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Jednem z najważniejszych, lecz i naj- j 
trudniejszych zadań astronomii jes t  zba- • 
danie wzajemnego stosunku gwiazd sta- j  

tych i położenia, jakie w tym  systemacie 
gwiazdowym zajmuje słońce nasze. Nie
stety, wiadomości, nasze w tym  kierunku j  

są niezmiernie ograniczone. Znamy, mniej J 

więcej, kierunek, w jakim się słońce po
rusza, a nawet w przybliżeniu obliczono i j 
szybkość tego ruchu—lecz na tem  kończą 
się prawie nasze wiadomości. Właściwa ; 
budowa systemu gwiazdowego, prawa, któ- j 
rym podlegają poszczególne światy w sto- j  

sunku do całości i inne tego rodzaju za
gadnienia są dla nag jeszcze zupełnie nie- | 
znane. Teorye i hypotezy, budowane dla j  

uprzytomnienia sobie całokształtu wszech- ! 
świata, oparte są tylko na większem lub 
mniejszem prawdopodobieństwie, lecz żadne 
2 nich nie znalazło nawet ogólnego uznania.

Ażeby wogóle pozyskać pewne widoki 
na rozwiązanie powyższych zagadnień, mu- 
Slmy najpierw zdobyć daleko dokładniej
sze wiadomości, co do rozkładu gwiazd

b Dr H. Ludendorff, Potsdam. Naturwtssen- 
schaft.liche Wochenschrift, 48.

na niebie i co do ich ruchów, niż posia
dane przez nas obecnie. Im pełniejsze i 
dokładniejsze „katalogi14, t. j. wykazy po
łożenia gwiazd na niebie przekażemy po
tomności, tem bardziej umożliwimy na
szym następcom poznanie najgłębszych ta 
jemnic wszechświata. Początek w tym  kie
runku jest już zrobiony, gdyż już teraz 
istnieją liczne, w części nawet bardzo do
kładne katalogi gwiazd. Wymienimy tu 
kilka najważniejszych. Do nich należy prze- 
dewszystkiem katalog obserwatoryum w 
Bonn (Bonner Durchmusterung), ułożony 
dla sfery nieba od bieguna północnego do 
zboczenia — 28° i zawierający dokładny 
wykaz wszystkich gwiazd aż do dzie
wiątej wielkości, oprócz znacznej liczby 
gwiazd o jasności jeszcze mniejszej. Dla 
pozostałej części nieba posiadamy ka
talog obserwatoryum w Kordobie (Cor- 
doba-Durchmusterung) i katalog fotogra
ficzny obserwatoryum w Kap (Photogra- 
fische Kap-Durchmusterung), zawierające 
wykazy gwiazd aż do dziesiątej wielkości. 
Aczkolwiek te trzy katalogi nie podają 
dokładnego, lecz tylko przybliżone poło
żenie gwiazd, niemniej jednak posiadają 
wielkie znaczenie dla znajomości ich roz 
kładu. Z katalogów, zawierających dokład
ne oznaczenie położenia gwiazd, wspo



mnieć należy o prawie już ukończonym 
katalogu, Towarzystwa Astronomicznego 
międzynarodowego. Katalog ten obejmuje 
aż du dziewiątej wielkości wszystkie gwiaz
dy katalogu obserwatoryum w Bonn i się
ga do 80° zboczenia północnego. Katalog 
ten składać się będzie z 20 tomów, z któ
rych 16 już się ukazało i oparty je s t  jak  
wszystkie dotychczasowe katalogi na ob- 
serwacyi gwiazd podczas przejścia ich 
przez południk, co wymaga olbrzymiego 
nakładu pracy. Wyższość takiego dokład
nego katalogu nad innemi stanowi to, że 
może być użyty  do badania własnego ru
chu gwiazd. Jeżeli bowiem po upływie 
kilku dziesiątków lat powtórzymy spo
strzeżenia, to różnica między położeniem 
gwiazdy dostrzeżonem, a zapisanem w ka
talogu wykaże nam, po wprowadzeniu 
nieodzownych poprawek, ruch własny gw ia
zdy za czas ubiegły między dwoma spo
strzeżeniami.

Dla dania przyszłym astronomom jeszcze 
obszerniejszej podstawy do oznaczenia ru
chów własnych gwiazd, pożądane byłoby 
skatalogowanie gwiazd jeszcze słabszych 
niż dziewiątej wielkości. Ponieważ zaś ilość 
gwiazd mniejszych wielkości bardzo szyb
ko wzrasta—np. gwiazd 8-ej wielkości na
liczono 54000, dziewiątej zaś już 330000 
—przeto bardzo ważną rzeczą byłoby do
kładne określenie położenia gwiazd już
10-ej i 11-ej wielkości. O obserwacyi wszyst
kich tych gwiazd na kole południkowem 
nie może być jednak mowy, trzeba więc 
pomyśleć o jakich środkach pomocniczych, 
któreby umożliwiły dokonanie tak  wiel
kiego przedsięwzięcia. Taki środek posia
damy w fotografii.

