ciał
kami podstawowemu. Diplosom ten, w prze
ciwieństwie do spostrzeżeń Zimmermana nad 
centrosomami komórek nabłonkowych wogó
le, nie posiada tak  zwanego biczyka central
nego (Zentralgeissel). Podczas profazy po
działu mitotycznego widać jak  diplosom prze
suwa się wgłąb komórki ku jądru  i okrąża 
się zgęszczoną warstwą zarodzi, t. zw. ar- 
choplazmą, z oznakami promienistości czyli 
t. zw. astrosferą. W późniejszem stadyum 
podziału oba ciałka zajmują ostateczne swe 
położenie u biegunów wrzecionka środkowe
go. A  więc diplosom bierze bezwarunkowo 
udział w procesie mitozy.

Co dotyczę aparatu migawkowego, to ten 
ulega podczas podziału mitotycznego znacz
nym zmianom. W e wczesnem stadyum  po
działu rzęsy pozostają bez zmiany, ciałka 
podstawowe barwią się normalnie, a n itko
wate pi’zedłużenia rzęs (t. zw. W urzelfaden) 
widoczne są jak  zw ykle—trw a to aż do sta
dyum kłębka macierzystego włącznie. W sta
dyum później szem następują znaczne zmia
ny: sterczące ponad skórką wolne końce rzęs 
zupełnie znikają; z ciałek podstawowych 
i korzonków rzęskowych pozostają tylko bla
de cienie; nakoniec, te ostatnie też znika
ją. Jednocześnie z aparatem  migawkowym j  

(a właściwie nieco później) ulega zwyrodnie- ! 
niu i ginie skórka (cuticula) komórek nabłon
kowych. Co dotyczę zarodzi, to ta staje 
się rzadszą i przezroczystą; komórka zaokrą
gla się kulisto i nakoniec wychodzi z szere
gu i leży na powierzchni nabłonka.

Co zaś dotyczę jądra, to dotychczas przy
puszczano (Zimmerman i in.), że w profazie 
podziału idzie ono na spotkanie centroso- 
m u—a to w ten sposób, że hypotetyczna nić 
(t. zw. nić przewodnia — Leitfaden) kurcząc j 
się wywołuje to „Rendez-vous“ centrosomu i 
i jądra. Zjawisko to Zimmerman nazwał |

i  „prosynodą“. W allengren zupełnie nie rt- 
znaje zjawiska prosynody: fakt, że jądro pod
czas podziału znajduje się bliżej powierzchni, 
kładzie on nie na karb jego ruchu samoist
nego, lecz przypisuje raczej zmianie kształ
tu  komórki podczas mitozy. Podział odby
wa się w płaszczyźnie pionowej ku po
wierzchni nabłonka, tak że komórki potomne 
leżą ostatecznie obok siebie na jednej i tej 

; samej wysokości w nabłonku. Autorowi nie 
udało się skonstatować obrotu komórki pod
czas tak  zwanej tęleofazy, jak to przypu
szczał Heidenhain.

Dosyć duże ciało międzykomórkowe (Zwi- 
schenkorper) powstaje podczas przewężania 
się komórki drogą zlania się ziarnkowatych 
zgrubień w częściach równikowych włókie- 
nek wrzecionka środkowego.

Ponieważ przewężanie komórki następuje 
od dołu, ciałko międzykomórkowe razem 

| z pęczkiem włókienek wrzecionka przesuwa 
się ku górze. W  pobliżu ciałka międzyko
mórkowego, zapewne pod wpływem zbiera
jących się produktów przemiany, tworzy się 
płyn zawierająca przestrzeń międzykomórko
wa. Drogą i’Ozsuwania się ścian komórko
wych ciałko międzykomórkowe zostaje prze- 

! rwane i ostatecznie znika zupełnie. Po ukoń- 
j  czeniu procesu mitozy na powierzchni komó- 

rek potomnych powstaje skórka nowa, pod 
którą różnicuje się cienka, zapewne zgęszczo- 
na warstwa zarodzi. W  tej to ośrodkowej 

| warstwie zarodzi powstają jako drobne sku- 
| pienia — ciałka podstawowe, nie będące 

w żadnym związku genetycznym z ciałkami 
biegunowemi. Drogą zaś różnicowania się 
zarodzi ośrodkowej, u podstawy ciałek pod
stawowych, a może jako spiczaste zakończe
nie tych ciałek, wgłąb idące — powstają za
czątki korzonków cząstkowych. Najpóźniej 
powstają i rozwijają się m igawki—w yrasta
ją  one jako przedłużenia ciałek podstawo
wych poprzez skórkę nazewnątrz. A więc 
migawka, ciałko podstawowe i korzonek rzęs
kowy tworzą jednę całość.
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY NA 

KW IECIEŃ r. b. J)

Merkury, który w ciągu pam  tygodni świecił j 
po zachodzie słońca, w ostatnich dniach marca 
stał się znów niewidzialny, i takim pozostanie do 
połowy sierpnia. Niebo zachodnie jest wieczo
rami wyjątkowo świetne; prócz wspaniałych 
gwiazdozbiorów Oryona, Psów: małego i wielkie
go, Bliźniąt, Byka, Barana, znajdujących się na 
niem zawsze w tym miesiącu, w roku bieżącym 
zdobią je w kwietniu 3 jasne planety: Wenus, 
Mars i Jowisz.

