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KILKA SŁO W  O ODWRACALNEM 

DZIAŁANIU ENZYMÓW *).

Dawno już zwrócono uwagę na fakt, że 
reakcye chemiczne, wywoływane katali- 
tycznem działaniem enzymów, nie prze
biegają jednostajnie do końca, lecz że na
stępuje w nich pewnego rodzaju zastój 
jeszcze przed ukończeniem procesu roz
kładowego. Ten stan pozornej równowagi 
chemicznej tłumaczono sobie dawniej 
w sposób dość prosty, ale niezbyt w y
czerpujący. Mianowicie według ówcze
snych poglądów nagromadzenie znaczniej
szej ilości produktów rozkładu miało utru
dniać przebieg reakcyi. Na korzyść tego 
zapatrywania przemawiał fakt, że w rze
czywistości usunięcie nadmiaru produktów 
rozkładu dawało enzymom możność do
prowadzenia reakcyi w sposób prawidło
wy do końca. Dopiero badania ostatnich 
lat wykazały, że m amy tutaj do czynie
nia z innem zupełnie zjawiskiem, miano
wicie z odwracalnem działaniem enzymów.

Enzym y bowiem, obok wielokrotnie

’) P od ług  dzieła J. Loeba: „V orlosungen iiber 
die D ynam ik der L eben se rch e in u n g en “, 1906 r.

I opisywanych własności katalitycznego roz
kładu ciał, posiadają jeszcze zdolność 
przyspieszania syntezy produktów rozkła
du, oczywiście do pewnych tylko granic, 

j  Chwila zatem, w której syntetyczna dzia- 
| łalność enzymów równoważy się z anali

tyczną, objawiałaby się jako stan za
wieszenia reakcyi czyli równowagi che
micznej.

Poglądy te znalazły silne poparcie w ca
łym szeregu zajmujących doświadczeń. 
Pierwsze miejsce zajmują tu ta j niewątpli
wie klasyczne prace Craft Hilla z r. 1898, 
które zmieniły doszczętnie charakter po
glądów fizyologii na przemianę materyi. 

i Hill pokusił się bowiem o rozwiązanie za- 
j  sadniczej kwestyi, czy działanie enzymów 

hydrolitycznych może być odwracalne 
i w tym  celu pracował nad enzymami 
węglowodanów, a zwłaszcza nad maltazą.

Maltaza, jak wiadomo, rozkłada malto- 
; zę, przyłączając cząsteczkę wody do dwu 

cząsteczek prawoskrętnego cukru grono
wego według wzoru:

C1SH „  0 u 4 - H 20  =  2 C 6H 12 0 6.

| Otóż doświadczenia Hilla wykazały, że 
maltaza przyspiesza również syntezę glu
kozy na maltozę, przyczem reakcya syn- 

j  te tyczna  występuje tem prędzej i wyraź
niej, im bardziej zgęszczony jes t  roztwór
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maltozy. Hill wyprowadził taki wniosek 
z następujących danych. Jeśli użyto  40% 
roztworu maltozy, to wstrzymanie reakcyi, 
t. j. równowaga chemiczna następowała 
w tym czasie, kiedy 84% maltozy zmie
niło się na glukozę. W  razie koncentracyi 
maltozy 10°/0 reakcya  została wstrzyma 
na, gdy 94,5% maltozy uległo rozkłado
wi. W  razie zaś koncentracyi poniżej 4°/0 
prawie cała ilość maltozy została rozło
żona.

Takie wstrzymanie reakcyi Hill wyjaś
nia przez równoczesny przebieg syntezy, 
a przypuszczenie to popiera następ ującem 
doświadczeniem: jeżeli do 40°/0 roztworu 
czystej glukozy dodamy maltazy, to sto
sunkowo dość szybko wytwarza się 14,5% 
do 15,5% maltozy, poczem reakcya usta
je. L iczby te odpowiadają ściśle w yni
kom, otrzym anym  z poprzednich do
świadczeń.

Ostatnie to odkrycie Hilla usuwa już 
wszelkie wątpliwości co do odwracalnego 
działania maltazy.

Wogóle doświadczenia te, po.twierdzone 
przez Griissa i Emmerlinga, który przyj
muje tworzenie się syntetyczne izomalto- 
zy, wywołały przełom w dotychczaso
wych poglądach. Nie w yczerpały  one 
wprawdzie całego szerokiego zakresu en
zymów hydrolitycznych i nie doprowadzi
ły  do syntezy najważniejszego węglowo
danu, skrobi, bądź co bądź jednak były 
bodźcem dla wielu innych odkryć na tem 
polu.

I rzeczywiście, za przykładem Hilla po
czynają się mnożyć badania w tej dzie
dzinie wiedzy. Emmerling (r. 1901) z ni- 
t ry lo -g lukozydu  migdałowego otrzymuje 
syntetycznie działaniem maltazy amygda- 
linę. Cremer przez użycie zymazy Buch
nera i roztworu cukru gronowego docho
dzi do glikogenu, jednego z najważniej
szych połączeń w szeregu węglowodanów. 
Do badań tych  Cremer posługiwał się 
10%  roztworem glukozy; po dodaniu wy
ciągu z drożdży, w 22 — 24 godzin w y
stępowały już ślady glikogenu. Należy 
jednak  zaznaczyć, że doświadczenie to 
nie zawsze dawało wyniki dodatnie.

Z innych badaczów wym ienimy jeszcze 
Abelousa i R ibauta  (1900), których syn

teza kwasu hipurowego z alkoholu ben 
zoesowego i glikokolu pod wpływem w y
ciągu z nerek musi być również p rzyp i
sana z wielkiem prawdopodobieństwem 
działaniu odwracalnemu jakiegoś bliżej 
dotąd niezbadanego enzymu. Wreszcie 
w najnowszych czasach, w r. 1902, bada
nia Fischera i Armstronga dowiodły od
wracalnego działania laktazy, k tóra  z cu
kru gronowego przeprowadza syntezę 
dwusacharydów. W podobny sposób 
Fischer wykazał, że z mieszaniny gluko
zy z galaktozą pod wpływem grzybków 
kefirowych tworzy się izolaktoza.

Niepoślednie miejsce w całym szeregu 
tego rodzaju badań zajmują prace Kastlea 
i Loevenharta, obejmujące drugą grupę 
połączeń organicznych, mianowicie związ
ki tłuszczowe. Przemiana materyj tłusz
czowych w znacznej przynajmniej części 
polega na działaniu lipazy, która, jak 
wiadomo, rozkłada tłuszcze na kwasy 
tłuszczowe i alkohole. Kastle i Loeven- 
hart  wykazali obecność lipazy we wszyst
kich tkankach w tłuszcz obfitujących. 
Pierwszorzędną jednak ich zasługą jest 
odkrycie, że lipaza może działać odwra
calnie, regenerując tłuszcze z kwasów 
tłuszczowych i alkoholów.

Fak t ten wykazali przez następujące 
doświadczenie: do roztworu wodnego ma- 
ślanu etylowego dodawali lipazy, np. so
ku trzustkowego. Z początku rozkład 
tłuszczu odbywał się szybko, jak  w yka
zało mianowanie wydzielanego kwasu 
tłuszczowego, po upływie jednak pewne
go czasu następowała przerwa w reakcyi, 
pomimo, że tylko część tłuszczu uległa 
rozkładowi. Chwilowa ta  przerwa była 
wynikiem równoważnego syntetycznego 
działania lipazy, co zresztą potwierdzało 
wytwarzanie się maślanu etylowego z al
koholu etylowego i kwasu masłowego 
pod wpływem tego enzymu. Co prawda 
ilość otrzymanego w ten sposób tłuszczu 
była tak  minimalna, że tylko zapach, 
charakteryzujący to ciało, zdradzał jego 
obecność.

Reakcyę tę można wyrazić wzorem:

CH3-CHa-CH2-COOH +  CH3-CH2-OH -^±. 

CH3-CHa'CH a-COO'CHss-CH3 - j-H a0;
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przytem należy zaznaczyć, że przebiega 
ona z szybkością proporcyonalną do kon
centracyi składników oraz zależną w znacz
nym stopniu od koncentracyi samej lipazy.

Doświadczenia Kastlea i Loevenharta 
były jednem  z najważniejszych odkryć 
biologii ogólnej lat ostatnich. Przede- 
wszystkiem fizyologia trawienia materyj 
tłuszczowych i ich przemiany zyskała no
wy sposób jasnego tłumaczenia wielu 
pierwszorzędnych zagadnień.

„Rozumiemy teraz — pisze Loeb — że 
kwasy tłuszczowe i alkohole muszą ule
gać szybko wessaniu przez ściany jelita,
0 ile trawienie tłuszczów ma się odby
wać w sposób prawidłowy. W przeciw
nym razie skutkiem syntezy, odbywają
cej się pod wpływem lipazy w jelicie, 
znaczna ilość tłuszczów pozostaje niestra- 
wiona. Kwasy zaś tłuszczowe, wessane 
z jelit, przenikają z kapilarów w tkanki
1 tu, o ile zetkną się z lipazą, mogą syn
tetycznie regenerować tłuszcze”. Za słusz
nością tego poglądu przemawia okolicz
ność, że właśnie te organy, które zawie
rają maximum tłuszczu, np. wątroba, ko
mórki tkanki łącznej podskórnej, obfitują 
w lipazę. Widoczną jest również rzeczą, 
że w braku napływających z krwią kw a
sów tłuszczowych lipaza poczyna rozkła
dać tłuszcz, nagromadzony w tkankach; 
stąd objaw chudnięcia. Obfite zaś poży
wienie tłuszczowe, skutkiem znacznej 
koncentracyi składników przenikających, 
zwiększa szybkość syntetycznego działa
nia lipazy, przyczem tłuszcz gromadzi 
się w większej ilości w tkankach. Jednem  
słowem sprawa ekonomii tłuszczu w or
ganizmie, wr znacznym stopniu przynaj
mniej, jest funkcyą działania lipazy.