W ósmym dziesiątku lat zeszłego stule
cia dwaj astronomowie obserwatoryum pa
ryskiego, bracia Henry, fotografując niebo, 
otrzymali wyniki tak  niespodziewane, że 
wraz z ówczesnym dyrektorem obserwa
toryum, admirałem Mouchez, powzięli plan 
zastosowania fotografii do zdjęcia mapy 
nieba, a zapomocą wymierzenia p łyt foto 
graficznych—do skatalogowania gwiazd w 
jaknajszerszym zakresie. J a k  się to często 
zdarza w historyi rozwoju nauk, tak i w 
tym  razie nie doceniono oczekujących trud
ności i z wielkim zapałem przystąpiono do
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dzieła, zamyślając ukończyć je  w stosun
kowo krótkim czasie. W r. 1887 zebrał 
się w Paryżu pod przewodnictwem Mou- 
cheza pierwszy w tej sprawie kongres 
międzynarodowy. „Congres astrophotogra- 
phique international”. Przedstawione przez 
astronomów francuskich plany znalazły, w 
ogólnym zarysie, powszechne uznanie. 
Przyjęto cały szereg ważnych uchwał i 
postanowiono odfutografować całe niebo, 
ze współdziałaniem wielu obsórwatoryów 
zapomocą instrumentów jednego, dokład
nie określonego typu. Zdjęć mają być dwie 
serye.

Na płytach pierwszej seryi, z dłuższym 
czasem wyświetlania, mają być odfotogra 
fowane wszystkie gwiazdy aż do czterna
stej wielkości, na płytach zaś drugiej se
ryi o krótszym, stosownie dobranym czasie 
wyświetlania—wszystkie gwiazdy do 11 
wielkości włącznie. Ta druga serya płyt 
(t. z w. „płyty katalogowe”) ma być z naj
większą dokładnością wymierzona i na 
podstawie tych  pomiarów będzie ułożony 
katalog gwiazd aż do jedenastej wielko
ści. Natomiast pierwsza serya płyt ma 
być wzięta do reprodukcyi w celu otrzy
mania atlasu wszystkich gwiazd aż do 
14-ej wielkości.

W  owym czasie posiadano jeszcze bar
dzo mało doświadczenia w fotografowaniu 
nieba, to też nie mogło być nawet mowy 
o tem, aby na pierwszym kongresie poruszo
no, a tem bardziej odpowiedziano na wszyst
kie zagadnienia, powstające co do w yko
nania olbrzymiego dzieła. To też podobne 
międzynarodowe kongresy astronomiczne 
zbierały się w Paryżu również w latach 
1889, 1891, 1896 i 1900 i rozszerzały lub 
zmieniały postanowienia poprzednich kon
gresów stosownie do wynikających po
trzeb.

Już  na pierwszym kongresie w r. 1887 
porozumiano się co do typu instrumentów, 
zapomocą których miały być dokonane 
zdjęcia. Mając do wyboru refraktory i re
flektory, zgodzono się na pierwsze. Dla 
zapewnienia możliwej jedności prac, do
konywanych przez różne obserwatorya, 
trzeba było ściśle określić średnicę i od
ległość ogniskową refraktorów. Objekty- 
wom, zastosowanym do najbardziej che-
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ulicznie działających promieni, postano
wiono nadać średnicę 33 cm i odległość 
ogniskową 343 cm. W obec tej odległości 
ogniskowej kąt, odpowiadający jednej mi
nucie koła niebieskiego, wyraża się na 
płycie długością jednego milimetra. (Obraz 
księżyca zdjęty zapomocą powyższych re- 
fraktorów ma średnicę około 3 cm).

Skala powyższa jest jeszcze wystarcza
jąca dla dokładnych pomiarów na pły
tach fotograficznych, z drugiej zaś strony 
wymiary refraktorów są jeszcze względnie 
tak niewielkie, żę pozwalają na bardzo 
łatwe kierowanie instrumentami. Refraktc- 
ry otrzymują, oczywiście, paralaktyczny 
układ osi, t. j. obracają się około osi go
dzinowej, równoległej do osi ziemskiej i 
około osi zboczeń, pionowej do poprzed
niej.