Wenus oddala się wciąż na wschód od słońca, 
a jednocześnie podąża ku północy. Wskutek tego 
świeci ona coraz dłużej i dłużej na niebie zachod- 
niem, jako gwiazda wieczorna: 1-go do godziny 
7 min. 32 wiecz., 15-go do 8 min. 18, 30-go do 
9 min. 9. Średnica, w'ynosząca 10r/, zwiększa 
się; cała prawie tarcza jest oświetlona. Blask po- ( 
woli wzrasta.

Marsa znaleźć można wieczorami na zachodzie 
w gwiazdozbiorze Barana, jako czerwonawą 
gwiazdę pierwszej wielkości. Z powodu wiel
kiej odległości od Ziemi, średnica jego obejmuje 
już ledwie 4" i jeszcze się zmniejsza; żadnych 
szczegółów na tarczy nie widać nawet przez duże 
lunety. Posuwając się między gwiazdami z za
chodu na wschód, Mars dzielnie dotrzymuje kro
ku słońcu, tak że zachodzi przez cały miesiąc 
o jednej prawie poi'ze (w części zresztą wskutek 
biegu na północ): o g. 9 min. 23 wiecz.

Jowisz z nastąpieniem zmroku świeci wysoko 
na południowo-zachodniem niebie w gwiazdozbio- ! 
rze Byka, w sąsiedztwie Aldebarana. O ile 
nie widać Wenus, jest on najjaśniejszą gwiazdą I 
nad poziomem. Posuwa się nieprędko pomiędzy 
gwiazdami ruchem prostym (z zachodu na wschód); 
czas zachodu przypada coraz wcześniej: 1-go
o 11 min. 29 wiecz., 30-go o 10 min. 7. Śred
nica zmniejsza się od 32" do 30".

Uran świeci na niebie od północy w Strzelcu, ! 
jako gwiazda 6-ej wielkości; 13-go zmienia ruch 1 
prosty na wsteczny.

Neptun jest w Bliźniętach; dostrzeżony być 
może tylko przez sporą lunetę.

Pomiędzy 20 a 22 kwietnia oczekiwać można 
większej, niż zazwyczaj, liczby gwiazd spadają
cych, gdyż Ziemia spotyka się w tych dniach 
z ich rojem, zwanym Lirydami. Punkt promie
niowania Liryd znajduje się w Herkulesie.

5-go kwietnia Księżyc zakryje Bazyliszka (Re- 
gulus), gwiazdę pierwszej wielkości we Lwie. 
Gwiazda zniknie za nieoświetloną częścią Księży
ca o 7 min. 40 wiecz., a ukaże się znów o 8

*) Kalendarzyk astronomiczny, o którego przy
wrócenie upominało się wielu naszych czytelników, 
będzie podawany co miesiąc.

(Red.)

min. 26 wiecz. Zniknięcie gwiazdy można, choć 
z trudnością, dostrzegać golem okiem; do dokład
nej obserwacyi momentu wyjścia, które nastąpi na 
górnym, oświetlonym brzegu Księżyca, niezbędna 
jest lornetka.

9-go przypada pierwsza pełnia wiosenna, przy
nosząca nam Wielkanoc.

Uwaga. Czasy zjawisk podane są dla War
szawy.

T. B.

KRONIKA NAUKOWA.

— Kometa 1906 C. Dnia 18-go b. m. od
kryto w Melbourne kometę 8 wielkości, trzecią 
już w roku bieżącym. Kometa świeci w gwiazdo
zbiorze Wieloryba, spółrzędne jej w dniu odkry
cia były: a =  2h 401, 8 =  — 7 °41 \ Ruch dzien
ny we wznoszeniu prostem -)- 3m 363, w zbocze
niu -|- 1° 10'. W obserwatoryach na półkuli pół
nocnej tymczasem dostrzeżenia trudne.

T. B.

—  Spektrograficzne oznaczenie paralaksy sło
necznej. W chwili gdy zbliżają się do końca 
prace nad obliczeniem paralaksy słonecznej na 
podstawie danych, dotyczących planety Erosa, 
nie zawadzi powiedzieć słów kilka o metodzie, 
której użył F. Kttstner w tym samym celu. 
Zmierzył on 16 linij na każdym z 18 spektrogra- 
mów Arktura, otrzymanych w spektrografie w Bonn 
w okresie czasu od 24 czerwca 1904 do 15 stycz
nia 1905. Pomiary te pozwoliły mu wyprowadzić 
prędkość radyalną tej gwiazdy względem słońca, 
mianowicie 4,83 km oraz średnią prędkość Ziemi: 
29,617 km, w przypuszczeniu, że prędkość świa
tła w próżni wynosi 299 865 km. Z drugiej stro
ny wiadomo, że w obliczeniu, dotyczącem odle
głości Ziemi od Słońca, opartem na stałej obser

wacyjnej (wedle wzoru tang a —  J;r , gdzie a o-
V

znacza tę stałą, U  prędkość Ziemi wzdłuż orbity, 
a V  — prędkość światła) wartość U, obecnie 
przyjęta jest w znacznej mierze hypotetyczna 
Naogół przyjmuje się, że wynosiła ona 29,765 km 
na sekundę, a paralaksa wynosi wtedy 8'', 80.