Jeden tylko zarzut można było uczy
nić doświadczeniom Kastlea i Loeven- 
harta, mianowicie ten, że nie są dosta
tecznie przekonywające, ilość bowiem 
otrzymanego przez nich maślanu etylowe
go była znikomo mała. Kwestyę tę rzeczy
wiście poruszano niejednokrotnie i dopie
ro badania Taylora  z r. 1904 zdołały7 za
chodzące tu braki uzupełnić.

Taylor rozpoczął badania od lipaz ro
ślinnych, które jako trwalsze lepiej nada
wały się do tego celu. Mianowicie stwier

dził odwracalne działanie lipazy, zawar
tej w nasionach Ricinus communis; nad
to wykazał, że przyspiesza ono rozkład 
i syntezę jednego tylko związku tłuszczo
wego t. j. trójoleinianu glicerylu. Alko
hol i odpowiedni kwas tłuszczowy w obec
ności lipazy dopiero po upływie 6 mie
sięcy dawały nieznaczną ilość tłuszczu, 
która wynosiła według obliczeń Taylora 
3,5 cj. T a  niezmierna powolność syntezy 
tłuszczów pod wpływem lipazy skłoniła 
Taylora do przypuszczenia, że w tk an 
kach żywych organizmów istnieją inne 
jakieś uboczne warunki, przyspieszające 
szybkość reakcyj zarówno rozkładowych, 
jak  i syntetycznych.

Teraz pozostaje nam jeszcze 3-cia i na j
ważniejsza grupa związków organicznych, 
mianowicie ciała białkowe. W yniki do
świadczeń nad odwracalnem działaniem 
enzymów na tem  polu nie zawierają nic 
nowego. Je s t  to zresztą zupełnie jasne, 
raz dla tego, że spotykamy się tutaj 
z trudnościami technicznemi, których 
obecny stan nauki nie może jeszcze po
konać, podrugie zaś, że ciała białkowe 
to poniekąd jeszcze terra incognita za
równo dla chemików, jak  i dla biologów. 
Niemożność otrzymania białka w stanie 
zupełnie czystym, brak stanowczego wzo
ru cząsteczkowego, nieudane dotąd pró
by syntezy, wszystkie te okoliczności 
utrudniają pracę .n a d  odwracalnem dzia
łaniem enzymów proteolitycznych.

Wspomnę tutaj tylko o pierwszych p ró 
bach tego rodzaju doświadczeń. J a k  wia
domo, trypsyna rozkłada ciała białkowe 
na cały szereg- produktów prostszych: 
aminokwasy, połączenia aromatyczne, za
sady heksonowe i t. p. Otóż Sałkowski 
utrzymuje, że jeśli chroni się mięśnie od 
gnicia, przechowując je czas dłuższy, to 
następuje rozkład ich. samostrawienie, 
przyczem tworzą się leucyna, tyrozyna...

Sałkowski zatem przypuszcza, że wT mięś
niach znajduje się trypsyna, która w od
powiednich warunkach rozkłada ciała biał
kowe. Nie jest to jednak doświadczenie 
zbyt przekonywające. Jaśniej przedsta
wił kwestyę Kutscher, który wykazał, że 
komórki drożdżowe w cieple i wilgoci nie 
tylko dają alkohol i wydzielają C0 2, ale
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po upływie dłuższego czasu wytwarzają 
leucynę, tyrozynę, argininę, lizynę i t. p. 
produkty działania enzymów proteolitycz
nych. Stąd wniosek, że żyjące komórki 
roślinne i zwierzęce wydzielają enzym 
proteolityczny bardzo zbliżony do try- 
psyny, który w korzystnych warunkach 
działa syntetycznie, budując ciało komór
ki z substancyj azotowych; w czasie zaś 
głodu doprowadza destruktywnie do znisz- j 
czenia i rozkładu zawartości samej ko 
mórki. Z tem zapatrywaniem K utschera  
zgadzają się wyniki jego ostatnich do
świadczeń, stwierdzające, że 'drożdże, 
w normalnych warunkach rozwoju, nie 
dają produktów rozpadu białka albo wca
le, albo w minimalnych tylko ilościach.

Słusznie Loeb podnosi, że badania 
Kutschera przemawiają w każdym  razie 
z pewnem prawdopodobieństwem za od
wracalnem działaniem trypsyny. Możli
wość syntetycznego działania enzymów 
proteolitycznych wykazali jeszcze: p ierw
szy v an ’t Hoff, w najnowszych zaś czasach 
Herzog.

Bądź co bądź, gdyby w przyszłości 
powiodły7 się badania  nad odwracalnem 
działaniem enzymów proteolitycznych, to 
bardzo być może, że właśnie ta  metoda 
doprowadziłaby7 prędzej i pewniej niż in
ne do syntezy białka.

Ludm ira Biegańska.

H. DE VARIONY ’).

C Z E  M J E S T  R A  D?

Podczas ubiegłego lata powstała w A n 
glii dość ożywiona dysputa między lo r 
dem Kelvinem z jednej strony, a znacz
ną liczbą fizyków i chemików angielskich 
z drugiej. Za punkt wyjścia do tej dy- j 
sputy  posłużyło kilka słów, wypowiedzia
nych przez Soddego w „British Asso- 
ciation”, lord Kelvin zaś opierał w czę
ści swoje dowodzenia na poglądach, wy7-

(' „Revue sc ien tifiq u e“ 15 grudn ia .

głoszonych przez znakomitego fizyka 
z Montreal, Rutherforda, którego dzieło, 
już klasyczne (Radio-Activity, Cambridge, 
University Press), ukazało się właśnie 
w drugiem wydaniu: w dziele tem  znaj
dujemy kilka ustępów, pozwalających le
piej pochwycić jego sposób widzenia 
rzeczy.

Ale zobaczmy naprzód, co powiedział 
lord Kelvin.

Podług lorda Kelyina rad zawdzięcza 
największą część swego charakteru za
gadkowego i rewolucyjnego tonu fakto
wi, że został uznany za nowy pierwia- 

i stek chemiczny. Tymczasem, dwie są 
rzeczy w radzie: radyoaktywność, która 
jes t  niezaprzeczona, i sam rad, którego 

i  istnienie może być jeszcze przedmiotem 
sporu. Chemia, mówi lord Kelvin, nie 
ustaliła jeszcze z wystarczającą pewnością 
charakteru nowości i odrębności radu. 
Może on więc być poprostu związkiem 
dwu znanych już pierwiastków7. A w ta- 

| kim razie, zamiast nowego ciała, przed
stawiającego tę niepojętą własność roz
praszania się nieustannego na energię 
i hel, zamiast ciała chemicznie określo
nego, przetwarzającego się, między inne
mi produktami, av inne ciało, niemniej 
określone a odmienne, mielibyśmy, podług 
koncepcyi lorda Kelvina, pewne ciało, 
a mianowicie rad, będący nowoodkrytym 
związkiem dwu pierwiastków, już zna
nych  i dający przez samorzutne rozkła
danie się energię, oraz owe dwa pier- 

I wiastki, z k tórych jednym byłby oczy
wiście, zgodnie z dziełem Rutherforda, 
hel, drugim zaś, być może ołów.

Wspomnieliśmy już, że Rutherford wy
łożył mniej więcej wyczerpująco swoje 
poglądy na zagadnienie, podjęte przez 
lorda Kelvina, w swej książce, a także 
w „Naturze” z 25 października: zobacz
my, co on o tem mówi i myśli.

Rutherford niewątpliwie wypowiedział 
wspomniany pogląd, który wyjaśniałby 
nieustanne przeistaczanie się radu w hel. 
Ale zarazem trzebaby uznać, że związek 
helu, zwany radem, posiadałby własność 
niezwykłą. A mianowicie, wydzielałby 
on podczas swej przemiany sumę energii 

przynajmniej milion razy7 większą niż j a 
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kikolwiek inny związek, tej samej wagi.
Byłoby to zatem przestawieniem tru 

dności, ale nie jej rozwiązaniem. Prócz 
tego, trzebaby przyjąć, że wbrew temu, 
co daje się zauważyć we wszystkich wy
padkach podobnego rodzaju, rozpad związ
ku helu byłby zupełnie niezależny od 
zmian tem peratury, nawet najznaczniej
szych. A więc i na tym punkcie mieli
byśmy anomalię, zjawisko, uchylające się j  
z pod praw ogólnych.

Aby módz tłumaczyć właściwości radu, 
upatrując w nim związek helu, trzebaby 
przypuścić cząsteczkę, jedyną w swoim 
rodzaju: cząsteczkę, posiadającą wszystkie 
cechy, które w teoryi klasycznej radu 
przypisuje się atomowi, jednostce naj
mniejszej radu. Tego może zawiele. To 
też Rutherford proponuje coś innego 
w myśl tego faktu, że rad, o ile był do
tychczas zbadany z punktu widzenia che
micznego, przedstawia cechy autentycz
nego pierwiastku chemicznego: widmo je 
go jest zupełnie wyraźne i charaktery
styczne; chemik nie ma jeszcze poważ
nych powodów do odmówienia radowi 
cechy pierwiastku w zwykłem znaczeniu 
tego wyrazu.

A więc Rutherford wypowiada myśl, 
że atom (mówimy: atom, nie chodzi tu 
o cząsteczkę,, k tóra  jest  związkiem, je 
dnostką złożoną, mniej elementarną niż 
atom) radu nie jest pierwiastkiem, lecz 
związkiem części, z k tórych jedną byłby 
hel. J e s t  to zupełnie co innego niż hy- 
poteza, która czyni z radu połączenie he
lu z jakimś innym pierwiastkiem chemicz
nym. Zamiast mieć do czynienia z czą
steczką złożoną, k tóra jest  faktem normal
nym, mielibyśmy tu do czynienia z a to 
mem złożonym, zjawiskiem jedynem.