Ażeby na płycie fotograficznej, umie
szczonej w płaszczyźnie ogniskowej obje- 
ktywu otrzymać okrągłe odbitki gwiazd, 
trzeba, aby cały przyrząd posiadał pod
czas fotografowania ruch zgodny z dzien
nym ruchem gwiazdy. Tylko w tym  bo
wiem przypadku obraz gwiazdy podczas 
trwania zdjęcia pozostaje stale na tem j 

samem miejscu płyty, w przeciwnym ra- j  

zie poruszałby się na płycie i zamiast od- j 
bicia punktu otrzymalibyśmy kreskę. Oś 
godzinną wprawia w ruch mechanizm ze
garowy, lecz wyregulować ten ostatni, tak 
dokładnie, aby nie wymagał żadnych po
prawek, można zaledwie na czas krótki. 
Trzeba więc nieodzownie, aby badacz 
mógł nieustannie sprawdzać bieg mecha
nizmu zegarowego i zobojętniać jego nie- 
jednostajność. W  tym  celu, obok objek- 
tywu fotograficznego umieszcza się w tej 
samej rurze teleskopowej ohjektyw, za
stosowany do spostrzeżeń wzrokowych, 
otrzymując w ten sposób dwie połączone 
z sobą i równoległe lunety.

Odległość ogniskowa teleskopu wzroko
wego jes t  prawie równa odległości ogni
skowej teleskopu fotograficznego. Średni
ca tego ostatniego byw a zwykle nieco 
większa od średnicy teleskopu wzroko
wego. Teleskop wzrokowy np. poczdam
skiego obserwatoryum posiada 24 cm śred
nicy. Jeżeli badacz nastawi przecięcie 
nitek lunety wzrokowej na jakąkolwiek

| gwiazdę w polu widzenia lunety i jeżeli 
1 nastawienie to nie zmieni się przez czas 

trwania zdjęcia fotograficznego, to można 
mieć pewność, że obrazy gwiazd na p ły 
cie pozostały w pierwotnem położeniu i że 
zdjęcie posiadać będzie ostrość żądaną.

Obrazy gwiazd, otrzymane zapomocą 
objektywów, przyjętych jako typ w re- 
fraktorach do celów fotograficznych, po
siadają postać ściśle okrągłą tylko w osi 
optycznej lunety, a więc na samym środ
ku p ły ty  fotograficznej. Odchylenia od 
postaci kolistej rosną wraz z odległością 
obrazu od środka płyty. Jeżeli jednak 
objektyw podlega t. zw. prawu wstaw, 
którego bliższe rozważanie zadalekoby 
nas zaprowadziło, to nawet nie na osi 
optycznej leżące odbicia gwiazd tworzą 
figury symetryczne, a mianowicie elipsy, 
których wielka oś skierowana jest ku 
środkowi płyty fotograficznej. Elipsy są 

j  tem bardziej wydłużone im dalej leżą od 
środka płyty. I takie tylko, sym etrycz
ne, obrazy dają się jeszcze dokładnie w y
mierzyć, aczkolwiek dokładność pomia
rów jest, jak  Avykazało doświadczenie, 
mniejsza, aniżeli dla obrazów kolistych. 
Ażeby niedokładności te nie dawały się 
bardzo odczuwać, nie należy zastosowy- 
wać zbyt dużych płyt.

Do fotografowania nieba postanowiono 
; używać płyt kwadratowych o bokach 
! 16-to centymetrowej długości, przyczem 

do pomiarów użyty być może tylko we- 
; wnętrzny kw adrat o bokach długości 

12 cm. Długość ta odpowiada na niebie 
kątowi 2° a więc w przybliżeniu czte
rokrotnej średnicy księżyca. Wspomniana 

! wyżej właściwość obrazów, otrzymywa
nych zapomocą refraktorów przeznaczo
nych dla zdjęć mapy nieba, pochodzi 
stąd, że płaszczyzna ogniskowa tych re
fraktorów nie jest  powierzchnią równą 
lecz prawie kulistą o promieniu przybli- 

! żonym l 1/* — 172 rn- Ponieważ zaś do 
zdjęć używa się płaszczyzn, przeto jest. 