Ponieważ jednak dwie te liczby zmieniają się 
proporcyonalnie, przeto wprowadzenie bardziej 
przybliżonej wartości na U  musi zmienić wynik 
ostateczny. Kiistner, posługując się tą nową me
todą, znajduje na wartość paralaksy słonecznej 
liczbę 8 ', 844, z czegoby wynikało, że Słońce 
znajduje się w odległości 148 700 000 km. Na
leży jednak zauważyć, że wartość, otrzymana me
todą Kustnera, opiera się całkowicie na pomiarze 
linij spektrograficznych, a zatem wszystko spro
wadza się do tego, czy pomiar ten może być usku
teczniony z należytą dokładnością. Pierwsze wy-
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niki, otrzymane na podstawie paralaksj' Erosa, 
zdają się przemawiać za tem, że metoda spektro- 
graficzna z trudnością dać może drugi znak dzie
siętny liczby, oznaczającej paralaksę słońca. Nie
mniej przeto próba powyższa zasługuje na zazna
czenie.

(R. g. d. S.) 8. B .

—  Odległości średnie w układzie słonecznym.
Jeżeli zaniedbamy dać ścisłą definicyę tego, co 
właściwie rozumieć należy w pewnym danym wy
padku przez liczby średnie, to tak zwane średnie 
pozbawione zostaną wszelkiego znaczenia fizycz
nego. Tak np. wyobraźmy sobie, że chodzi 
o oznaczenie średniej temperatury dnia: byłobj^ 
rzeczą nielogiczną określić ją jako średnią arytme
tyczną pomiędzy maximum a minimum, jak to się 
niekiedy praktykuje. W rzeczy samej, maximum 
mogło trwać zaledwie przez chwil parę, a mini
mum ciągnąć się przez kilka godzin. To też ob
serwatorowie, którzy nie rozporządzają przyrzą
dami regestrującemi, pozwalającemi obliczyć ści
śle temperaturę średnią, lecz muszą opierać się na 
wskazaniach termometrów maksymalnego i mini
malnego, biorą za temperaturę średnią liczbę, 
która powstaje wskutek podzielenia przedziału 
pomiędzy temperaturami skrąjnemi w pewnym 
określonym stosunku, naogół różnym od jedno
ści (tak zwany współczynnik Kempego).

Jest to. oczywiście, przybliżenie dość grube, 
analiza bowiem określa ściśle, co rozumieć należy 
przez wartość średnią funkcyi pomiędzy dwiema 
dauemi wartościami zmiennej —  wartość, którą 
daje całka określona.

Otóż w astronomii posługujemy się ustawicz
nie wyrażeniem: „odległość średnia11 planety od 
Słońca, a wyrażenie to jest zazwyczaj synonimem 
połowy wielkiej osi; jest to średnia arytmetyczna 
pomiędzy największą odległością planety od Słoń
ca a (1 -)- e) (w punkcie odsłonecznym) a jej od
ległością najmniejszą a (1 — e) (w punkcie przy- 
słonecznym), przyczem a oznacza oś wielką, 
a e mimośród orbity. H. Chretien, astronom 
amator, znany z wielu zajmujących poszukiwań, 
wystąpił do walki z tem nadużyciem terminolo- 
gicznem i postanowił ustalić, co właściwie należy 
rozumieć przez średnią odległość planety od Słoń
ca; w tym celu wystarcza oznaczyć zmienną, 
względem której zamierzamy obliczyć wyżej 
wspomnianą całkę. Chretien obrał zmienne na- 
stępujące: łuk orbity, anomalię prawdziwą i czas. 
Stąd na odległość średnią wypadają trzy  wartości
rozmaite, a mianowicie: a , 

ła b i wreszcie a | l  -j-

a / l  -

I
-e , czy ii os ma-

Uwagi te za

sługują na wzmiankę, ponieważ ustalają w sposób 
ścisły zarówno same wyrażenia, jak i wartości 
liczebne, odpowiadające różnym potrzebom prak
tycznym. Liczbami nąjpożyteczniejszemi w za
stosowaniach są:

ŚW IAT N i 11

Planeta a

i ^ 1T—1 • K i l
Merkury . 0 ,387099 0,378828 0,395280
Wenus. 0,723330 0,723313 0,723347
Ziemia . 1,000000 0,999861 1,001141
Mars . 1,523678 1,517038 1,530306
Jowisz . 5,202655 5,1-96496 5,208615
Saturn . 9,554750 9,539720 9,569766
Uran 19,217827 19,197180 19,238454
Neptun 30.108730 30,107755 30,109941