Rutherford przypuszczałby w takim ra
zie, że cząstki czyli promienie alfa są wy- 
rzucanemi atomami helu, że zaś atomy j  

radyo-pięrwiastków są związkami jakiejś j 
substancyi, znanej lub nieznanej, z helem. 
Do zagadnienia fizycznego dołączałoby 
się zagadnienie chemiczne.

Związki radyoaktywne, o k tórych m o
wa, posiadają tę własność, że niweczą się 
samorzutnie i powołi w fazach kolejnych, 
zktórych każdej towarzyszy bardzo szyb

kie wyrzucenie atomu helu wraz z wy
dzieleniem ogromnej ilości energii. W y
zwolenie energii w tak  wielkiej ilości 
w zmianach radyoaktywnych wyjaśnia
łoby stałość prędkości tych zmian i ich 
niezależność od działania różnych czyn
ników fizycznych i chemicznych. Uran, 
tor, rad byłyby zatem związkami helu. 
Ale—i tu  właśnie zaznacza się wyraźnie 
stanowisko, zajęte przez Rutherforda, sta
nowisko wręcz przeciwne ternu, jakie za
jąłby chemik, widzący w radzie sól helu 
lub belek X-a, —- albo hel znajduje się tu 
w połączeniu tak  potężnem, że związek 
ten nie może się rozkładać pod działa
niem sił chemicznych lub fizycznych, co 
sprawia, że ciało to, będąc związkiem 
w pewnem znaczeniu, zachowuje się jak 
pierwiastek chemiczny w zwykłem zna
czeniu chemicznem.

Rad, zamiast składać się z atomów je 
dnorodnych, jak  inne pierwiastki, skła
dałby się z atomów niejednorodnych, roz
m aitych podatomów, skupionych w ato
my: pod tym względem byłby jedynym.

Taka budowa pozwoliłaby zarazem uwa
żać go za pierwiastek chemiczny, ponie
waż zachowuje się jako taki pod pewne- 
mi względami wskutek siły spójności roz
maitych części, składających jego atom; 
zarazem zaś patrzeć na niego, jako na 
związek, ponieważ, ostatecznie, rozpra
szając się, pozostawia zamiast siebie pier
wiastek chemiczny odmienny i uznany, 
hel.

Rutherford nie poprzestaje na tem. Uo
gólniając swoje wywody, zadaje on sobie 

J  pytanie, czy rad jest rzeczywiście tak  je- 
) dynym, jak  się zdaje, w swej budowie 
j chemicznej. 1 sądzi, że tak nie jest.
{ Przypuszcza, mianowicie, że niektóre z po- 
i śród pierwiastków chemicznych, uznanych 

za takie, są również związkami helu, że 
atom helu jest jedną z jednostek pocno- 
dnych, wchodzących w skład atomów 
chemicznych cięższych. Przypomina w tym 
względzie, że wiele pierwiastków różni 
się w ciężarze atomowym o 4, a 4 jest 
wiaśnie ciężarem atomowym helu. U w a
ga ta  je s t  ciekaw'a.

Co dotyczę radu w szczególności, mó
wi Rutherford, jeżeli cząstki alfa są he-
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lem, jak  przypuszcza, w takim  razie uran 
musi wyrzucić przynajmniej 3 cząstki 
(3, co trzeba pomnożyć przez 4, wartość 
helu; ogółem 12), aby stać się radem, aby 
przejść z 238,5 (ciężar atomowy uranu) 
na 225 (ciężar atomowy radu). Co zaś 
do radu, to traci on 5 cząstek podczas 
swego przeistaczania: a zatem 225 traci 
5 x 4  =  20: pozostaje 205. Otóż, 205 
jestto  prawie dokładnie ciężar atomowy 
ołowiu (206,5). Pozostałość radu byłaby 
zatem ołowiem. Rad byłby pierwiastkiem 
chemicznym o atomie złożonym z ołowiu 
i helu.

Rzeczą ciekawą byłoby wobec tego 
sposobu widzenia, zbadanie, czy w na tu 
rze ołów i hel znajdują się mniej więcej 
w tych  proporcyaeh, w jak ichby powin
ny się znajdować, gdyby były pozosta
łościami rozkładu radu.

Jakkolw iek bądź, rzeczą jes t  niewątpli
wą, że rad nietylko pozostaje jednem 
z ciał najbardziej zajmujących, ale staje 
się takiem w jeszcze wyższym stopniu, 
ze względu na  myśli, jakie porusza. Już 
niepokoił iizyków: to mu nie wystarcza— 
oto z kolei niepokoi chemików, jakgdyby  
chciał ich zmusić do rewizyi pojęć u tar
tych  w przedmiocie atomu.

tłum. W. B.

A. NODON.

BADANIE S P E K T R O S K O P O W E  
GWIAZD N O W Y C H  *).

W miejscu, gdzie przed chwilą dostrze
galiśmy z trudnością gwiazdę te leskopo
wą,, zdumionym oczom naszym ukazuje 
się raptem  olśniewająca gwiazda pierw 
szej wielkości!

T a  gwiazda błyszcząca lśni na firma
mencie przez dni kilka, rzadko przez kil
ka tygodni, poczem blask jej się zmniej
sza i niebawem punkt płomienny znika

') „Revue scientifique“ z duia 1 grudnia 190ti r.

w nocy gwiaździstej, by zająć napowrót 
skromne swe miejsce wśród pyłków fir
mamentu. Lord Kelvin wraz z większo
ścią badacz^w mniemali dotąd, że to 
dwie gwiazdy sąsiadki, być może nawet, 
dwa ogniwa gwiazdy podwójnej wpadły 
na siebie wzajemnie i że to z tego strasz
liwego uderzenia narodziła się gwiazda, 
która nagle zaświeciła tak  olśniewająco. 
Później Lhose a ostatnio Lau zbadali 
głębiej to ciekawe zjawisko i, nie odrzu
cając całkowicie hypotez lorda Kelvina, 
doszli do wniosku, że na ukazanie się ta 
kiego świetnego m eteoru złożyć się mo
gły przyczyny prostsze.

Spektroskopia, gdy chodzi o badanie 
tego dalekiego zjawiska, daje nam w rę 
ce oręż potężny; dzięki jej wskazówkom 
wiemy już, że w skład nowej gwiazdy 
wchodzi przedewszystkiem jądro środko
we, pozbawione energii cynetycznej i u- 
tworzone z par o wysokiej temperaturze, 
i że dokoła tego jądra  istnieje rozległa 
powłoka gazowa, na którą składają się 
gazy o małym ciężarze atomowym i nie
zmiernie wysokiej temperaturze, obdarzo
ne znaczną prędkością ekspansyi.

Poddawszy analizie matematycznej głó
wne dane, jakich  nam dostarcza spektro
skopia, dochodzimy do nowych niezmier
nie ciekawych wniosków o istocie samej 
tych  zjawisk.

Lau, powiązawszy ze sobą główne da
ne zagadnienia a mianowicie prędkość 
radyalną gazów wyrzucanych, energię cy- 
netyczną oraz długość fali danej linii w id
mowej, otrzymał względnie prosty wzór 
analityczny i na podstawie tego wzoru, 
przybrawszy do pomocy prawo Lam ber
ta, wykreślał krzywą rzeczywistego na
tężenia różnych długości tali widma ga
zowego.

W  krzywej tej brzeg widma fioletowy 
jest nieobecny wskutek pochłaniania; nie
ma w niej również brzegu czerwonego 
skutkiem zasłonięcia promienni wzroko
wego przez zbitą masę jądra środkowego.

Hypoteza lorda Kełvina przewiduje, że 
przemieszczenie linij czarnych na fiolecie 
widma powinno wzrosnąć z 1/2 V  na 1 
(gdzie V oznacza prędkość radyalną ga
zów wyrzucanych poza obręb gwiazdy).

|
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Otóż pomiary spektrometryezne, poczy
nione na kliszach Nowej Pers en sza, po
twierdziły te przewidywania.

Tak np. 23 lutego 1901 r. oznaczono 
prędkość radyalną, na 717 kilometrów na 
sekundę, a 15 marca — na 1400 kilome
trów na sekundę, to jes t  prędkość po
dwójną.

Roztrząsanie analityczne prowadzi do 
wniosku, że widmo gwiazd nowych po
winno być widmem absorpcyjnem, które 
następnie przeobrazi się w prawdziwe 
widmo gazowe, gdzie górować będą linie 
wodoru oraz ciał o małym ciężarze ato
mowym.

Widmo absorpcyjne będzie musiało 
mieć wygląd ciągły, gdzie brak będzie 
linij błyszczących, lecz gdzie linie ab- 
sorpcyi będą bardzo szerokie i przesunię
te ku okolicy fioletowej, ponieważ przy
puszczalny w ybuch gazowy następuje 
w kierunku ku ziemi. Widmo gazowe 
ostateczne, które oznaczyć można mia- 
uem widma typowego, będzie, przeciwnie, 
posiadało linie błyszczące, bardzo szero
kie, ujawniające dwa maxima, oraz cien
kie linie czarne, których przemieszczenia 
ku części fioletowej będą dwa razy więk
sze od przemieszczeń tych linij czarnych, 
jakie w widmie gwiazdy dostrzegaliśmy 
na początku.

Otóż obserwacya bezpośrednia potwier
dza w sposób uderzający powyższe prze
widywania teoretyczne, a potwierdzenie 
to pozwala wnosić o słuszności poglądów, 
wypowiedzianych a priori.

Zbadanie widma fotograficznego Nowej 
Perseusza pozwoliło stwierdzić obecność 
linij charakterystycznych H  i K  wapnia 
w jądrze środkowem gwiazdy; w powło
ce gazowej występowały ciała o małym 
ciężarze atomowym jako to: hel, wodór, 
magnez, krzem i prawdopodobnie węgiel.