! rzeczą jasną, że płaszczyzny te - p ły ty  
fotograficzne — nie mogą leżeć w płasz- 

i  czyznie ogniskowej całkowicie. ‘P łytę  fo- 
! tograficzną umieszcza się zazwyczaj nie 
i w ten sposób, aby dotykała płaszczyzny 

ogniskowej z zewnątrz, przez co otrzymy-



wałoby się najwyższą ostrość obrazów 
w środku płyty, lecz zbliża się ją  nieco 
ku objektywowi tak, że p ły ta  przecina 
płaszczyznę ogniskową po kole. W  ten 
sposób otrzymuje się Aviększą jednostaj- 
ność obrazów na płycie. W każdym ra
zie średnica obrazów, położonych naj
dalej od płaszczyzny ogniskowej, po
większa się, a przez to słabnie ich na
tężenie świetlne, tak, że gwiazda, która- i 
by się jeszcze odbiła w miejscu najwyż
szej ostrości obrazu, tu już nie jes t  wi
doczna. T a k  więc siła świetlna objekty- 
wu dla różnych pasów p ły ty  je s t  pozor
nie różna w zależności od oddalenia od 
środka płyty. W  Poczdamie np. obrano 
takie położenie płyty, że przecina ona 
płaszczyznę ogniskową po kole o promie
niu 28 mm. W skutek tego w środku pły
ty  nie odbija się 9°/0, w odległości 60 mmi 
od środka 23°/0, w odległości 80 mm  aż 
50°/0 wszystkich gwiazd, gdy w odległoś
ci 28 mm od środka otrzymuje się naj
wyższą (100°/0) ilość gwiazd. Powyższa 
niejednostajność odbić je s t  oczywiście 
wielką wadą dokonywanych zdjęć nieba.

Niedokładności zdjęć w pewnej mierze 
dadzą się usunąć przez obrany system fo
tografowania, podług którego każdy punkt 
nieba zdejmowany bywa dwa razy, w ten 
przytem sposób, że część nieba znajdują
cą się na jednej płycie w rogu, na dru
giej odbija się na środku. J a k  powiedzie
liśmy, na każdej płycie główną jest prze
strzeń, odpowiadająca na niebie wycinkowi 
sfery o boku, równym 2°. Całe niebo po j 
dzielono więc na pasy, zamknięte równo- 1 
leżnikami. Środki p ły t pasa równikowe- j 

go leżą więc na równiku niebieskim, tak, 
że na p łytach odbijają się gwiazdy, leżą
ce między —j— 1 a — 1° zboczenia. Prócz
tego punkty  środkowe p ły t  tak  są roz
mieszczone wzdłuż równika, że brzegi 
płyt zachodzą trochę jedne na drugie. 
Tym  sposobem gwiazdy, znajdujące się 
na brzegu jednej płyty, odbiją się i na 
brzegu następnej.

Poza tem i jednak  brzegowemi gwiaz
dami, każda gwiazda pasa rówmikowego 
je s t  odbita na p ły tach  tylko raz jeden. 
Środki następnego ku północy pasa płyt 
leżą na równoleżniku 1, a więc p łyty  po-

52 Nq 4

i wyższe obejmują gwiazdy między równi
kiem, a 2-im stopniem zboczenia północ
nego. Jednocześnie wszakże środki płyt 
fotograficznych tego drugiego pasa leżą 
na połowie drogi między środkami płyt 
pierwszego, równikowego, pasa. Tym spo 

: sobem gwiazdy, które leżą w północnych 
kątach płyt pasa 0° (równikowego) znaj
dują się na p łytach pasa -f- 1° blisko 

I środka. Podobnie rozmieszczone są wszyst
kie płyty od równika aż do biegunów 
niebieskich. Liczba płyt w każdym po
szczególnym pasie jest, oczywiście, tem 
mniejsza im dany pas leży bliżej k tóre
goś z biegunów.

W ten sposób każda gwiazda odbita 
zostaje dwa razy, o ile naturalnie wspo
mniane wyżej różnice w oświetleniu róż
nych części płyty nie staną temu na 
przeszkodzie i nie zawiodą rachuby.

W obec opisanego rozmieszczenia płyt 
liczba ich, potrzebna do sfotografowania 
całego nieba, wynosi 22 054. Ponieważ 
zaś zdjęte będą dwie serye płyt, jedna  
z krótszym czasem wyświetlania do ce
lów' katalogowych, druga zaś z dłuższym 
dla przygotowania map niebieskich—prze
to całe przedsięwzięcie wym aga 44 108 płyt. 
Powyższe liczby dają nam najlepsze poję
cie o ogromie przedsiębranej pracy, tem- 
bardziej, że samo zdjęcie i przygotowa
nie fotografii stanowi tylko jej część nie
wielką.

