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NIECO O WAGACH 

I O WAŻENIU.

W aga jest, jak  wiadomo, najdoskonal- 
•szein narzędziem (lzyczncm. Już  w zw y
kle używ anych krótkoramiennyeh wagach 
chemicznych, ważąc kilkadziesiąt, np. 50 
gramów, z dokładnością do 0,0005 <j, po
pełniamy błąd wynoszący zaledwie 0,0()lu/0. 
Ma się rozumieć, że, chcąc osiągnąć ści
słość taką powinniśmy wprowadzić po
prawkę na stratę ciężaru w powietrzu 
(o ile ciężar właściwy ciała ważonego różni 
się nieco znaczniej od ciężaru właściwego 
ciała, z którem je  porównywamy). Prócz 
tego należy ochraniać wagę od wszel
kich szkodliwych wpływów zewnętrznych, 
a głównie — prądów powietrza i jedno
stronnego ogrzewania. Niemniej oczywi
stą jest wreszcie konieczność delikatnego 
i ostrożnego obchodzenia się z tak  ści
słym przyrządem. Dlatego też początku
jących  ważenie wprawia zwykle w pe
wien kłopot i zabiera im sporo czasu. 
Ale nawet ci, co przez lat  wiele w yko
nywają po kilka lub kilkanaście ważeń 
dziennie, muszą poświęcić na każde wa
żenie koło 20 minut czasu. Wobec coraz

to bardziej wytężonej i produkcyjnej pra
cy ludzkiej, strata  kilku godzin dziennie 
zaczyna coś znaczyć, i dlatego też w naj
nowszych systemach wag konstruktorzy 
dokładają starań, aby tę stratę czasu zre
dukować do minimum. Z pomiędzy in
nych, wyróżnia się tu pomysł Piotra Cu
rie; z pomysłem tym i jego urzeczywist
nieniem chcielibyśmy przedewszystkiem 
zapoznać czytelników. Opis wagi słynne
go fizyka będzie nie tyle na czasie, bo 
rzecz ta  datuje się już od łat kilkunastu *), 
ile na miejscu, albowiem u nas, zdaje się, 
pomysł Curiego szerszemu ogółowi wca
le nie jest znany. Opis, który  poniżej po
dajemy, ułożony jest na zasadzie orygi
nalnego referatu wynalazcy.

Za pomocą przyrządu Curiego dokony
wa się ważenie w następujący sposób. 
Nasamprzód równoważy się dane ciało 
ciężarkami aż do 0,1 grama, poczem po
zostawia się wagę samej sobie. Dane cia
ło będzie przeważało, i waga przechyli 
się na jego stronę. Wówczas z kąta, jaki 
utworzy belka wagi w swein nowem po-

‘) P. Curie: „B alance do preclsion aperiod iąue  
et ii lecture d irecte  des dern ie rs  p o id s“. (Seances 
de la Societe franęaise  de P hysiąue , w rzesień 
1889, s tr  218).
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łożeniu z położeniem pierwotnem, będzie
my mogli wnosić, czemu się równają trzy 
ostatnie dziesiętne ciężaru ciała. Kąt ten 
w wadze zwykłej byłby oczywiście bar
dzo duży, co stanowiłoby o niemożliwoś
ci ścisłego oznaczenia tegoż. Niedogo
dność tę Curie usuwa w ten sposób, że 
zmniejsza czułość swej wagi stokrotnie 
niemal, umieszczając środek ciężkości bel
ki sto razy niżej, aniżeli to widzimy 
w zwykłej wadze chemicznej. Odchylenie 
belki, rzecz jasna, musi być znane bar
dzo ściśle. W  tym celu Curie posługuje 
się mikroskopem, umocowanym w szkla
nej przedniej ściance pudła wagi; mikro
skop ten skierowany jest na skalę (* na

rys. 1-ym), przytwierdzoną do ramienia 
belki. Ponieważ wahania czułej wagi 
trw ają  bardzo długo i niemożliwem po- 
prostu byłoby czekać na zupełne jej uspo
kojenie się, przeto waga zaopatrzona jes t  
w specyalny przyrząd przytłumiający 
rozpęd wahań i szybko za trzym ujący  wa
gę w .położeniu równowagi. Przyrząd ten 
stanowi kapitalną stronę pomysłu Curiego. 
J e s t  on bardzo prosty, jak  to  widać z rys.
1-go, na k tórym  przedstawiono go w prze
cięciu. Do każdego z ta lerzyków  przy
czepiony jes t  krąg metalowy, k tó ry  na 
spodniej stronie ma umocowane dwa cy
lindry z blachy; cylindry te, w środku 
oczywiście puste, różnej są średnicy, tak, 
że ostatecznie w środku mniejszego ma
my dużą przestrzeń w alcow atą  próżną, 
a pomiędzy niemi tworzy się bardzo 
wązki odstęp pierścieniom aty. Tym gór
nym cylindrom odpowiadają na dole t a 
kie same, o nieco większej ś re d n ic y ,—

z dodatkiem środkowego wałka (w) zam
kniętego, k tóry  wchodzi w pustą prze
strzeń pod górnym  mniejszym cylindrem. 
Zauważmy w dodatku, że wszystkie od- 
stępy pierścieniowate są bardzo ważkie. 
Kiedy talerzyk się opuszcza, pod cylin
drami powstaje zgęszczenie powietrza, 
które w wązkich przejściach porusza się 
z wielką trudnością; wskutek tarcia i opo
ru powietrze nader szybko hamuje ruchy 
talerzyków i belki; ostatecznie waga za
trzymuje się po dwu lub trzech wahnię
ciach. Skala, oznaczona na naszym sche
matycznym rysunku literą S, zaopatrzo
na je s t  w 400 podzi.ałek, odpowiadających 
każda 0,5 mg. Ponieważ jednak  zawsze 
możemy jeszcze z zupełną pewnością oce
nić piąte części podziałki, przeto skala ta  
daje nam możność odczytać bezpośred
nio ciężar ciała z dokładnością do 0,1 mg. 
Przez cały czas ważenia mikroskop pozo
staje nieruchomy; na samym początku 
trzeba go oczywiście nastawić na zero, 
którego pozycya, jak  we wszystkich wa
gach, zmienia się cokolwiek w zależności 
od różnych przyczyn mniej lub więcej 
wypadkowej natury. W  ognisku mikro
skopu skrzyżowane są nici dla dokładniej
szej obserwacyi. W yobraźm y sobie teraz, 
że odczytaliśmy zapomocą mikroskopu 
11 po działek odchylenia. Co zmierzyliśmy 
w ten  sposób? Spojrzawszy na rysunek
2-gi czytelnik łatwo już. się domyśli,

że poznajemy tu linię proporcyonalną 
do fg<c *), gdzie f  jest kątem  odchylenia.

V C zy te ln ik  niedość biegły w rachunku  m o/e 
w zór ten i c a ły  n astęp n y  u stęp  opuście. W zór ni- 
n ie iszy  znaleźć m ożna w każdym  obszern iejszym  
podręczniku fizyki; z re sz tą  nie trudno  doń dojść
i sam em u, w ykonaw szy odpow iedni ry su n ek  i zw a
żyw szy , że w arunkiem  koniecznym  i d o sta tecz 
nym  rów now agi jest rów ność m om entów sil, s ta 
ra ją c y c h  się obrócić w agę w s tro n y  przeciw ne.
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gdzie q oznacza przewyżkę ciężaru z je 
dnej strony, l długość ramienia wagi, — 
kąt, k tóry  tworzą ramiona wagi z linią po
ziomą przechodzącą przez punkt oparcia 
środkowego pryzmatu, 1‘ — ciężar belki, 
a — odległość środka ciężkości belki od 
jej punktu oparcia, wreszcie <1 obciążenie 
z każde] strony. Zauważmy nawiasowo, 
że nachylenie podziałek skali względem 
linii poziomej, dość znaczne na naszym 
rysunku, w rzeczywistości nie ma żadne
go znaczenia wobec małości ką ta  tp i skali
1 względnej długości ramienia wagi. Po
wracając do wzoru l-go, w idzim y/ że fgy 
jest proporcyonalny do q; im czulsza jest 
waga tem większy będzie tgy dla danego 
q. K ąt zazwyczaj bywa niezmiernie 
mały; powiększa się z obciążeniem tale
rzyków, ponieważ ramiona belki, nie bę
dąc zupełnie sztywnemi, zginają się nie
co pod wpływem ciężaru. Stąd wniosek, 
że czułość wagi zależy od jej obciążenia, 
co też łatwo się daje zauważyć w zw y
kłych wagach chemicznych, gdzie czułość 
z początku wzrasta wraz z obciążeniem 
i, doszedłszy do pewnego mairimiun, ma
leć poczyna.

Rozpatrując bliżej mianownik wzoru 
pierwszego, widzimy tedy, że 2 (Q-j- q) Uiwl 
będzie zawsze wielkością małą; lecz po
nieważ w zwykłej wadze a—-odległość 
punktu  oparcia od środka ciężkości bel
ki też jest bardzo nieznaczna, przeto
2 (Jl q) l sin'\i znikać nie będzie wobec 
Pa i obadwa wyrazy te będą miały wpływ 
na wartość tg*p, w wadze aperyodycznej 
a jest 100 razy większe niż w wadze 
zwykłej; wobec tego wpływ składnika 
2 (02-)- q) Isinty może być pominięty; tem- 
bardziej możemy zastąpić cos 'l> przez 1,

'■‘ <1
gdyż 1 — cos 'b — 2 sin wielkości nie

zmiernie małej dla niewielkiego <|». Tak 
więc ostatecznie

(2) t g y ^ ą .

Stąd wniosek: ponieważ w wadze ape- 
ryodyCznej poznajemy zapomocą mikro
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skopu wielkość linii proporcyonalnej do 
tgy, przeto odczytana ilość podziałek jest 
proporcyonalna do q, czyli, konkretnie 
biorąc, do ciężaru, który nie jest  jeszcze 
zrównoważony, a w\rraża się trzema osta- 
tniemi dziesiętnemi ważonej wielkości. 
Curie pisze, że doświadczenie potwierdza 
ten wywTód teoretyczny; proporcyonalność

ta sprawdza się do całej skali czyli

do 0,0002,9. Sumując wszystko, co wyżej 
było powiedziane, widzimy, że model 
Curiego przedstawia następujące dogo
dności:

I). Ogromną oszczędność na czas e, po
chodzącą: a) z możności niedobierania 
drobnych części grama., co jest najzmu- 
dniejszem w ważeniu zwykłem; b) z szyb
kości ruchów wagi (prędkość jes t  pro
porcyonalna do y a ); c) z możliwości osią
gnięcia spokoju w położeniu równowagi 
już po upływie kilku sekund, a to wsku
tek  zastosowania przyrządów tłumiących 
amplitudę wahań.

II). Stałą, choć zmniejszoną czułość, 
którą w szerokich granicach zapewnia 
nam nizkie położenie środka ciężkości bel
ki; użycie mikroskopu kompensuje zmniej
szenie czułości.

Mimowoli nasuwa się uwaga, że, być 
może, w praktyce codziennej wymaganie 
proporcyonalności odchyleń do ciężarów 
nie może być stosowane w tak szerokich 
rozmiarach bez uszczerbku dla ścisłości, 
bo wymaga to bardzo dokładnego nasta
wienia wszystkich części (pryzmatów, skali 
i t. d.); lecz i w tym przypadku pomysł 
Curiego nie traci bynajmniej na wartości. 
Gdybyśmy bowiem nawet poprzestali na 
bezpośredniem odczytywaniu miligramów 
i ich części, to i tak  zyskamy na czasie 
prawie to samo: ważenie, na które potrze
ba byrło dawniej koło 20 minut, będzie 
dokonane w ciągu 7 — 8. Nadmieniamy 
wreszcie, że wagi systemu Curiego wyra
bia obecnie firma angielska Beckera.

W najnowszych modelach wag, wyra
bianych przez najsławniejszą może w tym 
dziale firmę Rueprechta w Wiedniu, widzi
my tę samę tendencyę do skrócenia cza
su poszczególnych ważeń. Urzeczywistnia 
się to w ten sposób, że przez automa-
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tyczne nakładanie na belkę dodatkowych 
ciężarków, możemy zmieniać czułość wa
gi. J e s t  to zupełnie zrozumiałe, bo czułość 
jes t  odwrotnie proporcyonalna do ciężaru 
belki (patrz wzór 2). Tak więc z począt
ku ważymy jakby  na zwykłej wadze uży
wanej w handlu, mającej dokładność do 
1 grania; później powiększamy czułość do 
0,1 g, 0,01 </, a nareszcie — do 0,0001 g. 
W ielka korzyść wynikająca z takiego spo
sobu ważenia jes t  oczywista: kiedy bo
wiem, chodzi nam o gramy, naprzykład, 
to wobec zmniejszonej czułości, już m a
jąc  różnicę wynoszącą kilka gramów, 
otrzymujemy odchylenia wskazówki na ; 
prawo i na lewo i na tej zasadzie odrazu 
domyślamy się, ile dodać jeszcze należy; 
tym czasem  w wagach chemicznych s ta 
rego systemu błądzimy poomacku, gdyż : 
zarówno różnica wynosząc 5 g, j a k — Ig ,  j  

da nam zupełne przechylenie się wagi na 
jednę stronę. Oprócz tego w wagach 
Rueprechta zostało wprowadzone jeszcze J 
jedno ważne udogodnienie: części gram a | 
od 0,5 do 0,01 mogą być nakładane au to
matycznie, bez otwierania pudła wagi. 
Urządzenie polega na tem, że do ramie
nia wagi przytwierdzona jes t  p ły tka me
talowa zaopatrzona w okrągłe otwory; | 
przez otwór swobodnie może przechodzić j 
pręt metalowy, mający niedaleko końca j 

zgrubienie; na to zgrubienie nasadzony j  
jes t  ciężarek o średnicy nieco większej niż ; 
otwór w płytce. W  ten sposób podczas | 
opuszczania pręta ciężarek ten zatrzyma 
się na płytce i obciąży odpowiednio je- i 
dno z ramion wagi. P rę ty  opuszczają się 
przez naciśnięcie guziczków, znajdujących 
się nazewnątrz wagi i zaopatrzonych 
w napisy. Naciśnięty, a raczej wciśnięty 
guziczek zachowuje swe nowe położenie 1 

aż do nowego naciśnięcia; to też po ukoń- j 
czeniu ważenia odrazu odczytujemy dzie
siąte i setne części grama. Urządzenie 
to przedstawione jest na rys. 3-iin, gdzie j 
widzimy p ły tkę  z przechodzącemi przez j 
nią prętami i na rys. 4-ym, gdzie przed- j  
stawione są kształty oddzielnych ciężar- | 
ków. Dogodności, jak ie  przedstawia ten 
sposób są również znaczne, jako  też oczy
wiste, i nie wymagają bliższego tłuma- j 

czenia. Między innemi, unikamy tutaj !

tak szkodliwego otwierania i zamykania 
drzwiczek.