Widmo jąd ra  pozostaje zawsze niezmien- 
nem, gdy tymczasem widmo powłoki mo
że ulegać zmianom ogromnym; stąd mo
żna wnosić, że zjawisko, z którem wiąże 
się raptowne utworzenie się nowej gwiaz
dy, je s t  wyłącznie wynikiem szybkiego 
rozprężenia się gazu, który nagle ogrzany 
został do tem peratury  bardzo wysokiej,

j przyczem rozprężenie to następuje doko
ła jądra  gazowego gorącego i nierucho
mego.

Otóż zjawisko to może być skutkiem 
nietylko spotkania się dwu gwiazd, jak 
tego wymaga teorya lorda Kelvina, 
lecz także i każdej innej przyczyny, np. 
nagłej ekspansyi, wywołanej działaniami 
chemicznemi, jak to przypuszczają Lhose 
i Lau.

W  tym ostatnim wypadku wynik osta
teczny byłby taki sam, jak w razie spot
kania się dwu gwiazd; atoli drobne 
ilości energii, wchodzące w grę w tym  
wypadku, t łumaczyłyby krótkie trwanie 
zjawiska znacznie prościej, aniżeli czyni 
to teorya lorda Kelvina.

Nasze poglądy dzisiejsze, wedle k tó
rych elektryczność i jonizacya odgrywa
ją na słońcu rolę niesłychanie ważną, ka
żą nam mniemać, że zjawiska, o k tórych  
przed chwilą była mowa, wiążą się praw 
dopodobnie z przyczynami analogicznemu

tłum. 8. B.

PLANKTON WÓD SŁODKICH.

(Dokończenie).

Ale nie cala ilość tłuszczu, znajdu
jącego się w organizmach planktonu, w y
dostaje się na powierzchnię wody po ich 
śmierci; znaczna jego część opada na 
dno wraz z innemi cząstkami organiczńe- 
mi i tam  ulega gniciu. Te szczątki orga
niczne, oznaczane zwykle nazwą saproje- 
lu, stanowią, według wszelkiego prawdo
podobieństwa, materyał, z którego, z bie
giem wieków powstał olej skalny. Mate- 
ryału zresztą do niego dostarczał głównie 
plankton morski, przekonano się bowiem, 
że do powstawania węglowodorów cie
kłych z tłuszczów zwierzęcych i roślin
nych potrzebna jes t  obecność soli mor
skich.

Olej skalny nie jest jedynym  produktem, 
powstającym ze szczątków organizmów 
planktonu. Skorupki oraz inne cząstki
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ich szkieletów, opadając na dno, tworzą 
z czasem olbrzymie pokłady. Okrzemki, 
zamieszkujące jeziora słodkowodne, p rzy 
czyniają się wciąż do tworzenia się ta 
kich pokładów krzemionki. Ciekawą jes t  
przytem  rzeczą, że w jednych  jeziorach 
powstają szybko znaczne pokłady tych 
skorupek, gdy w innych nie można pra
wie zupełnie wykazać obecności ich 
szczątków, chociaż okrzemki i tam znaj
dują się obficie. Nie może ulegać w ąt
pliwości, że w takich jeziorach te cząst
ki szkieletu, ulegają jakimś zmianom 
i rozpuszczeniu się, zanim dosięgną dna, 
i że zmiany te zależą od temperatury, 
głębokości oraz innych własności danych 
jezior. Zbyt mało jednakże znamy jeszcze 
odpowiednie warunki i ich wpływ, że
byśmy mogli powiedzieć coś pewnego 
pod tym  względem.

W  .dalszym ciągu swego opisu, autor 
zadaje jeszcze pytanie co do pochodzenia 
planktonu słodkowodnego.

Pew na  część składających go organiz
mów, pochodzi, bezwątpienia, z morza, 
a mianowicie te wszystkie, k tóre  zajmują 
zupełnie odosobnione stanowisko wśród 
ustrojów słodkowodnych i należą do grup 
czysto morskich. Ale takie morskie pocho
dzenie można przypisać wyłącznie nie
którym  okrzemkom, wyżej wspomnianemu 
wiciowcowi oraz wielu raczkom widłono- 
gim. Te organizmy przywędrowały we
dług wszelkiego prawdopobieństwa, wprost 
z morza i przystosowały się następnie do 
życia w wodzie słodkiej.

Większość atoli ustrojów, składających 
p lankton słodkowodny ma stanowczo in 
ne pochodzenie.

Każdy, kto go badał bliżej, musiał być 
uderzony dziwną różnorodnością jego fau
ny i flory, k tórych  przedstawiciele tylko 
wyjątkowo bywają połączeni między sobą 
węzłami bliższego pokrewieństwa. Wśród 
planktonu nie znajdujemy prawie wcale 
rodzajów, k tóreby  były reprezentowane 
przez większą liczbę gatunków, a i same 
one należą przeważnie do rozmaitych ro
dzin. Zato znaczna ilość gatunków posia
da najbliższych krewniaków wśród form 
pobrzeżnych lub zamieszkującysh dno, 
a co ważniejsza, są one z niemi często

kroć spokrewnione tak blisko, że nadzwy
czaj trudno bywa odróżnić jedne od dru
gich. Znaleziono nawet takie gatunki, k tó 
re część życia spędzają w szlamie osia
dłym na dnie lub u brzegów, część zaś 
w planktonie, jako organizmy pływające 
swobodnie.

WTobec tych faktów większość bada- 
czów planktonu słodkowodnego doszła 
do wniosku, że stanowi on przeważnie 
zbiór organizmów pobrzeżnych lub z p ły 
tkich stawów: organizmy te wcześnie lid) 
później, pośrednio lub bezpośrednio prze
dostały się z ojczystego miejsca na otwar
tą  wodę i przystosowały się do życia 
planktonowego.

Najważniejszego dowodu dla takiego 
przypuszczenia dostarcza nam ta  okoli
czność, że znaczna ich liczba tylko czę
ścią życia należy do planktonu, część zaś 
jego. spędza na dnie lub u brzegów. Mia
nowicie w okresie spoczynku, przerwy 
w działalności życiowej, jaja, zarodniki, 
a naw et dorosłe osobniki, otoczone spe- 
cyalną grubą błoną, opadają na dno 
lub na fali dostają się w zaciszne kąciki 
u brzegów i tam  oczekują powrotu do 
życia z chwilą, gdy nastaną znów po
myślne warunki.

Jedynie  nieliczne organizmy unoszą się 
przez cały rok w wodzie i nie przestają 
należeć do planktonu. Z zupełną pewno
ścią stwierdzono to tylko dla niektórych 
raczków widłonogich.

Jeżeli przyjmiemy takie pobrzeżne po
chodzenie planktonu słodkowodnego, to 
odrazu nasuwa się pytanie, jakiemi środ
kami rozporządzają te organizmy pobrzeż
ne, żeby mogły żyć w strefie „pelagi- 
cznej” jezior. Jasną  jest bowiem rzeczą, 
że organizmy osiadłe nie mogą tak  bez
pośrednio stać się uzdolnionemi do swo
bodnego unoszenia się w wodzie. Strefa 
pobrzeżna i strefa pelagiczna, są to dAva 
wręcz odmienne światy, z zupełnie od- 
miennemi warunkami życia. Jedną  z na j
ważniejszych cech strefy pelagicznej jes t  
brak stałych punktów, na którychby moż
na było oprzeć się i wypocząć: zamieszku
jące ją  ustroje muszą bez ustanku unosie 
się w wodzie, a że z natury  swojej są. 
przeważnie cięższe od niej, groziłoby im

K q 2WSZECHŚWIAT
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ciągle opadnięcie do niższych warstw lub 
na dno, gdzie panują odmienne warunki, 
z któremi zetknięcie pociągnęłoby za so
bą śmierć.

To też pierwszy i nieodzowny warunek 
aby jakikolwiek ustrój z osiadłego mógł 
się stać pelagicznyra,—stanowi uzyskanie 
zdolności do unoszenia się w wodzie albo 
przynajmniej do możliwie znacznego 
przeciwdziałania szybkości spadku, które- 
by pozwalało korzystać z każdej pomyśl
nej okoliczności do utrzymania się wr gór
nych warstwach.

Wiadomo, że to unoszenie się w wodzie 
opiera się głównie na specyałnej budowie 
danych organizmów; ruchy dowolne od
grywają tu zazwyczaj bardzo małą rolę, 
a już szczególnie wśród organizmów plank
tonu słodkowodnego. Ich narządy są 
przeważnie bardzo słabo rozwinięte; brak 
im pfzytem  różnych specyalnych narzą
dów pływnych, aparatów hydrostatycznych, 
które nie są bynajmniej rzadkie u organi
zmów morskich i umożliwiają im wzno
szenie się lub opadanie w miarę potrzeby. 
U organizmów planktonu słodkowodnego 
takie speeyalne narządy dostrzegamy je 
dynie wyjątkowo.

Ich przystosowania są bardziej ogólnej 
natury; dążą one raczej do zmniejszenia 
wogóle ich ciężaru właściwego lub po
większenia powierzchni całego ciała, co 
prowadzi do tego samego celu

Zmniejszenie ciężaru właściwego jedne 
organizmy planktonu słodkowodnego osię- 
gają przez zawartość znacznej ilości kro
pelek tłuszczu; inne natomiast przez po
większenie powierzchni ciała, zapomocą 
różnych w yrostów , kolców, a nawet ca
łych płytek, sterczących na różne strony: 
nie dodają one zbytnio wagi, powiększają 
zaś znakomicie objętość ciała, a w każ
dym razie stanowią przeszkodę do szyb
kiego opadania. Z tego też powodu szkie
lety ich, o ile je  one posiadają, nadzwy- 
czaj cienkie i delikatne, różnią się tem 
wybitnie od mocnych i grubych szkiele
tów gatunków, zamieszkujących dno lub 
strefę pobrzeżną.

Musimy tu jeszcze zwrócić uwagę na 
jednę okoliczność. J a k  wykazały naj
nowsze badania, szybkość spadku w wo

dzie nie zawsze bywa jednakowa, zm ie
nia się ona w różnych porach roku, w za
leżności od pewnych zmian, jakie każda 
pora wywołuje w całej masie wody.