Ażeby całą tę pracę wogóle iuódz do
prowadzić do końca, z góry już postano- 

j wiono rozdzielić ją między możliwie wiel
ką ilość obserwatoryów, bez względu na 
obawy powstające wskutek tego, co do 
jednolitości dzieła. Współudział swój ofia
rowało 18 obserwatoryów, które w nastę
pujący sposób podzieliły między siebie 
całą sferę niebieską strefami podług stopni 
zboczenia:

Strefa
G reenw ich ........................ od —j- 90° do -j- 65°
Rzym (W atykan) . . „ —j— 64° „ —{- 55°
C a ta n ia ............................... „ -j- 54° „ -j- 47°
Helsingfors.......................... „ - f  46° „ 4- 40°
P o c z d a m .......................... ,, -f- 39° „ -|- 32°
O x f o r d .................................   +  31° „ -f- 25°
Paryż.....................................„ -f- 24° „ — 18°
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B o r d e a u x ......................„ -f- 17° „ -)- 110
T u l u z a ........................... —J— 10° „ —)— 5°
A l g i e r ...........................„ -f- 4“ „ -  2“
San Fernando . . . „ :— 3° „ — 9°
Tacubaya . . i . . „ — 10u „ — 16°
Montevideo.....................„ — 17° „ — 23°
Cordoba (Argentyna) . „ — 24° „ — 31°
Perth................................ „ — 32° „ — 40°
Przyl. Dobrej Nadziei. „ — 41° „ — 51°
S y d n e y ...........................„ —  52° ., — 64°
Melbourne......................„ — 65° „ — 90°

Na każde obserwatoryurn wypada śred
nio około 1 200 pły t z każdej seryi. Stre
fy są jednak różnej wielkości; największa 
przypadła w udziale obserwatoryurn na 
Przylądku Dobrej Nadziei (1512 pły t każ
dej seryi), najmniejsze obserwatoryurn 
w Helsingforsie i Catanii (po 1008 płyt 
każdej seryi).

Podczas zdjęć oś optyczna lunety musi 
być możliwie dokładnie skierowana na 
ten punkt nieba, k tóry  ustanowiony zo
stał jako środek danej p ły ty  fotograficz
nej. Wzniesienie proste oraz zboczenie 
punktów środkowych wszystkich płyt ob
liczone jes t  z góry dla każdego obserwa- 
toryum, a ustawienie lunety na dany 
punkt nie przedstawia żadnych trudności, 
S'dyż dokonywa się zapomocą koła zbo
czeń i godzinnego'.

Ażeby obrazy gwiazd posiadały możli
wą ostrość, trzeba, jak  wyżej powiedzia
no, „utrzymać” jakąś gwiazdę w polu wi
dzenia lunety. Oczy wiście jednak  w punk
cie oznaczonym, jako punkt środkowy 
płyty,-nie znajdziemy najczęściej gwiaz
dy, któraby do tego celu się nadawała. 
Dlatego też okular lunety wzrokowej jest 
ruchomy i daje się wraz z krzyżem nit
kowym przesuwać aż do napotkania po
dobnej gwiazdy. Ażeby badaczowi zao
szczędzić trudu  szukania, wybrano z ka 
talogów gwiazdowych gwiazdy znajdują
ce się najbliżej punktów środkowych po
szczególnych pły t i podano ich położenie 
względem tych  środków, tak, że trzeba 
fylko przesunąć okular o pewną z góry 
określoną miarę, aby natychmiast natrafić 
na szukaną gwiazdę, obraną jako punkt 
Maly. Odwrotnie też, jeżeli najpierw 
przesuniemy okular i odszukamy gwiaz

dę stałą, to jednocześnie z nastawieniem je 
na punk t przecięcia się nitek, oś lunety 
fotograficznej skierowana zostanie ściśle 
na punkt nieba, obrany za środek danej 
płyty fotograficznej.

(Dokończenie nastąpi).
10. w.

3. D UH EMA:

„TEORYA FIZYCZNA,

J E J  PRZEDMIOT I STRUKTURA’

Czy niemożnaby uczynić teoryi fizycz
nej niezależną od sporów metafizycznych, 
uczynić ją  samodzielną? Zadaniem właś
nie niniejszej pracy je s t  wykazać, że rzecz 
taka jest możliwa. Ta, na wstępie, da
jemy określenie tego, co pojmujemy przez 
teoryę fizyczną: „Teorya fizyczna nie jest  
wytłumaczeniem. Je s t  to układ twierdzeń 
matematycznych, wypływających z nie
wielkiej ilości zasad, a ich zadaniem jest 
przedstawić możliwie prosto, dokładnie 
i ściśle całokształt praw eksperym ental
nych”.

Cztery są czynności niezbędne do wy
tworzenia takiej teoryi fizycznej:

1) z pomiędzy własności fizycznych wy
bieramy te, które uważać będziemy za 
proste, których kombinacyą lub ugrupo
waniem będą inne własności. Każdej ta 
kiej własności nadamy odpowiednie ozna
czenie matematyczne, którego jednak nie 
będziemy utożsamiać z rzeczą samą;

2) te różne rodzaje wielkości wiążemy 
ze sobą zapomocą hypoteż; hypotezy te 
nie mają bynajmniej pretensyi, aby wy
rażać stosunki rzeczywiste między rze
czami. Są one dowolne, nie mogą jednak 
być sprzeczne pomiędzy sobą;

3) te hypotezy zasadnicze łączymy za- 
pornocą metod analizy matematycznej. 
Nie należy żądać, aby dokonywane ope- 
racye matematyczne miały odpowiedniki 
w rzeczywistości;

4) doświadczenie ma sprawdzać wnios
ki z tych założeń wypływające.