Mówiąc o wagach Rueprechta, opiszę 
też model przyrządu, który zbudowany

został przez tę firmę dla Międzynarodo
wego Biura W ag  i Miar w Sevres pod 
Paryżem. W  biurze tem dokonywano po
równania wzorców kilograma, należących 
do różnych państw z największą ścisłoś

c i ^  ś ś e l J
0'0J OJ 0 O 0 02

< ^ > J  $ 5 ^ 1
0-0S 02 01 00/

Rys. 4,

cią, jaka kiedykolwiek była  osiągana. 
Dokładność każdego poszczególnego w a
żenia wynosiła zawsze +  0,01 miligrama

„ a  1 k i l o g r a m ,  c o  s t a n ó w ,  m fe -

rzonej wielkości; inaczej mówiąc błąd w y
rażał się w 0,000001%. Oczywiście, że 
błąd prawdopodobny wobec kilkudziesię
ciu pomiarów tej samej wielkości był 
znacznie mniejszy i wynosił w danym wy
padku około 0,005 m g T). Oczywiście,

J) .Marek: „Pesees" w 1-szym tom ie „T ravaux  
et Memoires du B ureau  In te rn a tio n a l des Poids et 
M esures“.



.\» 46 i 47 WSZECHŚWIAT 693

chcąc ważyć z taką dokładnością, niedość 
jeszcze mieć doskonały i tak  czuły przy
rząd, trzeba wprowadzić wszelkie potrzeb
ne poprawki i przedsięwziąć cały szereg 
środków ostrożności. A więc przedewszyst- 
kiem należy wprowadzić poprawkę na 
stratę wagi w powietrzu, gdyż wobec róż
nicy w objętościach porównywanych wzor
ców, dochodzącej do 2cm:), poprawka ta  
wynosi przeszło dwa i pół miligrama. 
Stąd wynika konieczność dokładnej zna
jomości danych meteorologicznych w chwi
li pomiaru, a więc: ciśnienia, tem peratury  
i wilgotności powietrza. Przedewszystkiem 
tedy trzeba posiadać doskonały barometr, 
termometr i hydrometr i zbadać je  wszech
stronnie. Niedopuszczone je s t  dalej zbli
żanie się eksperym entatora do wagi w cza
sie ważenia i jakiekolwiek manipulacye 
w niej. Łatwo to widzieć z następującego 
prostego rachunku. W yobraźm y sobie, że 
ramię wagi ma 20 cm długości i jes t  zro
bione z mosiądzu, którego współczynnik 
rozszerzalności =  0,000018. W ydłużenie 
ramienia 0,0000002 cm wystarcza już, aby 
zmienić wskazanie wagi o 0,01 mg (w ra
zie obciążenia każdego talerzyka — 1 %); 
zatem dość jest różnicy w temperaturach 
ramion wynoszącej 0,0005° C., aby wpro
wadzić błąd ten niedopuszczalny dla żą
danej ścisłości. Jasnem  jes t  przeto, jak 
wielkie niebezpieczeństwo dla tak  czułe
go przyrządu przedstawia chociażby bliz- 
lcość promieniującego ciała ludzkiego. 
Komplikuje to ogromnie sprawę, jeżeli 
jeszcze zwrócimy uwagę, że, jakkolwiek 
dokładnie zbudowana będzie waga, nigdy 
rąmiona jej absolutnie równe nie będą; 
aby usunąć błąd, który pociąga to za so
bą, trzeba się uciec do metody Gaussa— 
podwójnego ważenia, zmieniając położenie 
porównywanych ciał na talerzykach. A za
tem waga, którą się miano posługiwać 
dla porównania wzorców kilograma powin
na była być tak  zbudowana, aby obser- 
wacye można było czynić z odległości 
kilku metrów i aby można było z tej sa
mej odległości przekładać ciężary z pra- 
wego talerzyka na lewy i odwrotnie. Co 
do pierwszego punktu, to nietrzeba było 
zbyt wielkiej domyślności, aby wprowa
dzić potrzebne urządzenie. Oczywiście

! najprotszem było uciec się do lak rozle
gle stosowanej obecnie w fizyce metody 
mierzenia małych kątów zapomocą, lu
sterka i skali. Do górnej części belki 
przytwierdzono poziome zwierciadełko; 
światło odbite od zwierciadełka skierowa- 

j  no zapomocą pryzmatu z całkowitem 
odbiciem wewnętrznem na skalę z po- 
działkami; podczas wahań belki, obracało 

j  się i zwierciadełko, a zarazem światełko 
idące od niego poruszało się wzdłuż skali. 
(W rzeczywistości posługiwano się w da- 

! nym przypadku t. zw. subjektywnym spo
sobem obserwacyi, polegającym na spo
strzeganiu przez lunetę podziałki skali, 
odbijającej się w zwierciadełku; zasada 
jes t  w obu wypadkach ta  sama, tylko, że 
opisany sposób jest od razu dla każdego 
zrozumiały).

Daleko większą trudność przedstawiało 
zbudowanie mechanizmu przenoszącego 
ciężary z jednego talerzyka na drugi; ale 
i tę trudność pokonano szczęśliwie.

Urządzenie jes t  następujące: oba tale
rzyki mają wycięcia nakształt krzyża. 
W yobraźm y sobie, że na obu znajdują 
się już nasze wzorce kilograma. W ów 
czas, wprowadzając od dołu przez te w y
cięcia masywne krzyże osadzone na prę
tach, unosimy obadwa ciężary do góry. 
W stępujący ruch przechodzi po chwili 
w ruch poziomy, pręty zatrzym ują się po
środku odpowiednich wycięć w specyał- 
nych dwu podstawach na głównej kolum
nie wagi. W tedy zaczyna się zstępujący 
ruch prętów, masywne krzyże przechodzą 
swobodnie przez wycięcia w podstawach 
a ciężary, jako znacznie większe, zostają 
złożone na nich: prawy na prawym, a le
wy na lewym. Działając teraz na rączkę 
innego już pręta, obracamy te podstawy 
koło osi pionowej o 180°. Prawa znajdu
je  się teraz już przy lewym talerzyku 
i odwrotnie. Teraz znowu wprawiamy 
w ruch krzyże. Podnoszą one ciężary 
z podstaw, przesuwają je  w kierunku ta 
lerzyków, i opuszczając się, składają je 
na talerzyku. Ruch jest zupełnie ten sam 
co za pierwszym razem, tylko że odbywa 
się w odwrotnym kierunku. Już z tego 
krótkiego opisu działania mechanizmu ła-
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two sobie wyobrazić, jak  skomplikowa
ny i dowcipnie pom yślany on być musi.

J e s t  on pomysłu Arzbergera, profesora 
politechniki w Briinn. W ażenia  zapomo
cą wyżej opisanego przyrządu dokonywa
no w następujący sposób: pierwszego dnia 
składano na wagę oba porównywane ki- J  

logramy i równoważono je  do 0,5 my; po
zostawiano je  później na wadze przez 24 
godziny i na drugi dzień dopiero przy
stępowano do samej obserwacyi. W ska
zania term om etru  i hygrometru, umiesz
czonych w pudle wagi, odczytyw ano za
pomocą lunety, nie zbliżając się do wagi 
przez cały czas operacyi bardziej, jak  na 
4 metry. Siedem razy przekładano ciężary 
z jednego talerzyka na drugi, notując za 
każdym razem po pięć odchyleń wagi; 
siedmiokrotnych ważeń takich dokonyw a
no kilka lub nawet kilkanaście; av ten 
sposób można było obliczyć później na j
bardziej prawdopodobną wagę każdego 
wzorca.

Śmiało można powiedzieć, że poczyna
jąc od pewnej granicy, — gdy ścisłość 
wzrasta w postępie ary tm etycznym , t ru 
dności eksperymentowania, a wraz z nie
mi nakład pracy i czasu tworzą postęp 
geometryczny. Porównanie kilkunastu 
wzorców kilograma, włącznie ze zbada
niem wszelkich przyrządów pomocniczych, { 
zajęło rok czasu i— wielkiej rzetelnej pra- I 
cy, jak  to widać ze sprawozdania. Być I 
może, że praca ta  na p ierwszy rzut oka 
wydać się może żmudną, drobnostkową, 
pozbawioną wyższego polotu myśli, lecz 
sąd taki powierzchowny nie byłby słusz
nym. W ykonywanie najsubtelniejszych j  

eksperymentów wym aga dużego ta len tu  | 
w tym kierunku i ścisłej a głębokiej ana
lizy rzeczy; doprowadzenie starych metod 
badania do ostatecznych granic doskona
łości ma dla umysłu badawczego ten sam 
urok, co i wykrywanie nowych całkiem 
nieznanych dziedzin wiedzy.

St. Landau.

MARY A CURIE-SKŁODOWSKA.

T E O 11Y E  W S P Ó Ł C Z E S N E ,
ODNOSZĄCE SIĘ

DO ELEKTRYCZNOŚCI 1 DO MATERYi.

W ykład  w stępny  k u rsu  fizyki ogólnej, 
w ypow iedz iany  w Sorbonie 5 listopada 1906 r.

(Dokończenie).

Gazy w stanie zwykłym, poddane wpły
wom słabych pól elektrycznych, posiada
ją, jak  wiadomo, przewodnictwo tak nie
znaczne, że uchodzą za wybitne izolato
ry. Inaczej jednak ma się rzecz z gazami, 
poddanemi pewnym wpływom zewnętrz
nym. Tak np. dany gaz może się . stać 
przewodnikiem elektrycznym, skoro prze- 

i puścimy przezeń wiązkę promieni Roent
gena, Oto mamy naładowany elektroskop 
zakończony płytką- (doświadczenie). W i
dzimy, że nagła strata ładunku w elek
troskopie nie występuje. Jeżeli jednak  
wiązka promieni Roentgena przetnie po
wietrze, otaczające płytkę, następuje rap
towne wyładowanie. Nie potrzeba nawet, 
aby promienie Roentgena przecinały p ły t 
kę; wystarcza, aby promienie te przeszły 
przez powietrze w odległości, do jakiej 
sięga wpływ pola elektrycznego nałado
wanego elektroskopu. Możemy się o tem 
przekonać doświadczalnie, umiejscowiąjąc 
wiązkę promieni Roentgena zapomocą 
nieprzezroczystej dla nich rurki metalo
wej, i usuwając płytkę elektroskopu z dro
gi przebywanej przez powyższe promie
nie. Przekonywamy się więc, że nastąpiła 
pewna zmiana własności gazu, która u- 
czyniła go dobrym przewodnikiem elek
tryczności. Mówimy w tym  przypadku, 
że nastąpiła  jonizacya gazu i przyjmuje
my, że pewna ilość cząsteczek jego zo
stała rozłożona przez promienie Roentge
na tak, że z każdej z tych cząsteczek 
utworzyły się dwa jony, naładowane j e 
dnakowo silnie, lecz ze znakami przeciw - 
nenii. Te jony pod wpływem pola elek- 
tr3rcznego zaczynają się poruszać i to tem 
prędzej, im silniejsze jest pole. Jeżeli 
elektroskop posiada ładunek np. dodatni '
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w takim razie przyciąga jony odjemne, 
które go wyładowują, jony zaś dodatnie 
zwracają się w swym ruchu w kierunku 
przeciwnym i powodują zobojętnienie ła
dunku elektrycznego, k tóry  znajdował się 
lla drugim krańcu linii sił, wybiegają
cych z płytki elektroskopu.

Jeżeli gaz, poddany działaniu promieni, 
pozostawimy w spokoju, bez postronnych 
wpływów pola elektrycznego, pociągają
cego jony, w takim razie nabyte  przewo
dnictwo zanika samo przez się. Mówimy 
wtedy, że jony nanowo się połączyły, aby 
odtworzyć cząsteczki obojętne.

Powiedziałam przed chwilą, że w gazie 
znajdują się obdarzone ruchem naładowa
ne jądra, które skierowują się ku płytce 
elektroskopu. Możemy spróbować zatrzy
mać te jądra  w biegu zapomocą pokry
wy z parafiny. Pokryw a ta  nie jest  na
ładowana, o czem przekonywamy się, 
zbliżając ją  do drugiego elektroskopu.

Nakładamy teraz tę pokrywę na gałkę 
pierwszego, dodatnio naładowanego elek
troskopu. Pozwalam przez pewien czas 
na działanie promieni. Jony odjemne, któ 
re skierowują się ku gałce elektroskopu, 
zostają zatrzymane przez parafinę, której 
przeniknąć nie mogą i nadają jej ładunek 
odjemny. Jeżeli znowu zbliżę pokrywę 
parafiny do nienaładowanego elektrosko
pu, to stwierdzimy obecność ładunku od- 
jemnego.

Można się przekonać, że w gazie pod 
wpływem promieni Roentgena, przez da
ny przeciąg czasu powstanie pewna, ogra
niczona ilość jonów. Szybkość wyładowa
nia się elektroskopu może być mierzona 
szybkością opadania listków złota. Szyb
kość ta wzrasta wraz z wysokością ła
dunku elektroskopu, a fakt ten tłumaczy 
się bardzo łatwo. Im bowiem pole elek
tryczne jes t  silniejsze, tein większa jes t  
i szybkość jonów i tem  mniej istnieje 
prawdopodobieństwa, aby jony o odmien
nym ładunku spotkały się i zobojętniły 
wzajemnie. Dla pewnego jednak, dostate
cznie wysokiego ładunku, szybkość wy
ładowania nie zależy już od ładunku i nie 
może już być zwiększona jnzez podwyż- | 
szanie tego ostatniego. Pochodzi to stąd, 
że cząsteczki gazu już się nie odtwarza- |

ją. Wszystkie jony zostały użyte do prze
noszenia prądu, a wszak nie można ich 
użyć więcej, niż się wytwarza. Taki prąd 
nazywamy prądem nasycenia. Siła tego 
prądu dla tego samego natężenia promie
niowania pozostaje niezmienna bez wzglę
du na znak ładunku elektroskopu.

Pomiędzy własnościami jonów dodat
nich a odjemnych objawia się wielka róż
nica. Różnica ta daje się łatwo stwier
dzić dla gazów, wytwarzanych przez pło
mień. Gazy te są zjoniz jwane i posiadają 
własności przewodnictwa. Zbliżenie pło
mienia wywołuje wyładowanie naładowa
nego elektroskopu. Nie trzeba nawet, aby 
płomień zetknął się z elektroskopem; wy
starcza, aby jony wytwarzały się w prze
strzeni, podległej działaniu pola e lek try
cznego. Przyciąganie ładunku elektrosko
pu wystarcza do wyprowadzenia z pło
mienia jonów o znaku przeciwnym, zo
bojętniającym dany ładunek, a zjawisko 
to występuje bez względu na znak ładun
ku elektroskopu. Prócz tego możemy 
stwierdzić, że płomień izolowany i umie
szczony między dwiema płytkami kon
densatora naładowanego pochyla się ku 
płytce odjemnej, co oznacza, że płomień 
ten został naładowany dodatnio. W ynika 
to stąd, że wytworzone w płomieniu jony 
odjemne są daleko mniejsze i wskutek 
tego bardziej ruchliwe, niż jony dodatnie. 
Skutkiem tego jony odjemne mogą być 
łatwiej usunięte z płomienia, w którym  
występuje nadmiar elektryczności do
datniej.