W ynika stąd, że urządzenia organizmów 
planktonu, umożliwiające im utrzym y
wanie się w wodzie w pewnej porze ro
ku, mogą się okazać zupełnie niewystar
czające dla innej. Chcąc więc i nadal 
utrzymać się we właściwem środowisku, 
organizmy takie muszą ze zmianą pory 
roku zmieniać także i swój kształt. Now- 

I sze spostrzeżenia stwierdziły, że tak jest 
' istotnie.
* Wiadomo, że kształt kulisty umożliwia 

najszybsze spadanie. Zauważono też, że 
najpospolitszy bywa on w tych porach 
roku, kiedy konsystencya wody sama 
przez się utrudnia najbardziej spadek. 
W  innych porach organizmy planktonowe 
wydłużają ciało i dążą do możliwie dale
kiego odbiegnięcia od kształtu kulistego. 
U organizmów mających w zimie (a więc 

i w okresie największej gęstości wody) s to
sunek dwu osi ciała jest 2 : 1, w lecie 

| zmienia się on na 5 :  1. Przeistacza to 
: tuk dalece cały ich kształt, że dawniej 

odpowiednie postaci uważano za odrębne 
gatunki i dopiero dokładniejsze poznanie 
warunków istnienia planktonu i ściślejsze 
zbadanie jego organizmów zapoznało nas 
z tą ich wielką zmiennością, z tem przy- 

| stosowywaniem się do czasowych zmian, 
z tą ich dwupostaciowością sezonową.

Organizmy planktonu słodkowodnego 
przystosowane są przeważnie i wyłącznie 
do zupełnie biernego unoszenia się w wo
dzie; same przez się nie bywają one za
zwyczaj uzdolnione do zmiany miejsca. 
Nie pozostają jednak bynajmniej w spo
czynku; przeciwnie odbywają prawie bez 
ustanku wędrówki w kierunku pionowym 
lub poziomym, a to wskutek tego, że 
wody i wewnątrz nie pozostają prawie 
nigdy w bezwzględnym spokoju: można 
w nich stwierdzić istnienie powolnych 
wprawdzie, ale nieustających prądów pio
nowych i poziomych, za któremi i plank
ton, chcąc nie chcąc, musi podążać bez 
ustanku. One też w znacznej części okre
ślają jego położenie w masie wody.

Jak  widzimy z tego szkicu, dla dokła
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dnego zapoznania się z życiem planktonu, 
należy zwrócić uwagę nietylko na skła
dające go organizmy, ale także i na włas
ności całego środowiska, i na ogół warun
ków życia w danym zbiorniku wody, 
w tedy bowiem dopiero zdołamy zrozumieć 
i ocenić należycie różne właściwości sa
mego planktonu.

Na zakończenie poświęcimy jeszcze 
parę słów kwestyi, czy badanie planktonu 
środka wodnego posiada jakie znaczenie 
praktyczne.

Do ostatnich prawie czasów rozpo
wszechnione było mniemanie, że jedynie  
plankton morski ma takie znaczenie; b a - » 
danie zaś słodkowodnego może posiadać 
wyłącznie doniosłość naukową. Pogląd 
taki atoli okazał się zupełnie mylnym.

Wprawdzie istotnie przeważna większość 
ryb słodkowodnych trzym a się dna lub 
warstw y pobrzeżnej, a ja ja  składa rów
nież tamże, tak  że na pozór nie mają one 
żadnej łączności z planktonem. W rze
czywistości jednak  tak nie jest: przede- 
wszystkiem plankton dostarcza żywności 
wielu pośledniejszym rybom, j ak  np. płot
kom, które same wprawdzie nie mają 
bezpośredniego praktycznego znaczenia 
dla ludzi, karm ią jednak sobą inne ważne 
ryby, jak  okunie lub szczupaki. Możem 
więc powiedzieć, że istnienie tych  waż
nych ryb zależy ostatecznie pośrednio od 
planktonu. Ale stokroć ważniejsza jest 
tu  okoliczność, że od składu planktonu 
zależą w ogromnym  stopniu warunki ży 
cia w całym zbiorniku wody, jak  zawar
tość w nim różnych gazów, stopień prze
zroczystości wody, jej zanieczyszczenie 
i t. d. Poznanie więc dokładne plankto
nu słodkowodnego, jego warunków życia, 
zależności od środowiska i wzajemnego 
oddziaływania na nie — poza znaczeniem 
naukowem posiada też i p rak tyczną  do
niosłość, przyczynia się bowiem do w y
jaśnienia nie jednej tajemnicy w życiu 
ryb pożytecznych i w ten sposób może 
dostarczyć niejednej praktycznej wska
zówki dla rybołóstwa.

B. Dyakowski,.

WYSTAWA „URANII”.

Towarzystwo urządzeń szkolnych i po
mocy naukowych „Urania”, urządziło w no
wym swym lokalu pierwszą u nas wystawę 
speeyalną dla zapoznania kół pedagogicz
nych z nowemi ulepszeniami w dziedzinie 
pomocy szkolnych oraz dla zainteresowa
nia szerszych warstw publiczności sprawa
mi szkolnictwa. Zgóry też naznaczyć na
leży zupełne i zasłużone powodzenie wy
stawy.

Młode towarzystwo wzięło przed się sze
rokie zadania naukowo-praktyczne. Prag
nie ono rozszerzyć lub zapoczątkować wy
pracowanie i wydawnictwo polskich pomo
cy naukowych jako to: map-geograficznych, 
tablic poglądowych, tablic pomocniczych 
do nauk przyrodniczych i matematycznych; 
stworzyć stałe muzeum szkolne, w którem 
wychowawcy mogliby się zaznajomić z wszel
kiego rodzaju pomocami naukowemi oraz 
nowemi zdobyczami na polu pedagogiki. 
Wreszcie „Urania” zamierza w miarę zwięk
szenia się zasobów towarzystwa zakładać 
laboratorya fizyczne, chemiczne, biologicz
ne i inne, z których szkoły, nie posiada
jące urządzeń własnych, za niewielką opła
tą korzystaćby mogły.

Wystawa „Uranii” była niejako pierw
szym jej publicznym występem, występem 
dowodzącym żywotności i potrzeby podo
bnej instytucyi.

W pięciu salach, z których największa ■ 
przeznaczona jest na odczyty naukowe, 
mieszczą się dobrze dobrane i ułożone zbio
ry i pomocy naukowe. Na wstępie zaraz 
spotykamy się z doborem różnej wielkości 
globusów oraz map geograficznych. Obok 
znalazły pomieszczenie telurya i planetarya 
oraz rysunki astronomiczne. Dalej widzi
my dobór mikroskopów szkolnych i szereg 
niewielkich przyrządów fizycznych jako to: 
maszynki elektryczne indukcyjne, miniatu
rowe dy namomaszyny (niewłaściwie na
zwane elektromotorami), termo-element i t. d.

W innych salach znajdujemy pomocy na
ukowe do wykładu anatomii, zoologii, bo
taniki i mineralogii. Są tu  więc szkielety, 
czaszki i kości ludzkie, modele z papier- 
mach6 poszczególnych części ciała, modele 
mechaniczne Sorgdragera do objaśnienia 
działania narządów oraz tablice ścienne 
anatomiczne do nauki szkolnej.

Po., ocy naukowe zoologiczne reprezen
towane są przez preparaty nastrzykiwane, 
szkielety zwierząt, kolekcye zwierząt wy
pchanych (przeważnie ptaki), preparaty spi
rytusowe okazów dorosłyoh oraz takież 
preparaty, wykazujące rozwoje i przemia-
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ny. Kolekoyj dopełniają zbiory owadów, I 
okazy przyrządów do zbierania i pr^echo- j 
wywania owadów oraz tablice ścienne.

W dziale botanicznym napotykamy ziel
niki szkolne, tablice ścienne oraz przyrzą
dy i środki pomocnicze do oznaczania., su
szenia i hodowania roślin.

Dział mineralogiczny wreszcie zawiera 
modele krystalograficzne, zbiory minerałów 
(do celów szkolnych) i skamieniałości i ta
blice ścienne.

Każdy dział naukowy dopełniają rozłożo
ne egzemplarze podręczników szkolnych 
w języku polskim.

Ogromne zaciekawienie, wzbudzają wy
stawione ładnie utrzymane akwarya i ter- 
rarya. Zasługują one na tem większą uwa
gę, że są to prywatne zbiory kilku wycho- 
wańców warszawskich szkół średnich, świad
czące o zamiłowaniu naukowem młodych 
zbieraczów.

Oprócz specyalnych, znajdujemy na wy
stawie i pomocy naukowe ogólne, jako to 
obrazy chromolitografowane do rozwiesza
nia na ścianach, latarnie magiczne, dyapo- 
zyfcywy do latarń, liczydła do wykładu ma
tematyki i i. d.

Osobny, nie naukowy, dział wystawy za
wiera urządzenia szkolne: ławki, stoły, sza
ły z szufladami, tablice, stalugi do map 
i t. d., interesujące, zwłaszcza przełożonych 
szkół, ze względów hygienicznych i prak
tycznych.

Podając to pobieżne sprawozdanie z wy
stawy „Uranii” zaznaczamy z przyjemnoś
cią, że zainteresowanie, jakie wzbudziła 
wśród szerszych warstw publiczności, świad
czy o rozbudzonem przekonaniu o potrze
bie szkół, szkół dobrych i zaopatrzonych 
we wszystko, co wiedza wytworzyła dla 
uprzystępnienia wiedzy. Jakby parafrazując 
słynne zdanie „nil humanum a me alienum 
esse pu to”, „Urania” pragnie objąć całe 
nauczanie szkolne, a cokolwiek ściąga się 
do szkoły, nie jest jej obce. Jeżeli jeszcze 
„Urania” potrafi z pośrednika między nami 
a Europą przeobrazić się na wytwórcę, za- j 

stąpi okazy cudzoziemskie, przeważnie nie
mieckie, swojskiemi, w takim razie dopnie 
celu i zdobędzie prawo do stałego i rosną
cego poparcia. Ziszczenia się tego szczerze 
życzymy „Uranii”.

w . w.