Jaki może być pożytek z tego rodzaju 
j  teoryi? Przedewszystkiem oszczędność my-
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słowa, bo niezliczoną mnogość praw do
świadczenia sprowadzamy do/1, niewielu 
twierdzeń zasadniczych. To pozwala umy
słowi ludzkiemu nagromadzać nowe skar
by wiedzy. J e s t  to idea'E. Macha. P ie rw 
szym krokiem na tej drodze do zaoszczę
dzenia pracy  umysłowej jes t  postawienie 
praw a na miejsce poszczególnych obser- 
wacyj, drugim—połączenie praw w jednę 
całość zapomocą teoryi ogólnej. W eźm y 
zjawiska świetlne. Za czasów Descartesa 
całą treść optyki stanowiły: prawo pro
stolinijnego biegu promieni, prawa odbi
jan ia  się i załamywania światła. W tedy 
można jeszcze było nauczać każdego p ra
wa zósobna. Lecz dziś, kiedy mamy do 
czynienia z załamaniem zwykłem i po- 
dwójnetn, w  kryształach jedno i dwuosio
wych,—z odbiciem od środowisk izotro
powych i krystalicznych, z interferencyą 
i uginaniem się światła, z połaryzacyą 
przez odbicie i przez załamanie zwykłe 
lub podwójne, — ze zjawiskami polaryza- 
cyi chromatycznej i skręcania płaszczy
zny polaryzacyi i t. d., i t. d.,— czy mo
glibyśmy objąć to wszystko umysłem bez 
żadnej teoryi? Teorya nasza streszcza 
wszystkie praw a w niewielkiej ilości za
sad; z zasad tych  drogą rachunku tak 
prawidłową i pewną zawsze można dojść 
do prawa, o które chodzi.

F izyk, który  szuka wytłumaezania 
w każdej teoryi, przekonany jest, że 
w drganiach cząstek eteru  znalazł praw
dziwą treść tego, co się objawia jego 
zmysłom zapomocą wrażeń świetlnych. 
My nie podzielamy tego złudzenia. Nie 
myślimy zgoła o ruchu realnym; rozważa
my w sposób całkiem oderwany pewną 
długość, która zmieniając się peryodycz- 
nie pozwala nam podać zasadnicze hypo- 
tezy optyki i znaleźć drogą prawidłowe
go rachunku prawa eksperym entalne, któ
re rządzą zjawiskami świetlnemi. Te drga
nia są dla nas sposobem przedstawienia 
nie zaś wytłumaczenia.

'Pak pojmowana teorya fizyczna jest 
nietylko najoszczędniejszym sposobem 
przedstawienia praw, lecz zarazem ich 
naturalną klasyfikaoyą. Ci, co p raw a od
krywają, łączą je często ze sobą na zasa
dzie czysto powierzchownego podobień

stwa. Newton, np. w swej „O ptyce”, 
obok praw dyspersyi światła zapomocą 
pryzmatu, ustala jednocześnie prawo barw, 

i k tóre przybiera bańka mydlana, a czyni 
to —kierując się jedynie podobieństwem 
efektów świetlnych. Dziś teorya nasza 
obok dyspersyi światła w pryzmacie roz
ważać będzie barwy tęczy7, lecz barwy 
pierścieni Newtona znajdą sobie miejsce 
obok praw prążków interferencyjnych, 
wykrytych przez Youttga i Fresnela. N a
leżyte rozklasyfikowanie praw nadaje ich 

\ użyciu łatwość i prostotę. Tak samo 
wszak postępuje i rzemieślnik: każdy ro
dzaj narzędzia ma dla siebie oddzielną 
przegródkę, do której ręka pracownika 
trafia bez wahania. Tego rodzaju ldasy- 