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

—  Czy elektron zachowuje się, jak kula 
sztywna, czy też ulega odkształceniu? Na jed- 
nem z ostatnich posiedzeń Berlińskiej Akademii 
Nauk W. Kaufmann zdawał sprawę z dalszych 
swych badań nad budową elektronów. W da
wniejszych swych pracach fizyk ten stwierdził, 
że masa elektronów w ruchu, składających się na 
promienie (3 radu, wzrosła szybko w miarę zbli
żania się ich prędkości do prędkości światła, we
dle prawa, zgodnego z wzorami Abrahama. Obec
nie, posługując się udoskonalonym układem do
świadczenia, Kaufmann porównał ze sobą różnice, 
zachodzące pomiędzy wynikami doświadczalnemi 
a wymaganiami dwu teoryj: Lorentza i Abra
hama. Okazało się, że różnice te są w pierwszym 
wypadku trzy razy większe aniżeli w drugim, co 
przemawia za tem, że w każdym razie teorya 
Abrahama lepiej tłumaczy znany dotąd zespół fak
tów aniżeli teorya Lorentza Jak wiadomo, w te- 
oryi Abrahama elektrony występują jako kule 
szty wne, gdy tymczasem w teoryi Lorentza ule
gają one w swym biegu odkształceniom.

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

—  Chemia ciał radyoaktywnych w r. 1905.
W przedmiocie tym A. Mailhe, autor dorocznego 
przeglądu Chemii w Revue Generale des Scien
ces pisze: Odkrycie toryanitu, pozwoliło poczynić 
nowe poszukiwania w dziedzinie radyoakty wno- 
ści. Analiza tego silnie radyoaktywnego minera
łu wykazała, że zawiera on około 0 ,39$ helu. 
Otóż, jest to proporcya bardzo duża, znacznie 
większa od tej, jaką znajdujemy w kleweicie, 
który dotąd uchodził za minerał najbogatzzy 
w hel. Jeden gram kleweitu daje 2,5 cm3 helu; 
jeden gram toryanitu daje go 9 c/m3, a więc ilość 
blizko 4 razy większą. To obfite zaopatrzenie 
w hel, łącznie z silną radyoakty wnością toryani
tu nie mogło nie obudzić zainteresowania wśród 
chemików. Postarano się otrzymać z toryanitu 
rad znanemi dotąd sposobami, a usiłowania te nie 
tylko uwieńczone został}- powodzeniem, ale nadto 
doprowadziły do odkrycia przez Ramsaya nowe
go ciała radyoaktywnego, któremu nadano nazwę 
radyotoru. Nowe to ciało, posiadające moc radyo- 
aktywną około pół miliona razy większą aniżeli 
tor, wytwarza emanacyę, która zachowuje się jak
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aktyn Debiernea lub Gieselowski eman, który, 
jak wiadomo, uznano za identyczny z aktynem.

Tak więc mamy minerał, złożony razem z radu 
i radyotoru. Oba te ciała są mocno radyoaktyw- 
ne i oba powinny mieć własności podobne. Do
świadczenia Ramsaya i Soddyego wykazały, że 
eksradyoza (the exradio), t. j. emanacya, którą 
wytwarza rad, dostarcza helu. Wobec tego jest 
rzeczą prawdopodobną, jak mniema Ramsay, że 
wielka ilość helu, zawartego w toryanicie, po
wstaje w znacznej części skutkiem rozkładu no
wego ciała, radyotoru. W ten sposób rad i radyo- 
tor miałyby wspólny wyraz ostateczny: hel.

Toryanit przedstawił się chemikom jako nowe 
ciało radyoaktywne: odkrycie pokładów, zawie- | 
rających metale radonośne, rzuciło nowe światło 
na początek radu. Dotąd przyjmowano powszech
nie, że wszystkie minerały, zawierające rad, za
wierają zarazem uran. Bez uranu niema radu, 
powiadano a nawet dochodzono do poglądu, że 
zachodzi proporcyonalność pomiędzy ilością uranu 
a ilością towarzyszącego mu radu.

Odkrycie nowych minerałów sadonośnych do
wiodło, że był to pogląd błędny'. W rzeczy sa
mej Danne znalazł, że niektóre pokłady ołowio
nośne w okolicach Issy 1’ Eveque zawierają rad, 
lecz nie zawierają uranu. Ilość ciała radyoaktyw- 
nego jest tam dość znaczna skoro z jednej tonny 
minerału otrzymać można centygram bromku ra
du. Z drugiej strony G-iesel stwierdził obecność 
ciał radyoaktywnych w mule Fango oraz w ziemi 
na Capri. Substancye te pochodzenia wulkanicz
nego posiadają radyoaktywność dość znaczną, 
aczkolwiek niższą aniżeli blenda smolista.

Oto więc mamy dwa szeregi pokładów pocho
dzenia bardzo różnego, zawierające rad bez ura
nu. Cóż powie na to teorya, zmierzająca do przy
puszczenia, że rad faktycznie powstaje z uranu?