W  gazach nieogrzanych jony dodatnie 
i odjemne mało różnią się między sobą 
co do ruchliwości, która wogóle jest słab
sza, niż w gazach gorących. W  tym przy
padku przyjmujemy, że gazy składają się 
ze skupienia cząsteczek, zgrupowanych 
wokoło jąder  naładowanych pod wpły
wem przyciągania elektrostatycznego.

W  pewnych przypadkach różnica mię
dzy jonami dodatniemi a odjemnemi p rze
jawia się już w chwili ich powstawania. 
Uderzający przykład tego m amy w tak  
zw. zjawisku Hertza: pewne metale, jak  
np. cynk, naładowane odjemnie, tracą 
swój ładunek, skoro je poddamy działaniu 
promieni pozafioletowych, jeżeli jednak
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ładunek jes t  dodatni, to wyładowanie pod 
wpływem tychże promieni nie następuje.

Dzisiaj zdaje się być dowiedzionein, że 
cynk, jak  i inne łatwo utleniające się me
tale, same przez się posiadają możność 
wysyłania elektronów pod wpływem pro
mieni pozafioletowych. Jeżeli to wysyła
nie odbywa się w próżni, to elektrony 
mogą w polu elektrycznem nabrać' wiel
kiej szybkości i zachowują się wtedy jak  
promienie katodalne rurek Crookesa. .le
żeli zaś, przeciwnie, wysyłanie powyższe 
odbywa się w powietrzu pod zwykłem 
ciśnieniem, w takim razie elektrony o ta 
czają zbiorowiska cząsteczek obojętnych, 
i wytwarzają jony  mało ruchliwe i pod 
każdym względem podobne do jonów od- 
jemnych, wytwarzanych w powietrzu pod 
wpływem  promieni Roentgena. Lecz w obu 
przydadkach wyładowanie jest jedno
stronne. Prąd przepływa ty lko wówczas, 
jeżeli metal oświetlony posiada ładunek 
odjemny, ponieważ metal ten nie może 
wysyłać elektronów odjemnyoh, jeżeli od
rywaniu się ich stoi na przeszkodzie przy
ciąganie ładunku dodatniego, udzielanego 
metalowi.

Przekonaliśmy się, że gazy mogą się sta
wać przewodnikami pod wpływem pewnych 
promieni lub spalania się w płomieniach. 
Wiadomo jednak  oddawna, że, pominąw
szy powyższe wpływy, gaz nie może ró
wnież pozostać izolatorem w dostatecznie 
silnem polu elektrycznem. Je s t  to właś
nie owo oddawna znane, lecz niewytłu- 
czone, zjawisko wybuchowego wyładowa
nia pod postacią iskry, zjawisko, k tóre 
przybiera różnorodne i złożone postaci 
w środowisku gazowem o zmmejszonem 
ciśnieniu. Teorya jonizacyi gazów rzu
ciła żywe światło na ten rodzaj wyłado
wań i a.

Z najnowszych badań wynika, że moż
na sobie zdać sprawę z wyładowania wy
buchowego, przyjmując, że jony, które 
pod wpływem pola elektrycznego nabrały 
dostatecznej szybkości, mogą działać na 
podobieństwo pocisków, które, napotyka
jąc  cząsteczki gazu, jonizują je  przez 
udzielane im wstrząśnienia. Jony  odjem 
ne są działaczami jonizującemi, daleko 
żywszemi, niż jony dodatnie i wywierają

swój wpływ na polu daleko słabszem. 
Pojmujemy, że gdy przez uderzenie już 
istniejących jonów ilość ich w ten spo
sób się powiększy, przewodnictwo gazu 
w dostatecznie silnem polu może stać się 
bardzo znaczne. W tedy gaz /jonizowany 
staje się świecącym.

Promienie katodalne, wytwarzane w na
stępstwie. wyładowania elektrycznego 
w rurce, zawierającej gaz pod niskiem 
ciśnieniem, są to elektrony wysyłane 
z wielką szybkością przez katodę. Ponie
waż elektrony i jony  dodatnie posiadają 
własności różne, przeto wyładowanie w rur
ce przyjmuje znaną postać n iesym etrycz
ną, co, o ile się zdaje, może być wytłu
maczone zapomocą teoryi jonów, a nie 
było, zresztą, tłumaczone w żaden inny 
sposób.

Promienie Roentgena, wychodzące z ru
rek Crookesa, uważają się obecnie za fale 
elektromagnetyczne, których czas wysy
łania jest bardzo krótki. Podobne fale 
m ogą wychodzić z elektronów za każdym 
razem, gdy te ostatnie otrzymują nagłe 
przyspieszenie, co zdarza się np. wówczas, 
gdy elektrony jakiegoś metalu wprawio
ne zostaną w drganie przez uderzenie pro
mieni katodalnych.

Stosownie do powyższego, każdy gaz, 
będący przewodnikiem, zawiera jądra  na
ładowane, które nazywamy jonami gazo- 
wemi. Obecność tych jąder  naładowanych 
może być również wykazana zapomocą. 
ciekawego doświadczenia, opartego na 
własności jonów ułatwiania kondensacyi 
pary  wody przesyconej.

Ody objętość pewnej masy pary wodnej 
nasyconej nagle się powiększą, para 
ochłodzona wskutek rozprężenia staje się 
przesyconą. Pomimo to, jeżeli naczy
nie, napełnione parą, nie zawiera wcale 
kurzu i jeżeli przesycenie nie jes t  zbyt 
wielkie—dostrzeżonej kondensacyi w m a
sie gazu w chwili rozprężenia niema 
i gaz zachowuje swą przezroczystość. J e 
żeli jednak gaz zawiera jony, kondensa- 
cya następuje łatwiej, t. j. już wobec 
mniejszego rozprężenia.

Wielkość rozprężenia można z ła tw o
ścią dobrać w taki sposób, że kondensa- 
cya  nie towarzyszy mu wcale, jeżeli gaz



nie jest  zjonizowany, i natomiast, kon
densacja  ta  występuje w obfitości, jeżeli 
mamy do czynienia z gazem zjonizowa- 
nym. W  tym ostatnim przypadku kon- 
densacya objawia się utworzeniem nie- \ 
przezroczystej mgły, napełniającej naczy- j  

nie. Zbadanie tego zjawiska wykazało, że 
kropelki wody, składające się na mgłę, 
tworzą się na jonach, z których każdy 
staje się środkiem podobnej kropelki. 
Niezmiernie pomysłowe doświadczenia po
zwoliły na policzenie kropelek, zawartych 
w jednym centymetrze sześciennym mgły 
i do otrzymania w ten  sposób ilości jo 
nów w tejże przestrzeni. Zmierzywszy na
stępnie ogólny ładunek jonów każdego 
znaku na centym etr sześcienny, docho- 
dzimy do poznania ładunku każdego jonu 
w szczególności, t. j. ładunku jednego 
atomu elektryczności. Ładunek ten rów-

—Ki
na się 8,410 jednostkom elektrostatycz- 
nym.

Dla dokonania doświadczenia z kon- 
densacyą w tem oto naczyniu, zjonizuje- 
my gaz zapomocą rozżarzonego drucika 
platynowego, wiadomo bowiem, że roz
żarzono ciała wywołują energiczną joni- 
zacyę otaczającego je  gazu (doświad
czenie).

** *

Przejdźmy teraz do najważniejszych fa
któw, odkrytych w ciągu badań nad cia
łami promieniotwórczemi i rozważmy je 
z punktu widzenia hypotezy o przeobra
żeniach atoinistycznych tych ciał.

Pomiędzy ciałami promieniotwórczemi 
- jedne wydają się nam niezmiennemi (uran, 

tor, rad, aktyn), inne zaś (polon) stopnio
wa tracą swą promieniotwórczość. Naj
główniejszym przedstawicielem ciał pro
mieniotwórczych o stałych własnościach 
promieniowania jest rad. W teoryi przeo
brażeń przyjmujemy, że ciało to zmienia 
się bardzo wolno, tak, że trzeba wielu 
tysięcyr lat, aby dana masa radu zmniej
szyła się do połowy. Z tego wynika, że 
ilość tracona przez jeden gram radu 
w przeciągu godziny zupełnie nie poddaje 
się zbadaniu. A jednak  gram radu sam 
przez się wydziela w przeciągu godziny 
ilość ciepła równą około 100 kaloryom.

Ażebyr zdać sobie sprawę, jak  wielkiem 
jes t  to wytwarzanie ciepła, zauważymy, 
że w przeciągu czasu uważanego za okres 
życia radu, całkowite przeobrażenie się 
grama tego ciała wytworzy tyle ciepła, 
co spalenie tonny węgla

Przeobrażenie radu, jeżeli ono wogóle 
istnieje, nie może być uważane za zwy
kłą reakcyę chemiczną między atomami, 
gdyż ilość; wytwarzanego ciepła stanowi 
wielkość zupełnie innego stopnia. Przeci
wnie Avięc musimy przypuścić, że przeo
brażenie dotyczę samego atomu, gdyż ilo
ści energii, wchodzące w grę podczas 
tworzenia się atomów, są zapewne bar- 
dzo znaczne.

Zauważmy przytem, że zjawisko pro
mieniotwórczości wykazuje niezaprzeczo
ny charakter atomistyczny, jasno się 
przedstawiający od samego początku ba
dań nad tym  przedmiotem. To właśnie 
bezwzględne przekonanie, że mamy do 
czymienia ze zjawiskiem atomistycznem, 
doprowadziło nas, nieboszczyka Piotra 
Curie i mnie, do odkrycia radu. Jeżeli 
promieniotwórczość nie może być oddzie
lona od atomu, niepodobna jej przypisy
wać przeobrażeniu czegoś innego, jak  
sam atom.

Działania, wywoływane przez rad, są 
j  bardzo silne, jeżeli zważymy, jak  mała 

j  jes t  zazwyczaj ilość tego ciała, którą roz- 
1 porządzamy w doświadczeniach. Spotyka- 
t my się więc tu z samodzielnern promie

niowaniem, analogicznem z tem, które 
nauczyliśmy się wytwarzać w rurce Croo
kesa zapomocą cewki indukcyjnej; jedno 
i drugie promieniowanie jonizuje gaz w je 
dnakowy" sposób. Tak np. promienie radu 
powodują bardzo szybkie wyładowanie 
elektroskopu. Energia promieni jes t  tak 
wielka, że może wywołać wyładowanie 
przez grubą osłonę metaliczną, przepusz
czalną dla tych  promieni.

Niektóre z pomiędzy promieni składają 
się z naelektryzowanych i obdarzonych 
wielką szybkością cząsteczek. Jedne  z tych 
cząsteczek są naładowane dodatnio, a ich 
wymiary dają się porównywać z wym ia
rami atomów, inne zaś są to elektrony^ 
odjemne, k tórych ładunek elektryczny 
wykazany został przez doświadczenia bez-



pośrednie. Jeżeli przyjmiemy, że wszyst
kie te pociski pochodzą z samego atomu 
radu, to trudno powstrzymać się od twier
dzenia, że oddzielenie się cząsteczki do
datniej musi powodować conajmniej zmia
nę atomu, od którego cząsteczka ta  się 
oddzieliła.

Pomiędzy wysyłanemi elektronami nie
które obdarzone są olbrzymią szybkością, 
stanowiącą 9/io szybkości światła. Pozna
no, że masa tych pocisków, najszybszych, 
jakie znamy, jest  większa niż elektronów 
obdarzonych szybkością mniejszą. Wynik 
ten może być uważany za potwierdzenie 
teoryi, podług której masa elektronu przed
stawia rezultat zjawisk e lektrom agnety
cznych.

Energia  promieni radu objawia się 
również łatwością wzbudzania luminescen- 
cyi różnych ciał fosforyzujących. Sole ra
du należą zresztą do samoświecących, 
a światło ich w pewnych warunkach jest 
bardzo widoczne.

Oto znów nowy szereg faktów, dają
cych się dobrze w ytłum aczyć zapomocą 
teoryi przeobrażeń promieniotwórczych. 
Rad wydziela w sposób stały  m ateryę, 
k tóra  zaehowuje się jak  m aterya lny  gaz 
promieniotwórczy i otrzymała nazwę ema- 
nacyi. Powietrze, które znajdowało się 
w zetknięciu z roztworem soli radu jest 
zmieszane z emanacyą. Można wypom
pować to powietrze, aby je  zbadać. Po
wietrze, zawierające emanacyę jest bardzo 
dobrym przewodnikiem. Rurka szklana 
zatopiona, w której zamknięta jes t  ema- 
nacya, działa na otoczenie na podobień
stwo ciała promieniotwórczego i może 
np. wyładować elektroskop. Jeżeli ema- 
nacya wprowadzona zostanie do naczynia 
zawierającego siarczek cynku, ten osta
tni zaczyna silnie świecić. Em anacya jes t  
gazem nietrwałym. Zmienia się ona sa
ma przez się, nawet w szklanem, zato- 
pionem naczyniu, podlegając niezmienne
mu prawu, podług którego dana ilość 
emanacyi zmniejsza się do połowy po 
upływie około czterech dni. E m anacya 
posiada własność nadawania promienio
twórczości wszystkim ciałom, które znaj
dują się z nią w zetknięciu. Ciała te  po
siadają w tedy promieniotwórczość, której
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nadano nazwę wzbudzonej. Mam oto w rę
ku rurkę szklaną, która zawierała emana
cyę, lecz już jej nie zawiera, gdyż e m a 
nacya ta  została przepompowana do inne
go naczynia a rurka oczyszczona zapo
mocą strumienia powietrza. Pomimo to 
rurka szklana w dalszym ciągu działa jak  
ciało promieniotwórcze i zawsze jeszcze 
może wyładować elektroskop. Taka pro
mieniotwórczość wzbudzona jes t  jednak 
jeszcze mniej trw ała  niż emanacya. Za
traca się ona sama przez się i zmniejsza 
do połowy w przeciągu mniej niż pół 
godziny.

Podług teoryi przeobrażeń atomisty- 
cznych emanacya radu jest pierwszym 
stopniem rozpadania się atomu tego ciała 
i  sama przeobraża się w dalszym cią
gu. Spowodowana przez emanacyę pro
mieniotwórczość wzbudzona uważana jest 
jako  zależna od materyi promieniotwór
czej stałej, będącej wynikiem przeobraże
nia emanacyi. W  promieniotwórczości 
wzbudzonej rozróżniamy trzy odmienne 
m aterye promieniotwórcze, stanowiące trzy 
idące po sobie stopnie tego przeobraże
nia. Zresztą, każdemu przeobrażeniu to
warzyszy promieniowanie, a wydzielone 
cząsteczki zaliczają się również do pro
duktów pochodnych.

Promieniotwórczość wzbudzona nie za
nika w zupełności, lecz po upływie jedne
go dnia pozostawia bardzo słabą pozosta
łość, k tóra zachowuje się w przeciągu lat 
całych i k tórą  objaśniamy przez dodanie 
now ych stopni do szeregu przeobrażeń 
kolejnych.