• fikacya praw zupełnie nam przypomina 
; to, co biolog nazywa klasyfikacyą natu- 
| rałną. Ta łatwość, z jaką  każde prawo 

znajduje swe miejsce, to olśniewająco jas- 
| ne światło, które pada na całokształt 

zjawisk tak doskonale uporządkowany, 
j przekonywają nas wymownie, że tego ro

dzaju klasyfikacya nie jes t  wytworem  
\ sztucznym, że porządek ten nie wynika 

z całkiem dowolnego ugrupowania. Ro- 
I dzi się w nas przekonanie głębokie, któ- 
! rego jednak uzasadnić nie bylibyśmy 
i  w stanie, że związki przez naszę teoryę 
| ustanowione odpowiadają pokrewieństwu 

pomiędzy rzeczami'samemi.
Jest  jedna okoliczność, k tóra  silnie za

znacza naszę wiarę w to, że klasyfikacyra 
i nasza teoretyczna jest naturalną; tą  oko- 
■ licznością jest  to, że często zanim wyko- 
I namy doświadczenie, zwracamy się do 

teoryi z żądaniem:., przepowiedz nam.
I A dzieje fizyki dają nam moc wielką 

przykładów przepowiedni teoretycznych, 
m ających cechy jasnowidzenia. W  roku 
1819 Paryska Akademia Nauk ogłosiła, 
jako tem at konkursowy, rozpatrzenie zja
wisk uginania się światła. Z pomiędzy 
dwu rozpraw przedstawionych uwieńczo
na została rozprawa Fresnela. Sędziami 

| byli: Biot, Arago, Laplace, Gay-Lussac 
| i Poisson. Drogą wytwornej analizy7 Pois- 
; son wyprowadził z zasad Fresnela taki 
| wniosek: za małym nieprzezroczystym
: ekranem, ustawionym na drodze promieni.
| wychodzących z jednego punktu  świecą
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cego, nie panuje zupełna ciemność; są 
tam punkty tak  jasno świecące, jakgdy- 
bv nic nie stało światłu na przeszkodzie. 
Tego rodzaju konsekw encya, przecząca 
na pozór najbardziej oczywistym prawom 
doświadczenia, mogła się była wydać zu
pełnie dostateczną do odrzucenia teoryi 
Fresnela. Arago jednak  czuł, że jes t  ona 
w wysokim stopniu naturalną; zaufał jej 
i pokusił się o sprawdzenie. Obserwacya 
dała rezultaty, potwierdzające tak  mało 
prawdopodobny wynik rachunku,

A zatem teorya fizyczna taka, o jakiej 
mówiliśmy wyżej, nie jest  czczym wym y
słem, nie jes t  próżną stratą czasu na roz
myślania niepotrzebne: daje ekonomiczny 
sposób przedstawienia praw doświadczal
nych, klasyfikuje prawa te w sposób na
turalny i jes t  płodna w przewidywanie 
praw jeszcze niewykrytych, dając pochop 
do ich odkrycia.

Lecz skoro dążyć mamy do tego, aby 
teorya fizyczna stała się klasyfikacyą na
turalną, to jest, — aby znaleźć między 
prawami eksperymentalnemi takie zależ
ności, aby prawa te stały się niejako 
obrazem rzeczywistości, to  czyż nie jest 
środkiem postępu najpewniejszym dążyć 
przedewszystkiem do ujęcia samej rzeczy
wistości. Czyż nie tak zresztą czynili 
mistrze nauki? Czyż nie stworzyli tych 
teoryj, które dziś swemi cudownemi prze
powiedniami nas zadziwiają, w tym właś
nie potężnym wysiłku, aby znaleźć w y
tłumaczenie rzeczy. Cóż więc może być 
lepszego, jak  pójść ich śladem i powrócić 
do metod, które tylko ct> potępiliśmy. 
Lecz nie śpieszmy zanadto z sądem. Zgo
da, niektórzy z geniuszów, co stworzyli 
fizykę nowożytną, pracowali w nadziei, 
że znajdą prawdziwe wyjaśnienie rzeczy, 
innym zdawało się nawet, że już je od
naleźli. Lecz czy wynika stąd, abyśmy 
podzielali ich złudzenie? Odkrywcami no
wych krajów byli częstokroć awanturnicy, 
którzy szukali krainy złota; jest-że to do
statecznym powodem, abyśmy oznaczali 
Eldorado na mapie półkuli ziemskich? 
Skądinąd dzieje fizyki dowodzą, że w te
oryi fizycznej najcenniejszą jest nie ta 
część, gdzie badacz tłumaczy zjawiska, 
lecz ta, gdzie je przedstawia. Tak np