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

—  ,,Białe“ , czy „bezbarwne". W  jednym 
z ostatnich numerów czasopisma „Dinglęr’s Poly- 
technisches Journal1* Haedicke robi słuszną uwa- I 
g ę ,. że często bardzo nie rozróżnia się należycie 
pojęcia białości i pojęcia bezbarwności; nawet 
w dziełach klasycznych zdarza się niczem nie
usprawiedliwione pomieszanie tych wyrazów. 
Tak np. w większości dzieł, poświęconych optcye, 
znajdujemy twierdzenie, że „pryzmaty rozkładają 
światło białe na jego części składowe11 i że „do
świadczenia z krążkiem wielobarwnym dowodzą 
możności otrzymania koloru białego przez odpo
wiednie zmieszanie wszystkich barw pryzmatu11.

A przecież w większości wypadków pryzmat 
bywa bezwzględnie przezroczysty, pozbawiony 
zupełnie barwy, biały zaś — tylko wyrjątkovvo 
w pewnych doświadczeniach specyalnych. A za
tem, gdybyśmy mogli rzucić barwy pryzmatyczne 
w całej ich czystości na płytkę szklaną pozbawio
ną koloru, to wynikiem tego byłby nie kolor bia
ły bynajmniej lecz brak wszelkiego koloru.

I Z drugiej strony barwę doskonale białą ótrzy- 
! mujemy przez rozproszenie światła czystego bez

barwnego za pośrednictwem czystego lodu lub 
szkła w postaci drobnego proszku. Mówi się czę
sto, że białość to nie żaden kolor. Gdyby zdanie 
to było słuszne, to białość byłaby rzeczywiście 
identyczna z bezbarwnością i dwa te pojęcia zle
wałyby się ze sobą. Daleko słuszniejszą rzeczą 
byłoby jednak trzymać się i w dziedzinie wiedzy 
terminologii potocznej, która „białe“ i „czarne11 
uważa za barwy, przedstawiające dwie idealne 
granice przeciwne, przyczem białość odpowiada 
światłu bezwzględnie czystemu, pozbzwionenm 
barwy’ i będącemu w stanie rozproszenia, ezarność 
zaś oznacza brak światła zupełny. Jednakże 
wszystkie barwy przejść mogą bądź w barwę 
białą bądź w czarną drogą najdalej posuniętego 
rozcieńczenia lub też koncentracyi.

(R. g. d. S.) 8. B.

—  Badania nad świeceniem chemicznem.
Wiadomo, że fosfor staje się świecącym w ciem
ności na skutek połączenia z tlenem powietrza. 
Z drugiej strony obserwujemy zjawiska świetlne 
w krystalizacyi trójtlenku arsenu z roztworu chlo
rowodorowego. Wreszcie kryształy sacharyny', 
podczas rozcierania, wydają z siebie iskierki nie
bieskawe. Powyższe zjawiska świetlne, znane 
pod nazwami: świecenia chemicznego, krystalolu- 
minescencyi i tryboluminescencyi zbadał niedaw
no Frantz. Aby módz dostrzedz najmniejszy 
ślad świecenia postarał się on przed każdem do
świadczeniem dać odpoczynek oczom swoim 
w ciemności przynajmniej w ciągu kwadransa. 
Szczególnie ciekawe są jego uwagi następujące: 

Saletra, która nie świeci ani podczas topienia 
się, ani też podczas zestalania się, okazuje silną 
luninescencyę, gdy masę jej świeżo zestaloną ozię
bimy raptownie przez zanurzenie w wodzie zimnej. 
Niekiedy zauważyć można iskry bardzo gwałtow
ne, przyczem masa krystaliczna rozdziera się 
z silnym trzaskiem. Iskierki te są oczywiście 
pochodzenia elektrycznego.

.leżeli do nasyconego roztworu potażu w alko
holu metylowym dodamy zimnego kwasu chloro
wodorowego, to ukazuje się, zwłaszcza z początku, 
blask zielonkawy w tym samym czasie, gdy się 
oddziela chlorek potasu.

Wszystkie te wypadki krystaloluminiscencyi 
dają się sprowadzić do skutków tarcia pomiędzy 
oddzielonemi kryształami, t. j. do tak zwanej try- 
boluminiscencyi.

Co dotyczę licznych bardzo reakcyj chemicz
nych, którym towarzyszy powstawanie światła, 
to w tej kategoryi zjawisk szczególnie godne 

j  uwagi jest działanie węgliku wapnia drobno 
i sproszkowanego na kwas chlorowy gorący. Dzia

łanie to objawia się silnyrm blaskiem zielony7m. 
Świecenie najżywsze, jakie dotąd zdołano zaob- 

, serwować w mieszaninie ciekłej w temperaturach 
] nizkich (około 100°) powstaje wtedy, gdy dwu- 
j  tlenek wodoru działa jednocześnie na pyrogallol
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i formaldehyd. Światło to łatwo daje się zbadać 
w spektroskopie: otrzymuje się widmo ciągłe, 
rozciągające się od barwy czerwonej doniebiesko- 
zielonej, przyczem blask najsilniejszy przypada 
w barwie czerwono-pomarańczowej. Podnosząc 
temperaturę, podnosimy szybkość reakcyi a za- j 
razem natężenie świetlne, gdy tymczasem na try- 
boluminescencyę temperatura nie wpływa wcale. 
Rozciągnąwszy te poszukiwania na promienie nie
widoczne, Frantz zdołał stwierdzić, że płytka gli
nowa gruba na 2 mm  nie przepuszcza ani kry- 
staloluminescencyi w roztworze wodnym, ani też 
świecenia pyrogallolu.