Odkrycie nowego, bardzo ważnego fa
k tu  stało się podporą teoryi przeobrażeń 
ciał promieniotwórczych, a nawet zrobiło 
j ą  prawie konieczną. Dowiedziono bo
wiem, że rad, zupełnie określony p ie r 
w iastek  chemiczny, w sposób ciągły w y 
tw arza inny, również całkowicie określo
ny pierwiastek chemiczny, a mianowicie 
hel (Ramsay i Soddy). Można przypuścić, 
że hel stanowi jeden z produktów rozpa- 
dnięcia się atomu radu, tembardziej, że 
zauważono, iż hel znajduje się we wszyst
kich minerałach promieniotwórczych.

T eorya  przeobrażeń promieniotwórczych 
została rozciągnięta na wszystkie ciała

WSZECHSW1AT



Al 46 i 47 WSZECHŚWIAT

promieniotwórcze i wypada zbadać, czy 
ciała uważane dotychczas jako pierwotne 
nie mogą pochodzić jedne od drugich. 
Podjęto myśl szukania początków powsta
nia samego radu w uranie. Wiadomo, 
że rad znajduje się w minerałach urano
wych, a podług najnowszych badań zda
je się, że stosunek pomiędzy ilościami 
uranu a radu jes t  we wszystkich tych 
minerałach jednakowy. Można więc przy
puszczać, że uran jes t  raateryą macierzy
stą, która, ulegając z niezmierną powolno
ścią rozkładowi jes t  źródłem powstania 
radu i produktów od niego pocho
dzących. Co więcej, zdaje się być stwier- 
dzonern, że ostatni stopień promieniotwór
czy w tym szeregu stanowi polon. P rz y 
pomnę tu, że to na uranie właśnie Bec- 
querel odkrył własności promieniotwórcze 
i że polon jes t  pierwszem co do czasu 
ciałem nowem, odkrytem na zasadzie zja
wiska promieniotwórczości.

Szereg rozumowań podobnych zastoso
wano do innego ciała promieniotwórczego, 
do toru. W tym  przypadku tor je s t  cia
łem pierwotnem, z którego powstaje ra- 
dyotor, ciało odkryte w ostatnich czasach, 
prowadzący następnie do gazowej emana- 
cyi promieniotwórczej toru i do różnoro
dnych produktów promieniotwórczości 
wzbudzonej, zależnej od powyższej ema
nacyi.

Aktyn jes t  źródłem całego szeregu prze
obrażeń, na wszystkich punktach  odpo
wiadających przeobrażeniom toru. A ktyn  
jest również źródłem powstawania helu.

Wszystkie ciała promieniotwórcze, do- ! 
statecznie zbadane z punktu  widzenia ich 
zanikania, wykazują prawo ubywania 
scharakteryzowane przez stały współczyn
nik, którym jest np. czas konieczny do 
zmniejszenia do połowy sprawności dzia
łania danego ciała. Te wielkości stałe 
są niezależne od warunków doświadcze
nia, mogą służyć do scharakteryzowania 
ciała, do którego się odnoszą i, jak  się 
zdaje, mogłyby służyć za podstawę jakichś 
bezwzględnych sposobów mierzenia czasu. 
Tak np. emanacya radu zmniejsza się do 
połowy w przeciągu czterech dni, ema
nacya toru w przeciągu czasu bliskiego

minuty, a emanacya aktynu najwyżej 
w cztery sekundy.

Powiedziałem poprzednio, że promienio
twórczość stanowi, jak  się zdaje, ogólną 
własność materyi. Jeżeli zaufanie do te
oryi przeobrażeń promieniotwórczych bę
dzie w dalszym ciągu wzrastało, to po
ciągnie to za sobą niezmiernie doniosłe 
Avyniki na polu geologii i trzeba się bę
dzie bardzo czynnie zająć zbadaniem 
względnego ustosunkowania pierwiastków 
tworzących skały, aby stąd wyciągnąć 
wnioski o stopniu ich pokrewieństwa.

Widzimy, że hypoteza przeobrażeń pro
mieniotwórczych doskonale się godzi z na
uką o promieniotwórczości na  jej obec
nym stopniu rozwoju. Hypotezę tę wraz 
z nieboszczykiem Piotrem  Curie wypo
wiedzieliśmy na samym początku naszych 
badań nad promieniotwórczością'). Ale 
ściśle określona i rozwinięta została ona 
przedewszystkiem przez Rutherforda i Sod- 
dyego, którym to badaczom jes t  z tych 
powodów ogólnie przypisywana. Zdaje 
mi się jednak, że nie należy zbytecznie 
oddalać się od zakresu faktów ściśle zba
danych i tracić z oczu innych tłumaczeń 
promieniotwórczości, o ileby się znalazły. 
Obecny stan tej nauki nie wydaje mi się 
tak posuniętym, aby można się było wy
rażać ze stanowczością bezwzględną.

Na zakończenie wskażę, jakie ogólne 
znaczenie posiadają zjawiska promienio
twórczości. W  dziale fizyki ciała promie
niotwórcze nastręczają nowy sposób ba- 

I dań przez zastosowanie promieni, które 
ciała te wysyłają. Ciała promieniotwór
cze pomogły już do rozwoju teoryi prze
wodnictwa gazów i znajomości natury 
elektronu. Przez liczne wywoływane przez 
siebie zjawiska chemiczne i fizyologicz- 
ne, jak również przez możliwy wpływ na 
warunki meteorologiczne, dla ciał promie
niotwórczych otwiera się sfera działania 
prawie we wszystkich naukach przyrod
niczych, a można przypuszczać, że zna
czenie tych  ciał dla rozwoju nauki bę
dzie coraz bardziej wzrastało. W końcu 
wykazano, że niema nic nieprawdopodo-

*) Curie-Skłoriowska: Revue gen. des Seiences, 
s tyczeń  1899 i Revue Scientifiąue, Kwiecień 1900.
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bnego w przypuszczeniu, że energia, kt.ó- | 
rą otrzymujemy od słońca, w części łub j 

zupełnie pochodzi od ciał promieniotwór- j 

ezych, zawartych w jądrze słonecznem.

JEZIO R O  BA JK A Ł
1’OU WZGLĘDEM ZOOGKOGBAFICZSYM.

Z pomiędzy większych jezior kuli ziem
skiej najbardziej chyba zasługuje na uwa
gę jezioro Bajkał, otoczone ze wszystkich 
stron stromemi górami, k tóre wznoszą się | 
do 1000 m i więcej nad powierzchnią je- j 

go wód. Pośród licznych potoków i rzek j 
wpadających do Bajkału są dwie rzeki 
żeglowne: Barguzin i Selenga, której wiol- i 
ka delta tworzy jedyny  płaski brzeg te- j 
go potężnego zbiornika wody zajmujące- i 
go obszar 34200 kilom. kw. Na północno- 
zachodnim brzegu wody jeziora  przery- | 
wają wał górski i pod nazwą A ngary  albo 
inaczej Górnej Tunguski, dążą do Jen i-  j 
seju, aby połączyć się z nim. Pomimo te- 
go odpływu jezioro i dziś jeszcze jes t  j 

j ak b y  odosobnione. Jezioro Bajkał bez- i 
wątpienia ma pochodzenie tektoniczne, | 
je s t  to jakby olbrzymia szpara między i  

stromemi górami. Długość jeziora  wyno
si 630 km, szerokość zaś 15 — 85 km  J  

W obec takich rozmiarów, rzecz naturalna, j 

ludy sąsiednie nazywają jezioro Bajkalskie j 

morzem, Chińczycy— „morzem północnem ” { 
(Pe-hai), Mongołowie „morzem świętem ” j 
(Dalai-Nor), gdy tymczasem  nazwa Baj- i 
kał jes t  pochodzenia tatarskiego i właści- i 

wie brzmi Bajkuł, co oznacza „jezioro bo
g a te ”. Godnym uwagi je s t  fakt, że po
ziom tak wielkiego jez iora  na wiosnę 
wskutek wezbrania rzek, wpadających do j 

niego, podnosi się o 2 m. Druga osobli- j  

wość jeziora to niska tem pera tura  jego  i 
niezwykle czystej wody; w czerwcu gdy 
tem peratura  powietrza wynosi przeszło 
17° C, woda jeziora już  na głębokości 
4 m wykazuje tylko 5°. T ak  wielka ma
sa zimnej wody musi naturalnie znacznie 
oziębiać okolice, w zimie jednak  tem pe
ratura w okolicach Bajkału równa się 
—20°C do—25°. Zimno takie w ystarcza a to 

li do pokrycia jeziora powłoką lodową, 
dochodzącą do 1 — 1l/., m  grubości i u trzy
mującą na sobie, nawet takie olbrzymie 
ciężary, jak  pociągi.

Głębokość Bajkału dochodząca do 1610 m 
I jak  wiadomo, jes t  największa, jaką  zna- 
' my dla jezior, a kotlina jego należy do naj- 
| znaczniejszych wklęsłości lądu stałego, 

ponieważ dno jeziora w miejscu najgłęb- 
I szem leży prawie o 1000 m niżej pozio

mu morza. Poszukiwania geologiczne 
I i niejednokrotnie powtarzające się trzęsie- 
i nia ziemi koło Bajkału, szczególniej silne 

w 1861 — 1862 r., przemawiają za nieda- 
wnem stosunkowo powstaniem tego jezio
ra, świat organiczny jego daje jednak 
wręcz przeciwne wskazówki, gdyż ma 
cechy typowej fauny pozostałościowej, 
zbliżonej, pod wielu względami do fauny 
okolic bardzo odległych. Jednym  z naj
bardziej ciekawych mieszkańców jeziora, 
jes t  Nerpa, gatunek foki, której systema
tyczne stanowisko, nie zostało jeszcze 
ustalone, fakt tembardziej godny uwagi, 
że foki zamieszkują zwykle wody słone, 
prawie wyłącznie morza, tylko jezioro- 
morze Kaspijskie i Aralskie posiadają j e 
den gatunek, który  Jameson uważa za 
identyczny z P hoca  vitulina, a Nehring- 
z Callocephalus annelatus. Obudwu wspo
mnianych gatunków brak w morzu Sród- 
ziemnem, a także, o ile się zdaje, i w oce
anie Lodowatym na północ od Azyi, 
w morzu Baltyekiem przeciwnie znajdują 
się one. Gatunki foki spotykają się w po
kładach sarmackich, należących jak  wia
domo, do późniejszych czasów okresu 
trzeciorzędowego. Kwestya czy Nerpa jest 
identyczna z gatunkiem foki kaspijskiej, 
j a k  wspomniano wyżej, dotychczas jesz
cze nierozstrzygnięta. Należy nadmienić 
tu, że w jeziorach leżących między mo
rzem Kaspijskiem a Bajkałem, np. w j e 
ziorze Bałkasz, fok nie znaleziono. Wobec 
tego wydaje się trafnym pogląd Dybow
skiego, że loka bajkalska przedstawia od
rębny gatunek. Jeżeli zwrócimy się te 
raz do ryb jeziora Bajkalskiego, to znaj
dziemy według Dybowskiego 26 ga tun 
ków, z których 9 t. j. 35#/ 0 endemicznych. 
Między niemi najciekawszy jest Comepho- 
rus baicalensis, tworzący odrębną rodzi-
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ng, której stanowiska systematycznego 
dotychczas nie zdołano jeszcze z pewnością 
określić. Najczęściej uważają tę rybę sto
sownie do poglądów Gunthera za pokre
wną inakrelowatym (Scombridae), spoty- ! 
kanym w morzach strefy umiarkowanej 
i gorącej (w morzu Śródziemnem żyje np. 
tuńczyk).

Między skorupiakami, podobnie jak i  mię
dzy rybami, znajdujemy w jeziorze Baj- 
kalskiem również gatunki morskie. Roz
maite duże gatunki kiełży (Gammaridae) 
przypominają gatunki północnego oceanu 
Lodowatego. Jeszcze ciekawiej przedsta- 
Avia się fauna mięczaków: z 83 gatunków ] 
32 t. j. 97°/0 endemiczne. Brak jest ro
dzajów" takich jak  Limnaea, Physa, Pła- 
norbis i in., rozpowszechnionych w Sybe- I 
ryi, znajduje się natomiast w jeziorze ga
tunek syberyjski Ancylus sibiricus; rodzaj 
Choanomphalus w trzech gatunkach roz- 
powszeclmiony jes t  wyłącznie w jeziorze 
Bajkalskiem. Rodzaj ten okazuje bliskie 
pokrewieństwo z niedawno znalezionym 
w Macedonii Planorbis paradoxus. Na- 1 
stępnie znajdujemy rodzaj Baicalia, k tó 
rego gatunki w swoim rozwoju tak dale
ko odbiegły od siebie, że mogą być zgru
powane w pięć podrodzajów, z których j 

najważniejsze są Trachybaicalia  i Liobai- 
calia. Sześć gatunków tego ostatniego i 
podrodzaju przypomina spotykany w oko- j 

licach morza Czarnego rodzaj Boglivia. 
Wogóle mięczaki jeziora Bajkalskiego 
wykazują wiele cech wspólnych z ga
tunkami najrozmaitszych krajów, brak 
jes t  jednak między niemi zupełnie form 
morskich.

Należy wspomnieć jeszcze o gąbce baj
kalskiej (Spongia s. Lubomirskia baicalen- 
sis). Gąbka ta  koloru żółto-szarego, przy
pominająca kształtem swoim korale, w wo
dzie zupełnie miękka, na powietrzu staje 
się tak  twarda i szorstka, że bywa uży
wana do szlifowania metalów. Gatunek 
ten spotyka s ię je s  cze w morzu Berynga.

Widzimy przeto, że fauna jeziora Baj
kalskiego podwójnie zasługuje na uwagę. 
Przedewszystkiem z tego względu, że 
znajdujemy w nietn gatunki morskie, pro
wadzące nas do wniosku, że jezioro nie
gdyś musiało być połączone z morzem,

skąd przybyły foka, Comephorus baica- 
lensis, morskie gatunki kiełżów i gąbka, 
wykazujące pokrewieństwo z fauną mo
rza Aralskiego, Kaspijskiego, Czarnego, 
Bałtyckiego, Macedonii, morza Berynga 
i oceanu północnego Lodowatego. W yja
śnić te pogmatwane stosunki jes t  rzeczą 
niezmiernie trudną. Co do północnego 
oceanu Lodowatego, to pozostaje 011 obec
nie w łączności z Bajkałem, mającym, jak 
wiadomo, odpływ do niego, trudno jednak 
przypuszczał', aby Jenisej mógł być. dro
gą wędrówek dla kiełżów, tembardziej, że 
fauna Bajkału, szczególniej w stosunku do 
mięczaków, jes t  zupełnie odmienna. Pra- 
wdopodobniejszem wydaje się przypusz
czenie, że fauna jeziora przywędrowała 
raczej z południa, a nie z północy. Obec
nie na południe od Bajkału wznosi się roz- 

j  legła wyżyna wschodnio-azyatycka, sięga
jąca w północnej swej części średnio 
1000 m, a w południowej przeszło 400 ni 
wysokości. Wobec tego wydaje się mało 

| prawdopodobnym, aby w czasach nieda
wnych było tu  morze. Całe to olbrzymie 
wzniesienie powierzchni lądu powstało 
w drugiej połowie okresu trzeciorzędowe
go, w każdym razie przed ukazaniem się 
człowieka na ziemi; w Himalajach górne 
pokłady trzeciorzędowe wypiętrzone zo
stały do wysokości 5000 m. Częste trzę
sienia ziemi w okolicy Tian-Szanu i Ał
taju przemawiają za tem, że procesy gó- 

1 rotwórcze nawet obecnie nie ustały jesz
cze. Prawdopodobnie w początkach okre- 

j  su trzeciorzędowego Turkiestan wscho
dni i Mongolię pokrywało morze, łączące 
się na wschodzie z Oceanem Wielkim, na 
zachodzie z morzem Aralskiem i Kaspij- 
skiem, a dalej z morzem Czarnem, zajmu- 
jącem wówczas daleko większy obszar.

| Pogląd ten podziela znany badacz środ- 
I kowej i wschodniej Azyi, Richthofon, 

i współcześni uczeni rossyjscy. Istnienie 
[ takiego morza objaśnia nam do pewnego 

stopnia związek, jak i  obecnie widzimy, 
między Bajkałem a oceanem północnym 
Lodowatym, ponieważ w połowie okresu 
trzeciorzędowego od niziny Turami na 
północ ciągnęła się odnoga morska aż do 

I oceanu Lodowatego. Nasuwa się tu  je 
dnak pewna trudność, mianowicie brak
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w okolicy Bajkału morskich skał osado
wych z czasów nowszych, lecz mogły być 
ono zmyte przez wody lądowe.