KORESPONDENOYA.

Co to są „spadające oblokiP 
Bujna wyobraźnia ludowa, nawet w razie 

zupełnej nieznajomości rzeczy, umie sobie 
dopomódz, nadając im najfantastyczniejsze 
nazwy i własności; któż bowiem z nas 
w młodości nie słyszał, ba nawet nie oglą
dał, z wiarą największą, takich rzeczy jak: 
kamyczki mające własność ścinania paz
nokci, leczenia od chorób rozmaitych; lub 
nazywanych: palec czartowski, pazur czar- 
towski; lub też poczytywanych za skamie
niały ser, plaster miodu, grzyb i t. d. Do 
takichże fantastycznych nazw należą: siar
ka piorunowa i spadające obłoki.

Fantazya ta ludowa przetrwała u nas aż 
do chwili obecnej z całą swą siłą i wiarą, 
pomimo tego, że nauka dawno już umie 
wszystkim tym rzeczom nadać właściwe ich 
znaczenie i tak: kamienie powyższe są to ska
mieniałości sylurskie (szwedzkiego pocho
dzenia), lub kredowe (miejscowe), albo też 
przedstawiają odłamki skał, dziwacznie 
oszlifowane w morenach z epoki lodowco
wej pochodzących; wszystkie te rzeczy na 
polach naszych rzadkością nie są bynaj
mniej; „piorunową siarką” nazywa lud żół
ty pyłek kwiatowy (polen), z drzew sosno
wych pochodzący.

Znaczenie „obłoków spadających” przed
stawia kwestyę, aż do dziś dnia nie roz
strzygniętą.

Obłok spadający jest to ciało (masa) ga
laretowate i przedstawiające kawałki bez
kształtne rozmaitej wielkości; niekiedy są 
one małe, tak że po kilka na zwykłym 
spodku od filiżanki, mogłyby się pomie
ścić, innym znów razem dosięgają takiej 
wielkości, że cały talerz jednym kawałkiem 
napełnićby można; chcąc porównać ten 
obłok z rz< czarni dobrze znanemi, można 
powiedzieć, że jest podobny do świeżej 
ikry rybiej, lub do skrzeku żabiego, od 
którego wyróżnia się tylko swoją jednoli
tością; najpodobniejszy wszelako jest do 
galarety przygotowanej z mączki ziemnia
czanej zalanej wrzątkiem.

„Spadanie obłoków” jest zjawiskiem dość 
rządkiem i tylko po bardzo obfitych desz
czach i ulewach, dla których publicyści 
nasi mają ulubione swoje, ale dziwne ja
kieś wyrażenie: „oberwanie się chmury’ ;

j otóż po takiem oberwaniu się chmury, kie- 
J  dy już wody całkiem spłyną, przytrafiają 

się niekiedy, na miejscach niżej położonych, 
owe kawałki galaretowate, a w mowie lu
dowej fantazyjnie „obłokami” zwane.

Zaledwie parę razy w dzieciństwie mo- 
jem obłoki te zdarzało mi się oglądać, po-
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tern nigdy już ich nie napotykałem; sam j  

zaś' fakt nazawsze w pamięci mojej pozo- ] 
stał. To też nieraz rozmawiałem o tem z naj- 
kompetentniejszymi przyrodnikami, a w koń
cu kwestyę niniejszą oddałem pod dysku- 
syę najwybitniejszych uczonych dorpackich, 
na wieczorku u akademika Karola v. Baera 
zebranych. Okazało się, że akad. v. Baer, 
jeden tylko, te kawały galaretowate znał 
i widział; ktoś inny znowu powiedział, że 
słyszał coś o tem, ale nigdy nie widział; 
reszta zaś towarzystwa poraź pierwszy z za
jęciem słuchała naszych opowiadań i w koń
cu akad. v. Baer opowiedział nam epizod 
z czasów swoich studenckich, który miał 
niby dodać nieco światła, do objaśnienia 
kwestyi niniejszej. Oto jest opowiadanie 
v. Baera: „W chwili kiedy byłem bardzo
zajęty preparowaniem jajników żaby zwy
kłej, koledzy przybyli do zootomicum, gdzie 
pracowałem, bj mię zabrać na komersz. 
Jakże byłem zdziwiony, gdy za powrotem 
do mojego zajęcia, znalazłem miseczkę pre- 
paracyjną napełnioną galaretą całkiem po
dobną do tych „obłoków” *).

Oto wszystko, cokolwiek w kwestyi ni
niejszej jest wiadomo; w literaturze, tak 
ściśle naukowej, jak i popularnej nigdy z tą 
kwestyą nie spotkałem się że ją na łamach 
Wszechświata wznowić postanowiłem, po
chodzi to stąd, że prawie co lata zapytania 
o pochodzeniu „obłoków spadających” otrzy
muję, a lata przeszłego odbierałem je na
wet listownie; przytem byłoby rzeczą 
bardzo ciekawą dowiedzieć się, czy zjawis
ko niniejsze gdzieindziej jest znane i w spo
sób powyższy interpretowane.

Może więc znajdzie się ktokolwiek po
śród przyrodników naszych, coby tę kwe
styę wyczerpująco objaśnić potrafił?

W. Dybowski.

KRONIKA NAUKOWA.

— • Tożsam ość promieni « pochodzących  
z c ia ł  ratlyo -  aktywnych e .  Rutherford,
który badaniom ciał radyoaktywnyeh złożył 
daninę pierwszorzędnej wartości, poddał po
nownie badaniu naturę promieni a wy
syłanych przez uran, rad, tor i aktyn or iz 
produkty ich kolejnych przemian w liczbie 
rozmaitej dla każdego z nich; w przypadku

ł) A zatem , ja jn ik i żabie, p o zo s ta jąc  czas  d ł uż 
szy w wodzie, p ęczn ie ją  tak , ja k  b u lk a  w k aw ie , 
lub m ączka z iem n iaczan a  w  u krop ie—czego n igdy 
nie sp raw dzałem . J a b y m  sądził, że „ob łok11 je s t  
pochodzenia  roślinnego: nostoc, g rzy b  ja k iś , i t. p.

I ra lu naprzykład szereg tych przemian do- 
j sięga radu F, który jest identyczny z polo

nem. Metoda badania, użyta przez Ruther
forda, polega na oznaczeniu zboczenia pło
mieni wskutek przejścia ich między dwie
ma płytami bliskiemi, których różnica po- 
tencyału jest rzędu 500 woltów. Aby przesz
kodzić wyładowaniu, umieszczano całkowi
ty przyrząd w próżni, możliwie dokładnej.

Teorya doświadczenia wskazuje, że po
miar zboczeń doprowadza bezpośrednio do 
znajomości ilości m v3/e, a zestawiając ten 
wynik z wartością m ir/e otrzymaną z innych 
doświadczeń, można znaleść v i e/m. Pręd
kość cząstek a jest rzędu 10<Jcm/sek. W ar
tość e/m  jest praktycznie jednakowa dla 
wszystkich promieni zbadanych, co dopro
wadza autora do sformułowania wyników 
swoich badań w słowach następujących:

„Możemy słusznie wnioskować, że cząst
ki a, wysyłane przez różne pierwiastki ra- 
dyoaktywne posiadają we wszystkich wy
padkach jednakową masę.

„Wynik ten jest ważny, wykazuje on bo- 
wiem, że uran, tor, rad, aktyn, które za
chowują-się jak pierwiastki chemiczne odrę
bne, posiadają wspólny produkt przemiany. 
Cząstlśa a stanowi jednę z tych jednostek 
zasadniczych materyi, za której pomocą 
zbudowane są atomy tych pierwiastków.

„Jeżeli przypomnimy sobie, że podczas 
swych przemian rad i tor wyrzucają po 
pięć cząstek «, aktyn cztery, uran jednę 
i że, prócz tego, rad jest według wszelkie
go prawdopodobieństwa wytworem prze
miany uranu, wówczas zobaczymy, że cząst
ka a jest zasadniczą częścią składową pier
wiastków radyoaktywnyeh. Wykazałem, jak 
ważne znaczenie mają cząstki a w zjawi
skach radyoaktywnyeh. W porównaniu 
z niem promienie (3 i 7 są zupełnie pod
rzędne.”

Wartość e/m pozostawia niejaką niepew
ność w interpretacyi istoty chemicznej pro
mieni. Rutherford podaje przyczyny, skłania
jące do odrzucenia hypoteay, podług^ której 
byłyby one utworzone przez wodór. Stała 
obecność helu w ciałach radyoaktywnyeh 
przemawiałaby raczej za tożsamością ich 
z tym ostatnim gazem. Ale, w takim razie, 
trzebaby przypuścić, że w promieniach a 
atomy helu posiadałyby podwójny ładunek 
jonowy. Rutherford nie uważa, aby to przy
puszczenie przedstawiać miało trudności; 
promienie a są doskonałemi jonizatorami, 
a i same składające jo cząstki mogą się 
też jonizować wstkutek potężnych uderzeń, 
jakim podlegają w zetknięciu z cząsteczkami 
materyalnemi. Do tych uwag autor dodaje 
rachunek wieku minerałów radyoaktywnyeh, 
oparty na znajomości prędkości ich prze
mian i na mierzeniu ilości helu, który za-
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zawierają i który, jak przypuszcza, jest 
w nich uwięziony całkowicie od początku 
ich rozkładu. Dochodzi 011 w ten sposób 
dla fergusonitu i toryanilu do olbrzymiego 
wieku 400 milionów lat, co znacznie prze
wyższa inne oceny, dotyczące rozwoju zja
wisk ziemskich.