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

— Promieniotwórczość roślin. Badania o- 
statnich dni dowodzą, że świat niewidzialnych 
promieniowań nie jest bynajmniej związany, jak 
przypuszczano z początku, z pewnemi tylko rzad
ko spotykanemi substancyami, lecz otacza nas ze
wsząd i spotyka się niemal na każdym kroku. 
Nowym tego dowodem jest odkrycie promienio
twórczości roślin. Pp. I. Tarchanow i T. Mol- 
denhauer, Ł) którym nauka zawdzięcza pierwsze 
skonstatowanie tego faktu, prz3'stępując do swych 
badań w tym kierunku zwrócili najpierw uwagę 
na możliwość wywołania promieniotwórczości ro- j 

ślin sposobem sztucznym i w tym celu przepro
wadzili szereg doświadczeń, aby się przekonać, j 
jak się zachowują rośliny i różne ich narządy pod 
wpfywem emanacyi radu. Dla stwierdzenia tego 
wpływu posługiwano się elektroskopem oraz me
todą fotograficzną.

Okazuje się, że nasiona pszenicy, żyta, owsa, j 
jęczmienia, grochu i wielu innych roślin pod 
wpływem półgodzinnego działania emanacyi radu 
stają się radyoaktywnemi, gdyż posiadają włas- 1 
ność rozbrajania ładunku elektroskopu i działania 
na płytę fotograficzną. W ziarnach zbóż własność 
ta w wyższym stopniu występuje na tym końcu, 
skąd ma wyjść korzonek kiełkującej rośliny. Naj
bardziej radyoaktywnemi są cienkie przezroczy - 
ste błonki zewnętrzne skorupy, później idzie — 
zarodek, na końcu zaś bielmo. W młodych kieł
kujących roślinkach promieniotwórczość, wywoła
na przez emanacyę, skupia się głównie na końcu 
korzenia, podczas gdy łodyga i listeczki wyka
zują tę zdolność w bardzo słabym stopniu. Nale
ży jednak zwrócić uwagę, że z wielu korzeni 
jednej i tej samej rośliny nie każdy posiada tę 
zdolność w jednakowym stopniu. Poddając dzia- j 
łaniu emanacyi bromku radowego różne narządy 
zupełnie rozwiniętej rośliny, spostrzeżono, że po 
tej próbie największą zdolnością radyoaktywną 
odznacza się korzeń, później idzie łodyga, potem 
liście, kwiaty zaś nie wykazują żadnej zdolności 
promieniotwórczej. Tego rodzaju rozkład zdol- 1 
ności radyoaktywnej jest zjawiskiem stałem. Stąd

*) Bulletin intern, de 1’ Academie d. Sciences j 
•de Cracovie. 1905. .Na 9. Str. 728 -  734.

też można było przypuszczać, że o ile istnieje 
promieniotwórczość roślin w warunkach natural
nych, występuje ona w różnych narządach w po
dobny sposób, zmniejszając się stopniowo od ko
rzenia ku liściom. Badania, przeprowadzone na
stępnie nad promieniotwórczością nasion, kiełków 
oraz roślin rozwiniętych, potwierdziły w zupełno
ści to przypuszczenie. Tak więc w świecie ro
ślin zarówno w nasieniu, jak i roślinie rozwinię
tej, tkwią siły promieniotwórcze, skupiając się 
tak że działanie rady oak ty w ności indukowanej 
zarówno na elektroskop, jak i na kliszę fotogra
ficzną, jest zawsze silniejsze, niż w naturze.

Niektóre narządy, jak np. liście, w warunkach 
zwykłych nie wykazują prawie żadnych zdolności 
promieniotwórczych, tymczasem w pociętych ka
wałkach liścia lub odpreparowanych nerwach 
własność ta występuje w sposób bardzo wyraźny. 
Można więc przypuszczać, że owa substancya pro
mieniotwórcza przenika całą roślinę, pewne jednak 
ugrupowanie tkanek w narządach może przeszka
dzać jej przejawom.

Zjawia* się pytanie, jakiego rodzaju jest to 
promieniowanie roślin? czy odpowiada ono pro
mieniom radu, czy też mamy tutaj do czynienia 
ze zjawiskiem innego rodzaju?