Dochodzimy więc do wniosku, że ca
ła okolica Bajkału prawdopodobnie była 
wzniesiona do 1400 ni, a jednocześnie mo
gło nastąpić zapadnięcie W tem miejscu, 
gdzie obecnie znajduje się jezioro Bajkał- j 

skie. Nasuwa się pytanie, kiedy miało ! 
miejsce utworzenie się tego jeziora. Barie [ 
zoogeograficzne nie dają, niestety, wyczer
pującej odpowiedzi. Zwierzęta o organi- j 

zacyi niższej zmieniają się dość powolnie, 
wskutek czego dwie okolice pod wzglę
dem faunistycznym mogą być zbliżone 
naw et wówczas, gdy są już oddawna od
cięte od siebie. Wogóle fauna jeziora 
Bajkalskiego nosi cechy wielkiego odoso
bnienia i przemawia za tem, że izolacya 
jego nastąpiła nie wcześniej, jak  przy 
końcu okresu trzeciorzędowego. P rzypusz
czenie to nasuwa nam szczególniej odrę
bna fauna mięczaków i powstanie szczegól
nej rodziny ryb.

Przypuszczalna więc historya jeziora 
Bajkalskiego przedstawia się mniej więcej 
w sposób następujący: przed pliocenem 
w okolicach Bajkału rozlewało się rozle
głe, ale płytkie morze, które na południu 
w dorzeczu obecnej Selengi łączyło się 
z wewnętrznem morzem Azyi. Wówczas 
rozpoczęły się w tem  miejscu powolne 
procesy górotwórcze, które stopniowo 
podnosiły całą okolicę. Morze oddzieliło 
się od Oceanu i poczęło wysychać. J e 
dnocześnie w wielu miejscach utworzyły  | 
się kotliny (między innemi i Bajkalska), 
poczem w tych zagłębiach zebrały się 
wody.

Z powyżej przytoczonych danych wi
dzimy, że wielkie to jezioro pod wielu j 
bardzo względami zasługuje na uwagę 
i że jesteśm y jeszcze dalecy od tego, 
abyśmy mogli zadawalająco rozwiązać tę 
zoogeograficzną zagadkę. Odpowiedzi na 
n ią  możemy oczekiwać wówczas, gdy fauna 
Bajkału i jego okolice południowe pod 
względem geologicznym zostaną lepiej 
poznane. Oz. St.

O BARW IE OCHRONNEJ 

PODŁUG ARTYKUŁU PROF. JAEGERA ')

Używając wyrażenia barwa ochronna, 
' musimy oczywiście pamiętać, że mamy 

do czynienia tutaj z pojęciem względnem: 
zwierzę, posiadające barwę ochronną, 
o ile wyodrębnione zostanie ze zwykłego 
swego środowiska, o ile będzie rozpatry
wane samo w sobie, niczem oczywiście 
wobec nas nie zdradzi owych cech 
„ochronnych”. Gdy więc mowa jes t
0 barwie ochronnej, należy zawsze mieć 
na myśli stosunek barwy zwierzęcia do 
koloru jego otoczenia. Żabka zielona, 
położona na białym arkuszu papieru, po
zbawiona zostaje swej barwy ochronnej, 
a korzysta z niej o tyle tylko, o ile prze
byw a na podłożu równie zielonem, jak
1 ona sama, np. na liściu. Bezmyślnem 
więc byłoby mówić- o jakiemś ubarwieniu 
ochroniłem bez względnem, pojęcie to bo
wiem, powtarzamy, jes t  w zupełności 
względne.

Dalej pojęcie barwy ochronnej przewi
duje nie tylko pewien bierny stosunek 
danego zwierzęcia do jego otoczenia, ale 
również i czynne jego zachowanie się: 
a) zwierzę do tej chwili tylko zabezpie
czone jest przez barwę, dopókąd przeby
wa w miejscu swego przystosowania się, 
gdy zaś wstępuje na teren, dla siebie 
„nieodpowiedni”, w tedy  o barwie ochron
nej niema co i mówić; b) jeżeli marny do 
czynienia ze zjawiskiem mimikryi t. j. 
naśladownictwa jakiegoś martwego czy 
też znajdującego się w spoczynku przed
miotu, np. porostu jakiego albo pomiotu 
ptasiego, którego postać ma motyl, to 
w tym  przypadku owad korzysta z bez
pieczeństwa nie tylko wtedy, gdy prze
bywa w spoczynku, ale i o tyle, o ile 
wybiera takie miejsce pobytu, gdzie t ra 
fiają się naśladowane przezeń przedmioty; 
a więc, jeżeli naśladownictwo dotyczę po
rostów, o ile sadowi się na parkanach 
albo na pniach starych, znów o ile prze-

*) J a e g e rs  M o n a tsb la tt, 1906
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bywa na liściach zielonych, gdy naśla
duje postacią swoją pomiot ptasi. W resz
cie na A\7i o s n ę ,  gdy wiatr zrywa z drzew 
resztki uschłych liści, spotkać można mo
tyle, podobne pod względem wielkości 
zabarwienia i kształtów do uschniętych 
liści, nie w tym  jednak  stopniu, aby mo
żna przyjąć jedne za drugie, gdy obok 
siebie spoczywają; gdy jednak  w okresie 
miłosnym motyle te upędzają się jedne 
za drugiemi lub swoich rywali ścigają, 
wtedy podobieństwo ich do suchych liści, 
przez wiatr unoszonych, staje się tak 
wielkie, że niekiedy można obserwować 
jak  taki motyl sam ulegając złudzeniu 
zaczyna uganiać się za liściem, biorąc go 
za współzawodnika.

O ileż łatwiej może p tak  owadożerny 
przyjąć taką  „m askaradę” za dobrą mo
netę.

Oczywiście więc na to, aby znaczenie 
ubarwienia ochronnego pojąć, należy je 
rozpatrywać w związku z trybem  życia 
zwierzęcia, co niestety nie zawsze bywa 
uwzględnione w szkołach.

Związek pomiędzy barwa ochronną 
zwierzęcia a jego zachowaniem się 
zaznacza się najjaskrawiej w zjawi
sku, które zoologia nazywa „czynnością 
chrom atyczną” Wiadomą jes t  rzeczą, 
że niektóre zwierzęta, szczególniej z po
śród ryb i gadów (kameleon) posia
dają zdolność zmieniania barwy w zasto
sowaniu do barwy swego podłoża. Co 
do flądry stwierdzono, że zjawisko po
wyższe występuje u niej, jako czynność 
dobrowolna, o czem przekonano się, po

z b a w ia ją c  tę rybę narządu wzrokowego; 
jednocześnie bowiem z u tra tą  wzroku tra 
ciła ona zdolność przystosowywania się 
pod wrzględem barwy do swego otocze
nia. Fak t powyższy tłumaczy nam zara
zem, dlaczego flądry posiadają takie ru 
chliwe i bardzo naprzód wysunięte oczy.

Co do zwierząt, nie posiadających mo
żności zmieniania swego zabarwienia, 
rozróżniać należy dwa wypadki: 1) zwie
rzęta, które posiadają barwę ochronną, 
jak  np. zając, kuropatwa i t. p. „przypa
dają” do ziemi, o ile znajdą się w nie
bezpieczeństwie, nie czynią zaś tego ni
gdy stworzenia, barwy ochronnej pozba

wione, jak  np. wrony; 2) zwierzęta z ub a r
wieniem ochronnem wybierają dla swego 
spoczynku takie tylko miejsca, do któ
rych barwą są przystosowane, inne zaś 
miejsca odwiedzają jedynie pod osłoną 
nocy lub z pośpiechem przebiegają przez 
nie. Teoryi ubarwienia ochronnego czy
niono zarzut, że ubarwienie to ostatecznie 
przydaje się zwierzętom nie na wiele, że 
zwierzęta takie stają się bądź co bądź 
ofiarą swych wrogów, że wreszcie wobec 
napastników, kierujących się zmysłem po
wonienia, ubarwienie ochronne nie posia
da już zgoła żadnego znaczenia.

Z podobnemi zarzutami mogą występo
wać ludzie, dla których warunki życia 
zwierzęcego są sprawą najzupełniej obcą. 
Życie zwierzęcia to „wralka o b y t“ , walka 
o pierwszeństwo; w tej walce jednak nie 
chodzi o rzecz bezwzględną, lecz tylko 
o coś względnego, o coś, co Darwin 
w swej teoryi doboru naturalnego nazy
w a słusznie „przewagą". W obec jastrzę
bia drapieżnika ptak jakiś, zabezpieczony 
przez barwę ochronną, znajduje się w po
łożeniu korzystnem, ale tylko korzystnem 
względnie, mianowicie o tyle, o ile obok 
niego przebywa ptak, zabarwienia tego 
pozbawiony i, choćby ta  przewaga pier
wszego p taka nad ostatnim była bardzo 
nieznaczna, zawsze jednak  pozostaje prze
waga, która decyduje o życiu i śmierci 
zwierzęcia nie tylko w danym momencie. 
Jastrząb bowiem, pochwyciwszy gołębia 
nie posiadającego barwy ochronnej a więc 
bardziej rzucającego się w oczy, i głód 
swój zaspokoiwszy, inne ptaki zostawi 
w spokoju i dopóki tylko istnieją ptaki 
bez barwy ochronnej, ptaki obdarzone 
nią korzystać będą z względnego bezpie
czeństwa.

To, cośmy powiedzieli wyżej, dotyczę 
również i roślin, które, wydzielają na 
powierzchni swej rozmaite produkty, bro
niąc się w ten  sposób od napaści stwo
rzeń roślinożernych. Usiłowano obalić 
ten pogląd, dowodząc, że ostatecznie i ta- 
kiemi roślinami żywią się zwierzęta. Ale 
przecież i tutaj chodzi tylko o pewną 
„przewagę". Gdy obserwować będziemy 
jakiebądź zwierzę trawożerne wtedy, gdy 
się pasie, zobaczymy, że mamy przed so
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bą prawdziwego smakosza, który  nie
ustannie przebiera wśród znajdującego 
się przed nim pokarmu, dając zawsze pe
wnym roślinom czy też pewnym częściom 
rośliny pierwszeństwo. Przyjrzyjmy się łą
ce, na której pasły się sarny, wielkie, jak  
wiadomo, amatorki kwiatów; nie znajdzie
my tu już kwiatów niektórych gatunków 
roślinnych, ponieważ te  jako najsmaczniej
sze zostały już przez sarny zjedzone; na
tomiast pozostały na łące kw iaty  je d y 
nie mniej smaczne, które właśnie w swym 
gorszym smaku znalazły obronę przeciw 
trawożercom. Jeżeli kto drogą doświad
czalną dowiedzie, że sarna zje i te kwia
ty  mniej smaczne, to doświadczeniem tem 
nie zaprzeczy bynajmniej faktowi, że ro
ślina w swym gorszym smaku znajduje 
pewną obronę a więc pewną „przewagę'' 
i Darwin tego właśnie dowodził. Co do
tyczę drugiego zarzutu, źe zwierzęta n a 
padające kierują się obok wzroku i wę
chem, wobec którego barwa ochronna nie 
na wiele może się przydać zwierzęciu na
pastowanemu, to rzeczywiście, w czasie 
nocy albo np. w gęstwinie nos odgrywa 
znacznie donioślejszą rolę, aniżeli oczy, 
inaczej jednak przedstawia się sprawa 
w miejscu otwartem, gdzie wzrok nie 
spotyka przeszkód; tutaj oko, widzące we 
wszystkich kierunkach, ma znaczną prze
wagę nad nosem, którym  zwierzę węszyć 
może tylko w jednym kierunku, mianowi
cie pod wiatr. Każdy myśliwy, co po
trafi zająca dotrzedz w kotlinie (legowi
sku). z pewnością, niejednokrotnie widy
wał, jak najlepszemu psu gończemu podczas 
„złego“ wiatru zdarzało się nieraz prze- 
biedz tuż obok zająca i nie zauważyć 
szaraka jakkolwiek myś iwy widział go 
zdaleka.

Zając i kuropatwa posiadają obok „wę- 
szącego“ lisa innego jeszcze wroga, miano
wicie „w ypatru jącego" p tak a  - drapieżni
ka i wobec tego ostatniego barwa ochron
na je s t  dla nich znakomitym środkiem 
obronnym, ą że w gęstwinie leśnej, gdzie 
nic wogóle nie widać, staje się ona bez- 
użyteczną i to wcale jej znaczenia nie 
zmniejsza.

A . Kudelski.

;

i

G. L 0  J S E L.

R O Z W Ó J POGLĄDÓW, 
DOTYCZĄCYCH 

F U N K 0  Y .1 P  Ł C 1 O W  Y  C H.

(Dalszy ciąg).

T eorya  ta jes t  również oparta na da
nych pozytywnych; komórki płciowe isto
tnie nie są zdolne do asymilacyi i odo
sobnione skazane są na zagładę; lecz 

- Dantec według nas zadaleko się posuwa, 
wyprowadzając z tej niezdolności przy- 

' swajania odrębność funkcyj płciowych. 
W szak  w pewnych komórkach gruczo
łów odnajdujemy te same cechy; weźmy 
dla przykładu gruczoły łojowe; ich ele
m enty komórkowe starzeją się i łój two
rzy się dopiero z komórek obumierają
cych.

W reszcie Beard (1902— 1903) łączy teo- 
rye swych poprzedników, uważając ko
mórki rozrodcze płciowe za istoty samo
istne, przypominające pierwotniaki; reszta 
ciała, soma, będzie dla niego organizmem 
niepłodnym (phorozoon), przeznaczonym 
do pomieszczenia w sobie komórek roz
rodczych i dostarczania im pożywienia.