Podobne obliczenie mogłoby dogadzać 
biologom, którzy opierają ewolucyę organicz
ną na teoryi bardzo długich okresów. Jed 
nakże, można zadać sobie pytanie, czy ra
chunek Rutherforda jest wystarczająco uza
sadniony, czy naprzykład hei nie został na
gromadzony w minerałach kosztem jakichś 
substancyj, całkowicie już rozłożonych. 
W tem przypuszczeniu, badane minerały 
mogły były zawierać w epokach bardzo 
odległych daleko większe ilości materyj ra- 
dyoaktywnych niż obecnie, co zmniejsza
łoby potrzebę tak długich okresów dla wy
tworzenia helu, który zawierają. W każdym 
razie, ten niespodziewany sposób oblicza
nia okresów geologicznych pozostaje tem 
nie mniej godnym uw^agi i zasługuje, jak 
się zdaje, na głębsze zbadanie. W. B.

R. g. d. Sc. 30 list.
—  0 z a ieżn o śc i  pomiędzy zdolnośc ią  ab

sorpcyjną  wzglądem  energii  promienistej  
a stanem  chem icznym  ciał.

W jednej z wygłoszonych niedawno kon- 
ferencyj A. Byk przedstawia zależność, ja
ka zaohodzi pomiędzy zdolnością absorp
cyjna względem energii promienistej, a sta
nem chemicznym ciał.

Podług poglądów, wypowiedzianych przez 
Maxwella, Sellmeiera, Helmholtza i Kette- 
lera, cząsteczki' najmniejsze ciał wprowa
dzane są w drgania przez impulsy peryo
dyczne światła padającego; tarcie wywoła
ne tym ruchem, staje się przyczyną nisz
czenia energii świetlnej, to jest absorpcyi 
światła. Rozmaitość zaś drgań, właściwych 
różnym cząsteczkom, jest, według -tego po
glądu, przyczyną absorpcyi z wyboru roz
maitych ciał, to jest ich barwy. Udowod
nienie zależności, zachodzącej między po
chłanianiem światła, a stanem cząsteczko
wym, stało się możliwe dopiero wtedy, gdy 
w chemii organicznej wyjaśniona została 
budowa cząsteezek, tak zawiłych, barwników; 
oo zaś: do ciał nieorganicznych, gdy w ukła- J  

dzie peryodycznym znaleziona została trwa
ła podstawa do badań porównawczych włas
ności fizycznych różnych pierwiastków. 
Najnowsze badania wykazały, że w hoino- 
logonach rozmaitych związków organicz
nych siła zabarwienia wzrasta wraz z pod
stawianiem grup, posiadających wyższy 
ciężar cząsteczkowy. Jakkolwiek i w związ
kach nieorganicznych kolor zależy od bu
dowy wewnętrznej,, tu jednakże nie jest on 
związany z ugrupowaniem atomów, ale
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I z indy widualnemi właściwościami pierwiast- 
| ków, z ich ciężarem atomowym oraz ich 

cechą elektrododatnią lub elektroodjemną.
I  Widma absorpcyjne par rozpalonych rozmai- 
, tych metali,' identyczne, podług prawa 

Kirchhoffa, z widmami emisyjnemi, wyka- 
| zu.j% wyraźny związek z ciężarem atomo- 
] wyra i położeniem metalu w układzie pe- 
j  ryodycznyrn. Podobnież, w chemii organicz- 
[ nej wzrost ciężarów cząsteczkowych pro- 
j  wadzi, niezależnie od wszystkich innych 

j  warunków, do wzmocnienia barw. Prawi- 
■ dłowości te są tak typowe, że można po- 
| sługiwać się szeregami widmowemi, szcze

gólnie w przypadku rozkładu magnetyczne
go, aby jak to uczynił p. Runge dla radu, 
określać pierwiastki. Dla związków nieor
ganicznych stwierdzono to prawo, że 
w połączeniach binarnych pierwiastków 
datu.go rzędu pionowego układu peryo- 
dycznego z jednym i tym samym pierwiast
kiem kolor wzmacnia się w miarę wzrasta
nia ciężaru atomowego. W związkach bi
narnych organicznych jony elektrolityczne 

I odgrywają niezmiernie ważną rolę.
Każdy jon, w roztworze rozcieńczonym 

o ile istnieje jako taki, posiada absorpcyę 
charakterystyczną zupełnie niezależną od 
obecności innych jonów. Kolor związku 
określa się |>oprostu przez dodanie ab- 
sorpcyj dwu składających go jonów; 
również w przypadku kwasu bezbarwnego 
zależy on jedynie od koloru metalu. Ten 
ostatni, co prawda, posiada, nawet w roz
tworze zupełnie rozłożonym z punktu wi
dzenia elektrolitycznego, zabarwienie włas
ne tylko w takim j-azie, jeżeli stanowi jon 
niezależny jednej wartościowości. Nie jest 
zaś tak np. w przypadku soli wielobarwnych 
chromu trójwartościowego, których kolor 
zależy właśnie od czynników składowych 
poza metalem.

Innego rodzaju absorpcyę warunkuje 
przewodnictwo elektryczne. Związek, jaki ist 
nieje między przewodnictwem a absorpcyą, 
wypływa bezpośrednio z teoryi elektroma
gnetycznej światła, potwierdzonej w dziedzi
nie fal podczerwonych przez ostatnie do
świadczenia Hagena i Rubensa. W tym 
wypadku kwestya obecna sprowadza się do 
zagadnienia, dotyczącego zależności między 
przewodnictwem elektrycznem a składem 
chemicznym. Jeżeli przewodnictwo jest funk- 
cyą peryodyczną ciężaru atomowego, to 
i w takim razie istnieje związek między 
absorpcyą a składem chemicznym, zwią
zek, którego rodzaj będzie, jednakże, in
ny od tego, o jakim była mowa. Zasadni
cze poglądy teoryi elektromagnetycznej ka
żą nam uznać związek między absorpcyą 
ciał, a resztą ich własności optycznych, 
takich jak rozszczepienie spółczynnika za
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łamania, polaryzacya obrotowa naturalna 
lub magnetyczna, własności, które przypi
suje się ruchom elektronów. Stając na tym 
punkcie widzenia, należy porównać znane 
prawa Landolta i Briihla, dotyczące załama- 
nia cząsteczkowego ciał bezbarwnych, z do
świadczeniami, które poczynione zostały 
w dziedzinie fal podczerwonych i nadfioł- 
kowych w przedmiocie zależności między 
absorpcyą a budową. To samo stosuje się 
także do obrotu naturalnego płaszczyzny 
polaryzacji. Idąc dalej tą samą drogą, 
możnaby w końcu sprowadzić zależność 
między wszystkiemi zjawiskami optycznemi, 
a ich mechanizmem do zależności między 
absorpcyą świetlną, a składem chemicznym. 
Ponieważ własności oplyczne ciał warun
kują się cieniami własnemi elektronów, moż
na przeto spodziewać się, że badania pro
wadzone w tem przedmiocie dotyczą cie
kawych przyczynków do teoryi budowy 
najmniejszych cząstek ośrodków, rozciągłych.

R. g. d. Sc. (30 list.). W. K.
—  Udoskonalenia w budowie lamp r tęc io 

w y c h .—Główną wadą światła elektrycznych 
lamp rtęciowych jest, jak wiadomo, brak 
czerwonych promieni, co mu nadaje barwę 
zupełnie odmienną od zwykle używany cli 
świateł. Szczególniej zmienia się barwa 
ciał, które w oświetleniu słonecznem po
siada zabarwienie czerwone: zwykły lak na
biera koloru czekoladowego, a skóra ludz
ka staje się niebieskawo-zielona i t. d. To 
przykre dla naszych oczu zabarwienie świa
tła lamp rtęciowych jest bezwątpienia przy
czyną ich małego rozpowszechnienia. Sta
rano się usunąć te wady bądź to przez 
dodanie czerwonych promieni, pochodzą
cych z materyj czerwono fluoryzujących, 
bądź też przez łączenie lamp rtęciow.ch 
z żarowemi. Powyższe sposoby aczkolwiek 
zmieniają trochę zabarwienie światła, wy
twarzanego w lampach rtęciowych, jednak 
nie nadają się do usunięcia zła w zupeł
ności.

Obecnie, panowie E. Getreke i O. von 
Baeyer przeprowadzili w fizyc*,iio-technioz- 
nym instytucie państwowym w Berlinie 
szereg prób nad lampami rtęciowemi i wy
naleźli, jak się zdaje, środek umożliwiający 
wytwarzanie się promieni czerwonych w sa
mej lampie. Środkiem tym jest dodanie 
cynku do rtęci, tworzącej elektrodę.

Jeżeli w lampie ze szkła kwarcowego za
stosujemy elektrodę z amalgamatu cynku, 
który na 100 części cynku zawie.a około 
30 części rtęci, to w widmie wytworzone
go luku świetlnego obok świetlnych linij 
rtęciowych 435,9, 546,1, 586,9, 579,0 uka
żą się linie cynku, odpowiadające 468,0, 
472,2, 481,1 i 686,4 Szczególniej wy
raźna jest czerwona linia cynku 636,4. |

' Światło tak zbudowanej lampy (o 110 Wol
fach napięcia) znacznie bardziej zbliża się 
do Światła dziennego, niż światło zwykłej 
lampy rtęci wej.

Laska laku posiada zwykłą czerwoną bar
wę, a skóra ludzka traci swój niebiesko- 
zielony odcień, a nawet wydaje się raczej 
zanadto różowa. Tylko żółte przedmioty 
jeszcze rażąco zmieniają swe zabarwienie 
i wydają się zbyt czerwone lub zbyt zielo
ne. Temu brakowi probowano zapobiedz 
przez dodanie do amalgamatu cynkowego 
pewnej ilości sodu metalicznego. Skutek 
był nadspodziewanie dobry, tak, że światło 
takiej lampy rtęciowo-cynkowo-sodowej ma
ło się różni barwą od światła wielu lamp 
Bremera o świetle intensywnem.