Przedewszystkiem nie jest to zjawisko życio
we, gdyż błonki zewnętrzne słomy, a więc tkanki 
martwe, wykazują zdolność promieniotwórczą 
w wysokim stopniu. Korzenie, zabite działaniem 
wysokiej temperatury, po krótkim czasie zmniej
szenia się radyoaktywności, odzyskują tę włas
ność nanowo. Mamy więc tutaj do czynienia ze 
zjawiskiem czysto fizycznej natury. Czy promie
nie wysyłane przez rośliny odpowiadają promie
niom a, P i f  radu, dotąd stanowczo orzec nie 
można. Możemy tymczasem tylko wymienić nie
które ich własności. Przenikają one przez papier 
lub cienką płytkę glinową, tymczasem ołów jest 
dla nich nieprzenikliwy. Działanie ich można po
tęgować, gdyż kilka korzeni np. razem wziętych 
wywiera zarówno na ektroskop, jak i na kliszę 
fotograficzną silniejsze działanie, niż każdy od
dzielnie. Posiadają one pewne oryginalne cechy 
swoiste. Promieniotwórczość znika np., jeżeli ści- 
śniemy korzeń pomiędzy dwiema płytkami ze szkła 
lub tektury, chociażby koniec wystawał naze- 
wnątrz. Własność rozbrajania ładunku elektro
skopu występuje z początku silniej, później zaś 

! słabnie, tymczasem preparaty radowe pod tym 
względem działają zaws/.e jednakowo. Promie
nie roślinne posiadają ważną własność wywoły
wania radyoaktywności przez indukcyę w ciałach, 

i  stykających się z posiadającemi tę zdolność na
rządami roślin. Kawałek bibułki w zetknięciu 
z korzeniami rośliny nabiera własności promienio
twórczych. Być może, że własność ta znajdzie 
z czasem zastosowanie w przygotowaniu waty 
radyoaktywnej lub innych substancyj używanych 
w medycynie.

Nasuwa się jeszcze pytanie, czy własność ta ma 
jakie znaczenie w życiu rośliny. Dotąd nie wie-
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le jeszcze o tem powiedzieć możemy. W  każdym 
razie faktem jest, że prof. A. Poehk hodując i 
rośliny lekarskie w Carskiem Siole pod Peters
burgiem na ziemi radyoaktywnej otrzymał plon 
obfitszy, niż na zwykłej ziemi. Autorowie stresz
czanej pracy, badając promieniotwórczość tych 
właśnie roślin, znaleźli, że posiadają one tę wła
sność w daleko wyższym stopniu niż inne, rosną
ce na glebie zwykłej. Można więc przypuścić, 
że substancya radyoaktywna gleby wywiera dzia- \ 
łanie na nasiona i wpływa dodatnio na ich dalszy 
rozwój. Dalsze badania wyjaśnią zapewne tę cie
kawą kwestyę.

B. H.

—  Zmiany aureoli, otaczającej krater Linne- 
usza na Księżycu. Prof. W. Pickering zwrócił 
niedawno uwagę na peryodyczne zmiany wielko
ści aureoli świetlnej, otaczającej mały krater Lin- 
neusza. Według p. Pickeringa średnica aureoli 
zmniejsza się w miarę podnoszenia się słońca nad 
kraterem, co objaśnić można topnieniem szronu, 
osiadającego u stóp krateru podczas mroźnej no
cy księżycowej.

Już przed 40 laty kwesty a istnienia zmienno
ści Linneusza była przedmiotem żywej dyskusyi, 
która nie doprowadziła do stanowczych wyników: 
nowe dostrzeżenie p. Pickeringa skłoniło p. Bar
narda, rozporządzającego w obserwatoryum Yer- 
kesa największą lunetę na świecie, do zbadania 
zjawiska.

Z dwuletnich pomiarów p. Barnarda, ogłoszo
nych w JSIe 4075 Astr. Nachr., wynika, iż Linne- 
usz jest niewielkim (o średnicy około 800 m), 
choć głębokim kraterem, niknącym nieraz pośród 
otaczającej go aureoli. Rozmiary tej aureoli rze
czywiście są znaczne; podczas pełni księżyca, kie
dy średnica jej wynosi 3 " ,'3 , aureola jest dwa 
razy mniejsza, niż podczas pierwszej kwadry. 
W  kilka dni po pełni zaczyna powoli wzrastać.

Gdyby ten ostatni niezupełnie jeszcze pewny 
rezultat badań p. Barnarda został potwierdzony 
przez innych obserwatorów, przemawiałby on 
przeciwko wspomnianej hypotezie p. Pickeringa.

T. B.

—  Przykład szybkiego przystosowania sie 
do warunków otoczenia. Badania Engelmanna
i Gajdukowa wykazały, że różnorodność zabar- ! 
wienia wodorostów znajduje się w ścisłej zależno
ści od barwy promieni światła, padającego na nie. 
Zapomocą hodowli w różnych warunkach świetl
nych można zmieniać dowolnie barwę wodorostu. 
Nowa praca Gajdukowa dowodzi, że szybkość 
czasu, w ciągu którego następuje całkowite przy
stosowanie się zależy całkowicie od natężenia 
światła. (Berichte d. deutsch. Botan. Gesell. j  
T. 24. Zesz. 1. 1906. Str. 1 — 5). Badacz ów 
wziął do doświadczeń dwa gatunki wodorostów: 
jeden sino-zielony Phormidium tenue Gom., dru
gi czerwony Porphyra laciniata Ag. i rozpostarł
szy ich plechy na szkle matowym, umieszczał je