Ciekawe są badania rozwoju ryby mor
skiej rocha, prowadzone przez Bearda 
w celu sformułowania owej teoryi.

Pierwsze blastomerony, pozostałe z se- 
gmentacyi ja ja  ty c h  ryb mają być zupeł
nie jednakowe; lecz gdy liczba tych  bla- 
stomeronów dosięga 32, jeden z nich sta
je  się większym od innych i dzieli się 
wolniej. Pozostałe 31 utworzą somę, 
pierwszy da początek komórkom rozrod
czym. Beard naliczył takich komórek 
u płci męskiej 256 i 512 u żeńskiej. S;j 
to duże elementy ze średnicą prawie dwa 
razy większą, niż u zwykłych komórek; 
protoplazma ich, nieco zabarwiona, prze
pełniona jes t  włókienkami witelinowemi, 
które zakryw ają  zupełnie jądro.

Dotychczas Beard tylko potwierdził to, 
co wiemy już o zróżnicowaniu przed- 
wczesnem komórek rozrodczych. Lecz 
idzie on w swych poszukiwaniach dalej; 
u wspomnianej rocha komórki rozrodcze

I
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pierwotne umieszczone pod zaczątkiem 
embryonalnym, emigrują do tego zaczątka 
zapomocą ruchów pełzakowatych, opa- 
nowują go i lokują się w różnycli miej
scach: większość umiejscawia się w oko
licy przyszłych gruczołów rozrodczych 
i zostają tam w stanie spoczynku aż do 
chwili powtórnego podziału, by utworzyć 
komórki rozrodcze wtórne; inne w stosun
ku 10—28°/0 umieszczają się w najróżno
rodniejszych częściach ciała: w skórze, 
w nabłonku kiszek, w osierdziu, przede- 
wszystkiem w mezodermie.

Tam komórki te pozostają w stanie 
spoczynku, następnie degenerują się zu
pełnie. Lecz niekiedy zdarza się, że nie 
przestają żyć w tych warunkach anormal
ny cli. Wówczas dają początek rakom, 
cystom dermoidalnym; w tych ostatnich 
nieraz chirurgowie znajdują włosy, zęby, 
kości i t. d.

W  ten  sposób byłoby rozwiązane w spo
sób bardzo prosty zapomocą embryologii 
jedno z najmniej dotychczas wyjaśnionych 
zagadnień z dziedziny m edycyny — po
wstawanie teratomów i raka. W arto na
wiasem zaznaczyć, że kilku chirurgów 
angielskich w r. 181)7 znalazło cechy po
krewne pomiędzy gruczołami rodnemi 
a rakiem piersi; po kastracyi jajników no
wotwór zmienia swą konsystencyę, staje 
się mniej bolesny i mniej ruchomy. Zabieg 
ten znalazł naśladowców wśród chirur
gów francuskich i dał pomyślne re
zultaty.

Oto są różne formy teoryi pasorzytni- 
ctwa płciowego, teoryi, jak  widzimy, ró
żnorodnie pojmowanej.

Mamy zatem biologów, którzy paso- 
rzytnictwo to sprowadzają do kwestyi od
żywiania (naśladowcy Buffona). Zauwa
żono, że w chwili reprodukcyi płciowej 
zwykłe tkanki chudną, podczas gdy gru
czoły rozrodcze powiększają się; pierwsze 
podług nich są pożerane przez drugie.

To samo dotyczę świata roślinnego. 
Znaczna liczba botaników, wśród których 
ostatnim co do czasu jes t  Yuillemin (1888), 
wykazała, że les tubercules radicaux u ro
dziny Leguminaceae w końcu funkcyj 
zapładniających są pomarszczone i pra
wie puste.

U zwierząt nadewszystko tkanka mię
sna, co już zauważyli starożytni uczeni, 

j zdaje się wpływać na rozwój gonad. 
W eźmy dla przykładu ryby morskie, su
my; w czasie odpowiadającym czynno
ściom płciowym płyną one całemi gro- 

: madami do rzek. Podczas tej wędrówki, 
której towarzyszy tarcie się odmiennych 
płci i które ciągną się od 4 do 14 mie- 
sięcjr, jedzą one mało lub nic, jednako
woż gruczoły płciowe rosną im w nad- 

! zwyczajnym stopniu; tak np. waga jaj
nika, który zwykle równa się 0,4°/o wagi 
ciała, dochodzi do 27°/0 (Miecher 1881); 
równocześnie daje się stwierdzić zmniej
szenie się wagi mięśni.

Może dojść nawet do tego, że niektó
re organy zupełnie zanikają w chwili 
czynności rozrodczej, taki jest  np. stan 
kanału pokarmowego pewnych Annelidów, 
zbadany przez Caullerego i Mesnila (1898). 
Zatem podług rzeczników tej teoryi w ro
zwoju zwierzęcia istnieją dwie fazy zu
pełnie przeciwne sobie, które uważać mo
żna z punktu widzenia fizyologicznego za 
dwa życia, antagonistycznie usposobione 
jedno do drugiego: życie wegetacyjne,
w którego okresie zwierzę rośnie i gro
madzi zapasy, i życie płciowe, podczas 
którego trwania zwierzę przestaje rosnąć 
i zużywa swe rezerwy na wytwarzanie jaj 
lub plemników. Na podobnych docieka
niach opiera się niemiec Kennel (1896), 
by wyjaśnić różnice koloru dostrzegane 
często między dwiema płciami jednego 
gatunku. Ubarwienie osobnika podług 

i niego znajduje się w stosunku prostym do 
I chemizmu materyj odżywiających cały 

organizm; jeżeli zatem jes t  ono bardziej 
rozwinięte u samców, to tylko wskutek te
go, że samcy mniej substancyj odży
wczy cli nagromadzają w organach płcio
wych. W podobny sposób należałoby 
objaśnić zanik lub mniejsze rozmiary 
u samic pewnych organów, znajdujących 
się u samców: rogów jelenich, grzyw
lwich, grzebienia koguta, rożków pewnych 
owadów i t. d.

Podług innych biologów tkanka rozrodcza 
| pasorzyta działa raczej jako rodzaj infek- 

cyi przez mieszanie swych ekskrementów 
| z krwią swej ofiary. Jako  skutek tego
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połączenia ma być powstawania cech 
płciowych dfugdrzędhych: Usuhięćie gru
czołów płc'owych w pewnym  okresie ży
cia ma wpływać na znacm e zmniejszenie 
się dimorfizmu bez zupełnego jednak j e 
go zaniku.

P a try k  Geddes (1886) nazwał diatezą 
płciową wszystkie objawy wzięte razem, 
które cechują ujemne oddziaływanie pa
so rzy ta  — zarodzi na swego gospodarza— 
soinę.

Beard rozszerza do przesady ten osta
tni pogląd; podług niego nie je s t  to zwy
czajna infekcya, lecz kompletne opano
wanie somy przez pasorzyta zaródź; w wal
ce tej soma nieraz odnosi porażkę, np. 
w wypadkach, gdy rozsiane komórki 
płciowe dają początek nowotworom zło
śliwym.

Otóż jeżeli zadowolimy się rozpatry
waniem teoryi pasorzytnictwa płciowego 
z punktu  widzenia ogólnego, przedstawi 
się nam dość powabnie; jest  ona prosta, 
wyjaśnia dostatecznie pewne fakty, wre
szcie nadaje cechy bardziej naukowe pe
wnej szkole filozoficznej, o której zaraz 
wspomnę. Sili się ona przekonać nas, że 
poszczególne osobniki dążą wyłącznie 
w kierunku nadania życia gatunkowi. 
Opierając się na tem nauka pozytyw na 
chciałaby usprawiedliwić zdanie Schopen
hauera: „Miłość jes t  tylko chęcią życia 
gatunku, potrzebą nieustannego odradza- 
się kosztem iluzyj i przelotnych uciech... 
Zwierzęta również są ofiarami tej misty- 
fikacyi na tury , która, dając im przynętę 
rozkoszy, każe zarazem wierz\ć, że pra
cują dla swych przyjemności osobistych, 
podczas, gdy, istotnie, pracują dla pod
trzymania gatunku .”

Lecz do należytego osądzenia teoryi 
metoda naukowa wymaga czegoś więcej, 
niż punktu punktu widzenia ogólnego; 
wystarczy nieco zgłębić teoryę pasorzy
tnictwa płciowego, by ujrzeć istotną pró
żnię, jaką  zawiera.

Przede w szystkiem jeden fakt nas z pe
wnością uderzy. Jeżeli mamy uwidocznić 
wszystko, co dotyczę życia gatunku, .je
żeli chcemy przeciwstawić organy służą
ce do reprodukcyi płciowej organom słu
żącym do odżywiania, dlaczego kładzie-

I my nacisk na same tylko gruczoły płcio- 
i \treV Czy jndrśi, gYuczoły pęcherza, maci

ca nie rozwijają się również nadmiernie 
w okresie czynności płciowych? Logika 
nakazyw ałaby nam i te organy zali
czyć do pasorzytów ciała; lecz tu może 
wyniknąć obawa, by stopniowo nie dojść 
do uważania całego organizmu za paso- 
rzyta  samego siebie.

Z drugiej strony, gdy obrońcy tej 
| teoryi wskazują nam, że w pewnych wy- 
j padkach mięśnie kanału pokarmowego 

maleją, podczas gdy gruczoły rozrodcze 
rozwijają się, to przyświadcza nas tylko 
o związku, zachodzącym pomiędzy temi 
dwoma objawami. Zresztą wystarczy rzu
cić okiem na świat zwierzęcy, by prze- 

j  konać się, że związek między chudnię
ciem cia*a a nagromadzeniem zapasów po- 

1 żywnych w elementach płciowych nie 
zawsze istnieje. Należy zaznaczyć, że sa
mice, produkujące najwięcej i największe 
jaja, nie zawsze są chudsze w tym okresie. 
Podczas rui samiec zwykle wydaje się bar
dziej chorym, niż samica pomimo to, że 
dostarcza on mniej materyału do tworze
nia się potomstwa.

Zresztą, jeżeli z jednej strony reprodu- 
kcya wpływa ujemnie na wiele osobni
ków pod względem zdrowotnym, to ztiow 
z drugiej strony istnieje fakt obserwowa
ny bardzo często, że wiele samic znajdu
je  się w stanie lepszego zdrowia podczas 
normalnego funkcyonowania gruczołow 
płciowych, a jeszcze bardziej, gdy nosi 
w swein łonie zarodek, który sam przez 
się, zdawałoby się na pierwszy rzut 
oka, działa jako istotny pasorzyt,

Bez wątpienia istnieje ścisły związek 
między czynnościami gruczojów rozrod
czych a organizmem; pewne objawy so
m atyczne ulegają wpływom zarodzi. Lecz 
zobaczymy, że gruczoły rozrodcze działa- 

j  ją tak, jak  i gruczoły z wewnętrzną se- 
j  krecyą; nie można więc im przypisywać 
I czynności pasorzytniczej, jak  nie można 
| mówić o pasorzytnictwie innych gruczo- 
I łów, np. wątroby, nadnerczy i t. d.

(Dokończenie nastujń).

*  & (§  *
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Z TOWARZYSTWA 
OGRODNICZEGO WARlSKAWfciklEUU;

Dnia 22 listopada r. b o godzinie 8 wie
czorem odbyło się posiedzenje Komisyi 
Przyrodniczej w lokalu „Uranii” (Bracka 18) 
pod przewodnictwem p. M. Heilperna. Pro- 
I okuł z posiedzenia poprzedniego odczytano 
i zatwierdzono. Następnie sekretarz odczy
tał odezwę delegacyi warszawskiej Zjazdu 
przyrodników i lekarzy, mającego się odbyć 
we Lwowie w lipcu r. p, a podpisaną przez 
pp. d-ra J. Baranowskiego, W. Lepperta 
i d-ra Rychlickiego; delegacya zwraca 
się do Zarządu Komisyi przyrodniczej z pro* 
pofcycyą wydelegowania swych członków 
do podjęcia Wspólnych prac przygotowaw
czych łącznie z Wymienioną delegacyą 
i o przybycie na posiedzenie, wyznaczone 
na dzieli 25 listopada w Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa. Do delegacyi tej wyrano pp. 
R. Chmielewskiego, Z. Zielińskiego i M. Heil- 
perna. W sprawie projektowanego zjazdu 
przyrodników i geografów, orgftnizowan, go 
przez Stowarzyszenie Nauczycielstwa Pol
skiego w Warszawie, sekretarz odczytał wy* 
daną przez biuro tegoż zjazdu odezwę 
i program czynności, zdając jednocześnie 
sprawę z zabiegów Sekcyi przyrodniczej 
i geograficznej Stowarzyszenia, ażeby zjazd 
ten uczynić treściwym i dla sprawy szkol
nictwa naszego użytecznym. W dyskusyi 
nad programem zjazdu wypowiedziane zo
stało życzenie, abyr, obok wystawy, projek
towanej przez „Uranię” i inne firmy handlo
we, wyrabiające przyrządy naukowe do wy
kładów nauk przyrodniczych, urządzona 
została wystawa przyrządów skonstruowa- i 
nych własnoręcznie przez niektórych przy
rodników— pedagogów i znajdujących się 
u niektórych z nich w znacznej ilości. 
Przyrządy te, wyróżniające się prostotą wy
konania i pomysłowości, mogłyby w wy
stawie takiej zainteresować osoby mniej 
w tym względzie doświadczone.

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia 
środków mogących oży wić działalność na- , 
ukową komisyi, która, z powodu ogólnej 
niesprzyjającej u nas nauce sytuacyi poli- . 
tycznej w ostatnim roku, przez cały szereg 
miesięcy nie mogła odbywać swych posie
dzeń, między innemi i dla braku refer..tów.

Sekretarz wskazywał bezsilność prezydyum 
Komisyi wobec tego, że członkowie jej po
mimo uchwalonych jeszcze w roku zeszłym 
środków, niezawsze z przyjętych na się zo
bowiązań wywiązać się są w stanie; wobec 
tego w ostatnich czasach zapowiedziane 
przez prelegentów referaty spadają z porząd
ku dziennego. W dyskusyi nad sposobami,

! ińającenii syrtuacyę Obecną zmienić na lep* 
| sze wśkazywatio końieĆznośol

,1) Zwbły Wania jiosibdzbń komisyi nife iiii 
| odległej od śródmieścia Bagateli lecz w lo

kalach bliższych, jak np. w „Uranii”.
2) Zobowiązania wszystkich członków ko- 

i misy i do obowiązkowego wygłasza.lia na 
posiedzeniu Komisyi przynajmniej jednego 
ref ratu na rok.