Ponieważ zdarzało się, że wskutek silne
go rozszerzania się i przylegania amalgama
tu cynkowego, który w zwykłej temperatu
rze jest ciałem stałem, do ścian rury szkla
nej, tworzącej lampę, ta ostatnia pękała,

; przeto okazało się pożytecznem dodawanie 
do elektrody jeszcze około l 0°/0 bizmutu 

i (stosunek ten nie jest pewny). Po dodaniu 
bizmutu pękanie lamp już nie występowa- 

' lo, a widmo bizmutu było zanadto słabe, 
j  aby w widoczny sposób wpływało na bar- 
; wę światła.

Używana do doświadczeń lampa, pocho
dziła z fabryki Herausa w Hanau i prze
znaczona była specyalnie do badań spe
ktroskopowych—nie nadawała się więc zu
pełnie do celów oświetlenia.

Z tego względu badacze nie robili po
miarów nad ekonomią świetlną i t. d. lam
py rtęciowej w nowej jej budowie. W każ
dym razie stwierdzenie faktu, że dodanie 
cynku do elektrody lampy rtęciowej nadaje 
jej światłu czerwone zabarwienie, powinno 
zachęcić techników do pracy w tym kie
runku, aby umożliwić tym sposobem roz
powszechnienie taniego, a silnego źródła 
światła jakiem, bezspornie, jest łukowa lam
pa rtęciowa. w. w.

(Elektrotechnische Zeitschrift).
—  R ozm ieszczen ie  m gław ic ,  w „Astrono- 

mische Nachrichten” (JN? 3969) p. Easton 
porusza sprawę rozmieszczenia mgławic 
względem układu mlecznego.

Badania, podejmowane w tej powszechnie 
przyjętej myśli, że mgławice znajdują się 
tylko w pewnej odległości od Drogi mlecz
nej i że zdają się być znacznie liczniejsze 
u biegunów mlecznych, potwierdziły to 
przypuszczenie co do półkuli północnej, 
podały' je jednak w wątpliwość, co do pół
kuli południowej. P. Easton wykazuje, że 
tylko brak obserwacyj doprowadził do mnie
mania, jakby mgławice były tak rzadko 
rozmieszone na półkuli południowej: w rze
czywistości zaś tak nie jest.
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Następujące liczby wykazują, że jakkoj*. 
wiek jest do  prawdą dla mgławic słabych 
jednakże rzecz się ma odwrotnie dla świe
cących:

Strefa mleczna północna
Południe Północ

od równika od równika 
Mgławice słabe . . . .  754 1 043

„ „ błyszczące . 152 71
Doprowadza to do wniosku, że mgławice 

półkuli południowej są rozłożone podług 
innego prawa niż mgławice półkuli północ
nej. W. K.

R. g. des Sc. (30 list.).
—  Działan ie  środków znieczulających na

rośliny było badane w ciągu ostatniego 
dziesiątka lat przez wielu fizyologów. Nie
dawno Alfred Burgerstein ogłosił wyniki 
swoich badań nad działaniem eteru na pącz
kowanie u drzew liściastych, jak również 
nad wpływem eteru i chloroformu na rozwój 
cebuleki kiełkowanie nasion. U niektórych 
badanych drzew rozwój pączków był przy
spieszony przez eteryzowanie, inne znów 
zachowywały się obojętnie, u Bignonia 
puszczanie pędów było opóźnione. Etery- 
zowane cebulki narcyza puszczały pędy 
o tydzień prawie wcześniej, niż w warun
kach normalnych; cebulki tulipana nie wy
kazywały żadnych zmian. Działanie 8-godz. 
chloroformu zabijało wszystkie cebulki, gdy 
tymczasem 48-godz. eteryzowanie nie wy
wierało zupełnie szkodliwego wpływu.

Et.er)ZOwanie w cią»u 24-godzin nasion 
wysuszonych w powietrzu przyśpiesza ich 
kiełkowanie. Takież chloroformowanie czas 
kiełkowania u niektórych nasion skraca, 
u innych zaś przedłuża. Nasiona wymoczo
ne przez eteryzowanie traciły nieco siłę 
kiełkowania, chloroformowanie najczęściej 
zabijało je.

Powietrze zawierające 0,D04°/0 eteru 
sprzyjało wydłużaniu się części podliście- 
niowej u bobu, tykwy i słonecznika; po
wietrze o takiej samej zawartości procen
towej chloroformu prawie lub nawet zupeł
nie powstrzymuje wzrost. Równoległe ze 
stopniem zdolności wzrostu postępuje zdol
ność reagowania na bodźce heliotropijne.

(Naturw. Rund) Cz. St.
—  W yginięcie  mamuta. Wbrew daw

niejszym poglądom, jakoby mamut nie 
żył współcześnie z człowiekiem, obecnie 
z licznych odkryć można wnosić, że 
,'v Europie polowano na mamuta. W cza

lufach paleolitycznych mamut w znacznej 
dości spotykał się w Europie środkowej 
okryty długim na dwie stopy włosem 
* zaopatrzony w potężne kły, nie o wiele 
jednak większe od kłów obecnie żyjącego 
słonia indyjskiego. Pod konieo okresu j

lodowcowego polowano jeszcze na mamuta 
wskutek czego stał się już rzadszym. 
Wyobrażenia mamuta na kościach i na 
ścianach pieczar świadczą o zainteresowa
niu się człowieka przedhistorycznego tem 
zwierzęciem. Ponieważ mamut był jedy- 
n)in prawie celem polowań człowieka, prze
to człowiek polodowcowy lepiej już uzbro
jony począł nielitościwie go tępić: zwierzę 
zostało przedewszystkiern wyparte z Euro
py środkowej do Rossyi, a stąd do Azyi 
północnej. Mamut padł ofiarą nie ocieple
nia się klimatu, ani też nadmiernego zim
na, od czego był doskonale zabezpieczony 
lecz bezwątpienia główmym winowajcą był 
człowiek, bezwzględny myśliwy.

Jak donosi prof. Załęski na podstawie 
najnowszych badań pokarmu w żołądku, 
na języku i między zębami niedawno zna
lezionych w Syberyi mamutów, żywiły 
się one prawie wyłącznie trawami, gdy 
tymczasem na podstawie dawniejszych ba
dań utrzymywano, że pokarm ich przeważ
nie składał się z igieł i gałązek drzew igla
stych. Między znalazionemi resztkami po
karmu zdołano określić niektóre gatunki 
traw, dalej gatunki Carex, oprócz tego pe- 
wne wyższe rośliny kwiatowe, np. macie
rzankę (Thyinus serpyllum,) Papaver alpi- 
num i jaskier ostry (Ranunculus acer.) Są 
to wszystko rośliny, które dziś jeszcze spo
tykamy w Syberyi. Cz. St.

(Prom.)

ROZMAITOŚCI.

Zużytkowanie odpadków- Wiadomo, że
m. Liverpool jedno z pierwszych zaprowa
dziło palenie śmieci i odpadków, zamiast 
kosztownego ich wywożenia. Po spaleniu 
pozostaje jednak pozostałość—klinker—któ
rego rocznie wytwarza się do 50000 ton 
a wy wiezienie go do morza kosztuje 160000 fr. 
Przed jedenastu laty powzięto myśl zużyt
kowania klinkeru na trotoary, parapety 
mostów, podkład pod bruki i t. p.; tym spo
sobem zdołano zużytkować Ł/3 całej ilości.

Inżynier Turton dokonał próby uwieńczo
nej świetnym rezultatem. Mieszając klinker 
z cementem otrzymuje bardzo trwałe płytyr, 
z których zaczęto budować domy dlą ro
botników. Każda płyta posiada zgóry okre
śloną formę, tym sposobem przygotowują 
nawet odrzwia i futryny okien. Dom może 
być zbudowany w przeciągu mieaiąca—jest 
suchy, zdrowy, a cena jego jest o 24°/0 
niższa niż murowanego z cegły.

Wobec powstającej w' Warszawie stacyd 
palenia śmieci, być może, że ta metoda 
i u nas mogłoby znaleść zastosowanie.
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Towarzystwo Kursów Naukowych za
wiadamia,• że dr. Józef Trzebiński, kierow
nik oddziału botanicznego w Smile, wy
głosi seryę dziesięciu odczytów o grzybach 
pasorzytniczych, ich budowie., systematyce 
i biologii ze szczególnetn uwzględnieniem 
gatunków szkodliwych dla roślin uprawnych. 
Odczyty te odbywać się będą w Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa 3 razy tygodniowo, 
poczynając od 22-go b. m. i będą ilustro
wane obrazami świetlnemi i okazami ziel- 
nikowemi. Zapisy przyjmuje kancelarya To- ! 
warzystwa Kursów Naukowych przy ulicy j  

Włodzimierskiej w gmachu Stowarzyszenia j  

Techników.

jYo 2

— Towarzystwo Kursów Naukowych ko 
rzystając z bezinteresownie ofiarowanego 
przez Towarzystwo Farmaceutyczne labora- 
toryum, zaopatrzyło je w nowe urządzenia 
i przyrządy i rozpoczyna tamże zajęcia 
z chemii nieorganicznej, technicznej i pre
paratów, dając tem możność przyrodnikom, 
rolnikom i farmaceutom doskonalenia się 
w analizie pod kierunkiem panów T. Miło- 
będzkiego i L. Elżanowskiego. Zapisy 
przyjmuje kancelarya T. K. N. w gmachu 
Stowarzyszenia Techników przy ulicy Wło
dzimierskiej.

— W Poznaniu zmarł zasłużony obywa
tel, dr. Józef KllSZteiftll, współpracownik 
naszego pisma w pierwszych latach jego 
istnienia.

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. 11 do d. 20- grudnia 1906 r.
(Ze spostrzeżeń  n a  s ta cy i m eteorologicznej prf.y Muzeum P rzem ysłu  i R olnictw a w W arszaw ie)
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