w naczyniu o ściankach równoległych napełnio- 
nem wodą. Naczynie to wstawiał następnie do 
kamery fotograficznej, połączonej ze spektrosko
pem w ten sposób, że zapomocą łukowej lam
py elektrycznej można było stale rzucać widmo 
na szkło z wodorostem. Po dziesięciu godzinach 
okazało się, że sino-zielone zabarwienie wodorostu 
Phormidium pozostało bez zmiany w czerwonych 
i żółtych promieniach widma, druga zaś połowa 
widma, począwszy od zielonych do fiołkowych 
promieni, wywołała zmianę barwy na żółtą aż do 
brunatnego odcienia. Natomiast wodorost czer
wony Porhyra w żółtej i czerwonej części widma 
stał się zielonym, reszta zaś promieni zmiany za
barwienia nie wywołała. Widzimy więc, że re
zultat, na który w zwykłych warunkach hodowli 
musimy czekać całe tygodnie, tutaj przez użycie 
skoncentrowanego światła elektrycznego można 
wywołać w ciągu dziesięciu godzin. Szybkość 
tego procesu wskazuje, że mamy tutaj do czynie
nia z bezpośrednią ztnianą zabarwienia starych 
komórek, nie zaś z wytwarzaniem nowj^ch z ina
czej zabarwionemi chromatoforami. Dalsze ba
dania potwierdziły już dawniej znany fakt, że 
całkowite przystosowanie się chromatyczne na
stępuje tylko u żywych roślin; proces ten więc 
nie jest zjawiskiem czysto fizycznej natury, lecz 
wiąże się ściśle z życiem organizmu. Przyczyny 
tego rodzaju zmiany zabarwienia należy szukać 
w zmianie struktury barwnika.

B. H.
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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 marca 1906 r.

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

-cV

Barometr red. 
do 0° i na cięż
kość 700 mm -j-

Temperatura w st. Cels.
Kierunek 

i prędk. wiatru 
w m/sek.

Zachmurze
nie

(0 -  10) Su
m

a
op

ad
u

UWAGI
Pi 7 r lp . 9 w. 7 r. 1 P. 9 w. Najw. Najn. 7 r. lp . 9 w. 7 r. lp . 9 w. mm

1 c 39,5 37,0 37,0 2,5 4,4 0,6 6,0 0,5 s 5 W4 w . 10 10 4 1,6
| a  a ; o 3 - 4 p  
\ >Jc 6 —7 p i n.

2p. 35,5 38,4 39,1 0,0 2,0 1,2 3,8 0,0 W7 w 8 W6 10 9* 10 0,6 a  >̂c 730 745 a;
3 s. 42,6 47,8 55,4 0,2 0,4 -  2,8 3,5 — 3,0 Nw, NW, nw5 10 9 9 0,4 a  12 °123’a;-)fn.
4n. 55,4 54,4 55,4 -  2,2 1,0 1,8 2,0 -  4,0 W 5 w 6 sw5 10>)< 10 10 0,3 -)f 7alpdr. #p.

5 P 53,7 53,9 54,7 2,4 5,1 6,5 7,5 1,8 W8 W5 w 5 10 10 10 —
6w 53.5 53,1 53,9 5,4 10,6 8,7 11,5 4,2 W8 W o W9 3 9 10 — % a;
7 ś. 54,1 51,2 51,9 8,8 10,8 8,8 12,0 7,5 w 4 W14 w 4 10 10 0 — N. a
8 c. 
9p.

50,6
34,5

47.4
32,7

41,4
31,9

8,4
6,0

13,6
3,8

10,8
2,6

15,2
11,0

7,5
2,0

W4
w r

SWj,
W4

sw,
sw9

1 *
10

0 *
10

1
9

2,8
2,0

•  w nocy 
10 a . A 12 45 
<12«; -K-p.

10 s 32,1 36,8 45,2 -  0.2 0,6 — 5,0 3,6 — 5,0 W3 W12 nw6 10 7 1 0,4 *  a . dr. -

śred
nie 44,9 45,35 46,6 3,1 5,1 3,4 7,6 1,2 5,6 8,0 5,5 8.4 8,4 5,4

Stan średni barometru za dekadę: ‘/3 (7 r. -f- 
Temperatura średnia za dekadę: ’/, (7 r. -f-

Suma opadu za dekadę:

1 p. -)-9w .) =745,6 mm
1 p. +  2 X  9 w.) =  3°,7 Cels.

=  8,1 mm

T . R E Ś ć :  F. K. Moulton. Rozwój układu słonecznego, tłum. S. B. — Zależność rozwoju
roślin od warunków zewnętrznych, przez Ludwika Garbowskiego (dok.) — Studya nad komórkami 
migawkowemi, przez A. E. — Kalendarzyk astronomiczny na kwiecień, przez T. B. —  Kronika 
naukowa — Buletyn meteorologiczny.
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