8) Pozyskania stałego lokalu, gdzieby 
członkowie Komisyi mogli mieć do swe
go rozporządzenia naukowego bibliotekę, 
a szczególniej pismu speeyalne przyrodni
cze. Dla wykonania tych dezyderatów 

j uchwalono: 1) wejść w porozumienie z ko- 
! łem matematycznem co do sprawy wspólnej 
| biblioteki i czytelni, zakładanej przez koło 

W lokalu odhajmOwany itt od „Uranii”* Za- 
| iaiwienie tej SpraWy polećono p, Kulwiecio- 
! wi; 2) dla pozyskania niezbędnych środków 
i ściągać regularnie uchwaloną jeszcze w dniu 

26 stycznia r, 1905 trzyrublową składkę od 
wszystkich członków komisyi. l)o wykona
nia uchwały lej oraz do ol>jęoia na stale 
obowiązków skarbnika Komisyi na miejsce 
ustępującego p. S. Łaganowskiego wybrano 
p. St. Rychtorównę. ’ ..

8) Wprowadzenia na porządek dzienny na
stępnego posiedzenia Komisyi sprawy orga- 
nizaoyi biblioteki.

4) Ogłaszania o najbliższych posiedze
niach Komisyi we właściwym czasie w pis
mach codziennych.

W końcu wskutek nieobecności p. «T. Tu
ra, który miał wygłosić referat p. t. „O roz
woju anormalnym parablastu w zarodkach 
ptasich” ]). Kulwieć demonstrował otrzyma
ny z okolic Skierniewic niezwykłych okaz 
tkaniny „pajęczynowej” utworzonej przez 
gąsienice motylka Galleria mallonella L. na 
drzewac '1 olszowych i liczne skupienie ko
konów tegoż owadu zawierających gąsieni
ce, poczwarki i gąsieniczki pasorzytnicze. 
Ze spraw bieżących sekretarz zawiadomił 
Komisyę o zalegalizowaniu u władz usta
wy Towarzystwa Krajoznawczego i o wybo- 

i  rze Zarządu tymczasowego, do którego we
szli pp. Z. Gloger (prezes), K. Kulwieć 
(wiceprezes), A. Janowski (sekretarz), M. 
Heilpern (skarbnik), K. Czerwiński (kustosz) 
i K. Hoffman.

Zebranie organizacyjne, na którem od
będą się wybory do Zarządu stałego zwo
łane będzie d. 3 grudnia. Wreszcie odczy
tane zostało zawiadomienie, nadesłane od 
Komitetu Opieki nad Piantacyami m. War
szawy, że na zasadzie przychylnej decyzyi 
p. prezydenta miasta plantacye rozsyłać bę
dą szkołom na żądanie ten materyał bota
niczny, który bez szkody dla plantacyj zo
stanie przeznaczony na ten cel przez Zarząd 
plantacy . O nadsyłanie okazów tych (liścii
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kwiatów, gałązek i t. p.) zwracać się nale- ] 
ży do starszego ogrodnika p. Pr. Szaniora ( 
(ogród Saski).

Następne posiedzenie wyznaczone zo
stało na dzień IB grudnia. K. K-ć.

SPRAWOZDANIE.

Błock i  B r o n i s ł a w  prof. Szk. gospod. laso- 
wego we Lwowie. T e o r y a  k l i m a t y c z 
n e g o  s t w o r z e n i a  i s t o t  o r g a n  i cz-  
n y c h. O z. I. E w o l u c y a  k 1 i ni a t u 
w g e o l o g i c z n e j  p r  z e s zł  o ś o i.—Lwów 

1906 — str. 52.
Celem niniejszej pracy, jest rozwiązanie 

zagadnienia ewolucyi klimatu w ciągu prze
szłości ziemi, a szczególniej wyjaśnienia 
powstania i końca epoki lodowcowej. Autor 
w przedmowie zaznacza, że praca niniejsza 
została napisana przed 20-tu laty. Obecnie 
ogłasza ją drukiem ponieważ \vr ciągu tego ' 
czasu wszystkie fakty opisane w literaturze 
naukowej zupę nie zgadzają się z tą teoryą. j 
P. Błocki na wstępie rozpatruje kosmiczne J  
leor>e epoki lodowcowej Adhemara i Crol- 
la i stara się wykazać ich słabe strony. | 
Następnie wykazuje, że istnieją liczne do
wody, zaczerpnięte szczególniej z fytopale- 
ontologi', jednostajności klimatu kuli ziem
skiej w okresie paleozóicznym i dopiero 
w epoce jurajskiej, według Neumayra, 
a w miocenicznej, według O. lleera. nastą
piło zróżnicowanie.

Bo tego czasu lodowce, a przynajmniej 
epoka lodowcowa istnieć nie mogły. Jaki 
był powód tego zróżnicowania się klimatów 
i tego ostygnięcia ziemi, które doprowadziło 
do epoki lodowcowej? Autor uważa za naj
prawdopodobniejszą hypotezę d-ra Blandeta, 
że ziemia jest starsza niż słońce. Słońce I 
w pewnym okresie posiadało średnicę po
zorną 47°, a wtedy nawet bieguny otrzy
mywały promienie cieplikowe i panował kii- I 
mat niemal jednostajny * ) ;  na skutek kur- j 
czenia się masy słonecznej — następowało j 
zmniejszenie śiedmcy, a z tem oziębię- [ 
nie strefy podbiegunowej. Ta jednak przy
czyna nie zdoła dostatecznie wyjaśnić zja- j 
wiska i autor twierdzi, że istotną przyczy- I 
ną nastania epoki lodowcowej na półkuli 
półn. było ustąpienie, w końcu okresu trze 
eiorzędowego, mniej lub więcej obszernych 
śródlądowych zbiorników wodnych, a więc 
wytworzenie kontynentów o wyglądzie mniej 
więcej takim samym, jaki przedstawiają 
obecnie, ale o odmiennych stosunkach hy
drograficznych.

') Porówn .Lapparent,. T ra ite  de Geologie, p. 1252 
i H. Faye, S ur 1’origiiie du mon de p. 2yt>— W.

Przyczynę ustania epoki lodowcowej, au
tor— idąc za Escher von den Linthem wy
najduje w wyschnięcia przypuszczalnego 
morza trzeciorzędowego Sahary—i formułu- 

| je teoryę, że Europa zawdzięcza Saharze 
wyzwolenie z więzów lodowych. Więcej 
trudności autor napotyka w wynalezieniu 
obszarów odpowiadających Saharze dla in
nych części świata — trudności te jednak 

I (według swego rozumienia) pokonywa zwy
cięsko. O Azyi wcale nie wspomina.

Odr/.uca przy tem wpływ Golfstromu. 
W Do.latku—przytacza teoryę lodowcową 
Swantego Arrheniusa, opartą na zmniejsza
niu się ilości C 02 w atmosferze i, idąc za 
Geinitzem i Holstem—przyjmuje tylko jednę 
ejtokę 1 dowcową—nakonieo mówi o oscyla- 
cyach lodowców i tutaj za Brucknerem 
przyjmuje okres 35-cio letni.

Ćwierć książki zajmują nieraz bardzo dłu
gie cytaty niemieckie, co dla nieposiadają- 
cych języka stanowi dużą trudność. W. W.

Miecz S e r g i u s z  A z y a ś r o d k o  w a.
O p i s y  m a l o w n i c z e  z i e m  i. I. przetłum.

Adam Kudelski 1906 roku.
Książeczka ta o 63-ch stronicach rozpoczy- 

nę szerag opisów przeznaczonych jako czy
tania geograficzne.—Autor nie jest ani po
dróżnikiem- ani—prawdopodobnie—speoya- 
listą geografem.—Książeczka jest niezmier
nie udatną syntezą wrażeń rozmaitych po
dróżników lub geografów takich jak np. 
Reclus. Autor posiada znakomity talent 
pisarski i czyta się te opisy z wielką przy
jemnością i pożytkiem, książeczka może za
jąć nie tylko młodzież ale i dorosłych. Za 
wybór i przekład należy się p. Kudelskiemu 
uznanie. W. W.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
N A  ( i l i l  D Z I E Ń  li .  li.

Merkury 18-go jest w największetn (21°5) 
tachodniem odchyleniu od słońca, i posiada 
wtedy zboczenie południowe 19°. to jest o 4,5° 
mniejsze, niż słońca; skutkie i. tego planeta 
jest widziana przed wschodem słońca w cią
gu 3 tygodni około czasu największego od
chylenia. Za punkt wyjścia dla szukania mo
żna obierać znacznie jaśniejszą Wenus, z któ
rą to planetą Merkury wówczas utrzymuje 
dość blizkie sąsiedztwo.

Wenus 29-go listopada jest w dolnem po
łączeniu ze słońcem, przez co na pewien 
czas znika, aby z gwiazdy wieczornej prze
obrazić się w gwiazdę poranną. Na wy
nurzenie się z promieni słońca planeta nie 
zużywa wiele czasu, gdyż już w drugiej 
połowie pierwszej dekady grudnia przebly-I



M  4fi i 47 WSZECHŚWIAT 709

skuje, jako Jutrzenka, w Niedźwiadku, a po 
13-yiii jest już dalej od słońca, niż Merku
ry. Średnica tarczy (równa, dla Wenus, 
prawie dokładnie podwojonej paralaksie 
u poziomu) jest bardzo wielka (65"—45"), 
ale oświetlony jest tylko jej skrawek.

Mars wschodzi około 3 po północy; po
suwa się szybko po Pannie ruchem kierun
kowym, świecąc jako gwiazda 2— 1 wielko
ści. Jest jeszcze daleko do ziemi.

Jowisz wschodzi na początku miesiąca 
przed 6-tą, a w końcu przed zachodem 
słońca, z którem jest w przeciwstawieniu 
28-go. Świeci przez noc całą; znajduje się 
pomiędzy znaną parą — Kastorem i Polluk- 
sein, a •; i ;j, Bliźniąt. Chociaż niebo na
około Jowisza obfituje w gwiazdy jasne 
Woźnicy, Byka, Bliźniąt, Psów małego i wiel
kiego (Syryusz), Oryona, ale rozpoznać Jo
wisza łatwo, gdyż jest najjaśniejszy. Średni
ca jego obejmuje 43"; ruch jest, własny. 
Z okolicy Jowisza sypać się będą 9-go i dni 
sąsiednich gwiazdy spadające (Geminidy).

Saturn przechodzi przez południk wieczo
rem; świeci w Wodniku. Oglądać pierście
nie jego można obecnie tylko przez większe 
lunety.

W połowie miesiąca spodziewane jest 
maximum blasku „Cudownej” Wieloryba 
(Mira Ceti), przypadające raz na 11 miesię
cy; w minimum spada ona do 8 wielk., 
a w maximum bywa zwykle 3-ej. Gwiazda 
wymaga bezustannego czuwania nad sobą 
i zasługuje na szczególną uwagę obserwato
rów, gdyż zmiany blasku nie dają się jesz
cze obecnie dokładnie przewidywać.

Pierwsza kwadra księżyca 22-go; tegoż 
dnia, o 7 wieczorem, słońca dojdzie do naj
niższego punktu na ekliptyce (początek zi
my astronomicznej), co znamionuje nadcho
dzące zwycięstwo dnia nad nocą.

T. B.

 ----------

KRONIKA NAUKOWA.

—  S po só b  e l e k t r o l i t y c z n y  w y r a b i a n i a  c i e n 
k ich  d r u t ó w .  H. Abraham zamieścił w Comp- 
tes rendus sprawozdanie o zastosowanym 
przez siebie sposobie otrzymywania niezmier
nie cienkich i równych drutów zapomocą 
częściowego rozpuszczania drutów grub
szych w roztworze elektrolitycznym. Średnica 
wyrabianego drutu oznacza się zapomocą 
pomiaru jego oporu. Drut poddawany elek
trolitycznemu działaniu przytwierdza się na 
obu końcach do prętów metalowych i za
nurza w roztworze elektrolity cznym, tak je
dnak, aby ten ostatni nie dosięgał wspom

nianych prętów. Roztwór elektrolityczny 
musi być niezmiernie rozcieńczony, a sam 
proces elektrolizy bardzo powolny. Autor 
za elektrolity używa wody destylowanej 
zawierającej na wagę kilka tysiącznych czę
ści siarczanu miedzi dla drutów miedzia
ny oh lub azotanu srebra dla drutów srebr
nych. Siła przepuszczanego prądu wynosi 
około 10 miłiamperów na cni- powierzchni 
drutu i musi się zmniejszać w miarę, jak 
drut staje się cieńszy. Powyższa siła prą
du pozostawia produktom elektrolizy dosyć 
czasu na dyfuzję przez elektrolit. Gdy 
drut staje się cieńszy, wzrasta i jego opór 
elektryczny, a tym sposobem reguluie się 
sam przez się cały proces rozpuszczania. 
Wytrzymałość drutu na zerwanie jest od
wrotnie proporcyonalna do jego oporu.

w. w.
—  N a s y c a n i e  e l e k t r o l i t y c z n e  pni  d r z e w

l iych .  Wadą dotychczasowych sposobów 
nasycania była ta okoliczność, że płyn do 
tego użyty (koperwas, kreozot i t. d.) nie 
przenikał całego pnia, a następnie ulegał 
stopniowemu usuwaniu pod wpływem desz
czu i wilgoci, przedostającej się w głąb 
drzewa. Obecnie zastosowuje się ulepszo
ny podług Beaumartina sposób nasycania, 
który, jak twierdzą, powyższych wad nie 
posiada. Pnie zostają najpierw nasycone 
danym roztworem, a następnie poddane 
działaniu prądu zmiennego. Prąd stały do 
tego się nie nadaje, gdy ż powstające zjawi
ska elektrolizy szkodliwie wpływają na sa
mo drzewo i na płyny, użyte do nasyca
nia. Ponieważ nasycone drzewo przedsta
wia niewielki opór elektryczny, przeto moż
na poddawać działaniu prądu odrazu znacz
niejszą ilość pni. Sposób postępowania jest 
następujący. W płytkim basenie cemento
wym odpowiedniej wielkości układa się 
równolegle rząd pni, stanowiących podłoże 
dla pierwszej elektrody. Elektroda składa 
się z dwu warstw juty, między któremi znaj
duje się tkanina bawełniana i siatka z dru
tów mosiężnych. Cułość jest mocno zeszy
ta i stanowi rodzaj dywanu. Siatka meta
lowa połączona jest ze źródłem prądu, któ
ry rozdziela jednostajnie na podłożone pnie. 
Ju ta  zaś i bawełna służą do wchłonięcia 
roztworu nasycającego i doprowadzają go do 
pni drzewnych. Na elektrodzie układa się 
nowy szereg pni, na nim zaś druga elek
troda, potem następuje dalszy rząd pni, 
znowu elektroda i t. d.

Ostatnia warstwa obciąża się ciężarami, 
aby otrzymać dobre przyleganie elektrod 
do pni. Rury żelazne, leżące między róż- 
nemi szeregami pni i zaopatrzone w liczne 
otwory doprowadzają płyn nasycający do 
elektrod. Opór elektryczny drzewa wynosi 
N do 40 omów na metr sześcienny, napię-
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cie prądu zmiennego średnio 120 woltów, j 
Siła prądu stosownie do rodzaju drzewa ! 
musi wynosić 25 do 40 amperów, a długość 
procesu nasycania 3 do 12 godzin.

Prąd zmienny, przepływając przez drzewo 
wywołuje silną joni/.acyę, pod której wpły- j 
wein zmieniają się zupełnie własności włó- J  
kien i soku drzewnego oraz pochłoniętych 
poprzednio przez drzewo soli nasycających. , 
Sole rozpuszczalne tworzą % częściami or- J  
ganicznemi soku drzewnego nierozpuszczal- j 
ne i trwałe związki, osiadające na po- j 
wierzchni włókien. Oprócz tego prąd elek- 
tryczny zabija wszystkie zwierzęce i toślin- 
ne zarodki gnilne. Włókna drzewne nabie- j 
rają większej ciągliwości i odporności me- j 
chanicznej. W końcu pod wpływem prądu 
zmiennego przesycony zostaje solami prze- 
ciwgnilnemi i sam rdzeń drzewa.

Koszt powyższego sposobu nasycania j 
drzewa ma być stosunkowo niski, a trwa- j 
łość pni ma się znacznie przedłużać. Rów- j 
nie dobre wyniki otrzymano dla różnych j  

rodzajów drzew, jak sosny, wiązu, buku, j 
dębu i t. d. w. w.
(Journal Telegraphique, str. 219, t. 30, 1906). j

—  P i e c y k i  e l e k t r y c z n e  do d o ś w i a d c z e ń  
l a b o r a t o r y j n y c h .  ^ powodu prostej budowy 
i taniości, zasługują na uwagę piecyki ob j 
myślane przez dr. Simonisa i Rekiego 
w Berlinie. Pierwsze takie aparaty, które I 
zaczęły' im służyć do prób ceramicznych I 
składały się z poziomej rynny, w której f 
znajduje się ogrzewana ogniotrwała rura 
szamotowa o średnicy 6 cm, otoczona na 
zewnątrz warstwą 2 cm drobnego węgla, j 
Mając prąd trójfazowy z 70 wolt. i  100 amp. j 
w 3 godziny otrzymali oni w takiej rurze i 
temperaturę 1600’. Praktyczniejszym w na- j 
stępstwie okazał się piecyk z rurą pionową. 
Łatwiej i dokładniej w tym razie uchronić 
można grzejącą masę od dostępu powietrza 
i przeszkodzić redukcyi przez tlenek węgla, 
przenikający do środka rury. Oprócz tego J 
rura pionowa nie wygina się tak, jak po- j 
przednia i rozpalenie idzie równiej. Do tem
peratur powyżej 1600° autorowie proponują 
następujący piecyk. 25-oentymetrowa rura 
z szamoty, w świetle mająca 5 rm, otoczo
na jest zwartą 2—3 centymetrową warstwą 
drobnego węgla; nazewnątrz rurę otacza 
szamotowy płaszcz, ściśnięty obręczami 
żelaznemi. Za bieguny służą pierścienie 
grafitowe ze sztyftem do doprowadzania 
prądu. Całość stoi na szamotowej podsta
wie, przykryta należycie przykrywą; na wy
stającą ponad ostatnią rurę ogrzewalną na
sadzają się rurki 2. otworami różnej wielko
ści. Badane przedmioty wstawiają się | 
w szamotowych tyglach z góry lub z dołu [ 
w rozpaloną przestrzeń. Prąd o 70 w. i 100— j 
200 amp. w 11/.2 godziny daje około 1700". j

Aby uniknąć nierówności w ogrzewaniu,, 
masa węglowa układa się możliwie jednoli
cie. Poczvniono dalej próby z zastosowa
niem biegunów żelaznych i zbudowano pie
cyki większych rozmiarów, w których zmieś
cić się mogą tygle z pojemnością do 5 lit
rów, a także mufle z objętością do 10 dm'\
0  wysokości temperatury w tych aparatach 
wyrokuje topliwość materyału pieca. Re
gulowanie temperatury nie przestawia tru
dności. Biegun górny praktyczniej bywa 
robić z żelaza; leży 011 ruchom ) na masie 
węglowej. Autorowie przekładają takie pie
cyki nad piece Devillea i Segera, gdyż da- 
ja wyższą temperaturę, pozwalają na obser- 
wacye podczas topienia i zręczniejsze są od 
innych. C. P.

o  r a d y o t o r z e .  W niedawno znalezio
nym mi..erale, pochodzącym z Ceylonu, 
a nazwanym przez Dunstana toryanitem, 
William Ramsay wykrył znaczną ilość helu;
1 g toryanitu daje 9 cm} helu, kiedy kleweit 
tylko 2,5 cm3 (z toryanitu pochodził też 
hel, używany ostatniemi czasy przez Olszew
skiego do doświadczeń ze skraplaniem’, 
Ramsay przeiobił 200 kg tego minerału. 
Pokazało s>ę, że toryanit prócz niewielkiej 
ilości radu zawiera jeszcze nowy pierwia
stek promieniotwórczy, posiadający tę samę 
emanacyę, co tor i dlatego nazwany radyo- 
torem. Wydzielenie tej nowej substancyi 
promieniotwórczej, dokonane wespół z d-rein 
Hahnem, było rzeczą dość trudną. Radyo- 
tor stąca się amoniakiem z ługu pokiysta- 
licznego po bromkach baru i radu, oczysz
cza się przez cząstkowe strącanie i krysta- 
lizacyę w postaci wodorotlenków i szcza 
wianów. Nowy pierwiastek z własności 
chemicznych zbliżony jest do ziem rzadkich, 
daje nierozpuszczalne w wodzie szczawian

, (nierozpuszczalny również w szczawianie 
| amonowym, rozpuszczalny w H01) i wodo

rotlenek, podobny do wodorotlenków toro
wego i glinowego. Promieniotwórczość ra 
dyrotoru jest bardzo znaczna; ilość emana- 
oyi jest więcej niż 100000 razy większa niż 
emanacyi toru. Emanacya Jest lżejsza od po
wietrza i tem się różni od emanacyi radu; 
również wyraźnie &ię różni od emanacyi ak
tynu i emanu. C. P.

—  Nowy s p o s ó b  d e z y n f e k o w a n i a  m i e s z k a ń  
a l d e h y d e m  m r ó w k o w y m .  Eiehengriin i We-
senberg wynaleźli przetwór, który składa 
się z mieszaniny stałego paraaldehydu mrów
kowego z nadletikiem jakiegoś metalu, np. 

i  dwutlenkiem baru. Po oblaniu tej miesza
niny równą ilością wody następuje gwał
towna reakcy7a ■/, wyTdzielaniein się aldehydu 
gazowego i pary wodnej. Przestrzeń de
zynfekowana zostaje przytein szybko na
pełniona aldehydem mrówkowym i przeszło 
czterokrotną ilością pary wodnej, wymaga-
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nej podług Fliiggego do skuteczności de- 
zynfekoy i. 1 kg powyżej mieszaniny nazwa
nej „autan” z 1 l wody w\ starcza do zde
zynfekowania 80 ms przestrzeni nawet 
w obecności bardzo odpornych bakteryj. 
Jako zalety nowego środka wymienić trze
ba, że użycie jego obchodzi się bez wszel
kich aparatów; nie wymaga on specyalnej 
znajomości obchodzenia się i jest zupełnie 
bezpieczny od ognia. Wskutek tego też 
można go stosować do dezynfekcyi np. szaf, 
pojazdów, wagonów i t. p. Dezynfekoya 
uskutecznia się poprostu zapomocą dużego 
kubła i konewki z wodą. Wskutek szyb
kiego wytwarzania się aldehydu i pary wo
dnej, zostają one odraza rozmieszczone 
w całej przestrzeni w takiej koncentracji, 
że następne ich rozcieńczenie przez jakieś 
otwory lub szpary nie ma żadnego zmusze
nia. Niema przeto potrzeby zapychania 
watą lub zaklejania papierem wszelkich 
szparek przed dezynfekcyą. Sposób dezyn
fekcyi mieszkań formaldehydem zapomocą 
mieszaniny „autan” jest więc zapewne mo
żliwie najprostszy. <’. /'.

—  M i ę d z y n a r o d o w a  k o n f e r e n c y a  n a d  t e 
l e g r a f o w a n i e m  bez  d r u t u  została zamknięta 
d. 2 listopada. Ułożona i przyjęta „Conven- 
tion radiotelegraphiąue internationale” zo
stała w dniu 4 t. m. podpisana przez Niem
cy, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, 
Argentynę, (Jhili, Danię, Hiszpanię, Francyę, 
Anglię, Grecyę, Japonię, Meksyk, Monako, 
Norwegię, Holandyę, Persyę, Portugalię, 
Rumunię, Rossyę, Szwecyę, Turcyę i Uru- 
gway. Włochy, ze względu na swe zobo
wiązania względem Towarzystwa telegrafo
wania systemem Marconiego, zastrzegły so
bie możność późniejszego podpisania posta
nowień konferencyi. Postanowienia te, 
w ogólnych zarysaci), odpowiadają propo- 
zycyom niemieckim. Między innemi posta
nowiono, że żadnej stacyi telegrafu bez dru
tu  nie wolno usuwać się od pośredniczenia 
w porozumiewaniu się statków z brzegiem 
pod pozorem używania innego systemu te
legraficznego. Wprawdzie podług brzmienia 
ostatecznego protokułu uchwał, mocarstwa, 
które podpisały ugodę, mają prawo wyłą
czyć pewne stacye nadbrzeżne od obowiąz
ku przyjmowania międzynarodowych tele
gramów, muszą jednak wzainian urządzić 
inną staeyę dostatecznej siły dla nieogra
niczonego przesyłania wszelkich telegramów. 
Tym sposobem umożliwiono Anglii i Wło
chom zastosowanie się do uchwał konferen
cyi bez naruszania swych zobowiązań 
względem Towarzystwa Marconiego. Prawa 
wyłączania poszczególnych staoyj z pod 
ogólnych postanowień zrzekły się Niemcy, 
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Ar
gentyna, Austro-Węgry, Belgia, Brazylia,

I Bułgary a, Chili, Grecy a, Meksyk, Monako, 
Holandya, Norwegia, Rumunia, Rossya, 
Szwecya i Urugway.

Uregulowanie sprawy telegrafowania mię
dzy' okrętami również było przewidziane 

i  w projekcie niemieckim, ale nie zostało 
| przyjęte do ogólnych uchwał międzynaro- 
1 dowych.

Specyalna umowa co do obowiązku po
średniczenia w porozumiewaniu się telegra- 
ficznem między statkami zawarły następu
jąco państwa: Belgia, Brazylia, Bułgarya, 
Chili, Dania, Holandya, Rumunia, Rossya, 
Szwecya, Turcya i Urugway.

Zarówno ta ostatnia specyalna umowa 
jak i wogóle, międzynarodowe postanowienia 
konferencyi nabierają mocy z dniem pierw
szym lipca 1908 roku.

Następna konferencya międzynarodowa 
w sprawie telegrafów bez drutu ma się ze
brać w r. 1911 w Londynie. w. w.

(Elektrotechnische Zeitschrift).
Z n a c z e n i e  f l zyo iog iczne  k i s z k i  ś l e p e j

było przedmiotem badań p. W. Ellenberge- 
ra, których ważniejsze wyniki poniżej przy
taczamy.

Kiszka śiepa u konia ma w trawieniu 
pokarmów dość wybitno znaczenie. Można 
przypuszczać, że nietylko u wszystkich 

i  jednokopytnych, lecz i wogóle u wszystkich 
zwierząt, które odżywiają się podobnie, jak 
koń, i posiadają dużą kiszkę ślepą, ma ona 
ważne znaczenie. Badania przeprowadzone 
nad królikami i świniami, świadczą również 
o działalności trawiennej kiszki ślepej.

Działalność trawienna kiszki ślepej ujaw
nia się przedewszystkiem u zwierząt przyj
mujących taki p< karm, jak siano, owies, 
słomę, sieczkę; można uważać za fakt usta
lony, że wspomniany pokarm rozpuszcza 
się w kiszce ślepej. W przewodzie pokar
mowym konia gra ważną rolę oprócz tego 
okiężniea (objętość jej wynosi 70—85 lit
rów) w ten sposób zbudowana, że papka 
pokarmowa musi przez dłuższy czas pozo
stawać w niej. Płyn i sok okrężnicy pod 
względem swoich własności są bardzo po
dobne do cieczy' i soku kiszki ślepej; ciecz 
okrężnicy rozpuszcza in vitro błonnik. Być 
może, że kiszka ślepa i okrężnica jednoko
pytnych pozostają w takim stosunku do 
siebie, jak czepiec i żwacz u zwierząt prze
żuwających. Papka pokarmowa w kiszce 
ślepej i okrężnicy pozostaje 48— 72 godzin, 
a nawet i więcej. W kiszce ślepej i począt
kowej części okrężnicy u konia zachodzi 

| trawienie węglowodanów i ciał białkowa
tych, gdy tymczasem tłuszcze prawie nie 
ulegają zmianie.

Bliższych wyjaśnień- dotyczących asymi- 
lacyjnych i syntetycznych procesów 

j w kiszce ślepej należy' oczekiwać od dal
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szych bacU.ń; be/wątpienia odbywa się tu 
rozkład peptonów na amino-kwasy; inno 1 
produkty, jak indol, fenol, skatol tworzą się ; 
wskutek procesów gnilnych. Oprócz tego 
zachodzi tu i fermentacja z tworzeniem 
się kwasu mlecznego i w niewielkiej ilości 
kwasów octowego i masłowego. a także ga- . 
zów (metami, dwutlenku węgla i in.). Kisz- 1 
ka ślepa służy nadto jako zbiornik wod\ 
podobnie, jak czepiec u zwierząt przeżuwa
jących.

Kiszka ślepa u tych zwierząt, u których 
jest ona nadzwyczaj duża (np u konia co 
do objętości 2 razy przewyższa żołądek), jest 
urządzona w ten sposób, że pokarm, a wła
ściwie resztki jego muszą pozostawać w niej 
stosunkowo długo (u konia prawie 24 go
dziny). Część pokarmu spożywanego przez 
zwierzę przechodzi bardzo szybko i w sto
sunkowo mało przetrawionym stanie do 
kiszki ślepej. Wóda również bardzo prędko

przechodzi przez żołądek i kiszkę cienką, 
aby dłużej pozostać w kiszce ślepej.

Reakcya zawartości kiszki ślepej u wszyst
kich badanych zwierząt była zwykle alka
liczna; na wodę przypadał dość znaczny 
procent, mianowicie u konia 90 — 
w zawartości kiszki ślepej znaleziono ILzne 
niikroorgranizmy (pierwot niaki, bakterye), 
wiele produktów gnicia i fermentacyi, en
zymy trawiące mączkę i białko.

Działalność chłonna kiszki ślepej, jeżeli 
wogóle istniej*', to nie ma prawie żadne
go znaczenia, natomiast jej funkcya wydzicl- 
nicza zasługuje na uwagę. Wydzielina kisz
ki ślepej przedewszystkiem ma na celu za
bezpieczenie zawartości jej od wysychania 
i zawiera 1,7-—5°/0 białka, mucynę, a także 
amylo—i proteolityczne fermenty.

(Naturw. Rund.) ('z. St.

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

za czas od d. II do d. 20 listopada 1906 r.

(Ze spostrzeżeń  n a  s taey i m eteorologicznej p rzy  Muzeum P rzem ysłu  i R olnictw a w W arszaw ie).
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