Descartes dał teoryę, której zadaniem jest 
przedstawić zjawisko załamania zwykłe
go. J e s t  ona główną treścią dwu podzi
wu godnych rozpraw o „Dyoptryee” i o 
„Meteorach”, do których przedmową jest 
„Rozprawa o metodzie”. Teorya ta, opar
ta na stałości stosunku wstaw kątów, spro
wadza do jednej zasady własności szkieł 
najróżnorodniej oszlifowanych i przyrządów 
optycznych z tych  szkieł złożonych; zda
je też ona sprawę ze zjawisk towarzyszą
cych widzeniu, analizuje praw a ukazy
wania się tęczy. Dał też Kartezyusz w y
tłumaczenie zjawisk świetlnych. Światło 
jest  tylko pozorem. Polega ono w grun
cie rzeczy na ciśnieniu subtelnej materyi, 
k tóra przenika wszystkie ciała. Materya 
ta jest nieściśliwa i dlatego światło roz
chodzi się momentalnie. Ten właśnie 
ostatni punkt, wypływający z zasad jego 
filozofii, wydawał się Kartezyuszowi ab
solutnie pewnym. Widzimy więc, że me
tafizyczne pojmowanie świata nie przy
czyniło się niczem do wykrycia prawa 
załamania. Przypomnijmy znowu zjawi
ska załamania podwójnego. Huygens. k tó
ry dał ich teoryę, kierował się analogią 
ze zjawiskami dźwiękowemi. Jego  po
glądy atomistyczne żadnego tu nie miały 
udziału. To też teorya pozostała nie
tkniętą, gdy tymczasem próby wytłuma- 
maczenia zjawisk w gruzy się rozpadły. 
Teorya emisyjna, opierająca się na auto
rytecie Newtona, tryumfuje przez czas 
pewien. Lapłace, wychodząc z tłumacze
nia, wprost przeciwnego ideom Huygen°a, 
usprawiedliwia jego konstrukcye. Laplace 
tłumaczy zapomocą fizyki przyciągania 
zjawiska załamania zwykłego i podwój
nego. W edług niego prawa, wykryte 
przez Huygensa, dopiero przez sprowa
dzenie ich do zasad prawdziwych nabra
ły tej pewności, której nie posiadały przed
tem.

Jednocześnie prawie, gdy Laplace z po
litowaniem odzywał się o_teoryi falowa
nia, ta  znowu zwycięsko wkroczyła w dzie
dzinę optyki dzięki Youngowi i Fresne- 
lowi. >Sprawa zmieniła się o tyle. że za
kładano już obecnie, iż drgania są pro
stopadłe do promienia. Analogia^ pomię
dzy światłem a dźwiękiem, która kiero-
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wała Huygensem ustąpiła miejsca, lecz 
konstrukcye Huygensa pozostały, zdając j  
teraz już sprawę z jednej jeszcze własno
ści, mianowicie z polaryzacyi. Teorya  
Huygensa nie obejmowała zjawisk wszyst
kich. Nie poddawały się jej kryształy 
dwuosiowe. Fresnel i temu podołał. Nie 
kierowały nim jednak  idee o istocie zja
wisk świetlnych, — punktem  wyjścia była 
intuicya geometryczna. Zauważył, że 
wszystkie powierzchnie fali, dane przez 
Huygensa, wywodzą się z pewnej po 
wierzchni drugiego stopnia. J e s t  nią , 
w przypadku ciał izotropowych kula, 
w kryształach jednoosiowych — elipsoida 
obrotowa; uogólniając te dane, Fresnel 
założył, że w kryształach dwuosiowych 1 
mamy do czynienia z elipsoidą trójosiową. J 
Ta śmiała intuicya uwieńczona zosta
ła powodzeniem niosły chanem. Nietylko 
wszystkie dane doświadczenia wypływały 
z teoryi Fresnela; dała ona możność prze
widzieć i odkryć zjawiska niezwykłe 
i paradoksalne, do których eksperymen
tator, pozostawiony sam sol)ie, nigdyby 
nie doszedł. Zjawiskami temi są dwa 
rodzaje załamania stożkowego, które w y 
wiódł Hamilton z rozważania powierzchni 
fali w kryształach dwuosiowych, a któ
rych istnienie Lloyd później stwierdził 
doświadczalnie. A  zatem  teorya  Fresne
la była płodna; jednak  nie powstała ona 
z próby tłum aczenia zjawisk. Nie- zna
czy to bynajmniej, że Fresnel próby t a 
kiej nie czynił. Przeciwnie, sprawa ta  
do tego stopnia go roznamiętniła, że nie- 
znając należytego tłumaczenia dla w y
tworzenia się takiej, a nie innej po
wierzchni tali, nie ogłaszał metody, k tóra  
go do znalezienia teoryi doprowadziła; 
o metodzie tej dowiedziano się dopiero 
po jego śmierci.

Z drugiej strony w dziejach nauki moż
na znaleźć sporym zastęp badaczów, którzy 
na znaczenie teoryi zapatrywali się w spo
sób podobny do tu wyłożonego, t. j. dą- j  

żyli do przedstawienia rzeczy, nie zaś do 
ich tłumaczenia. Widzimy poglądy takie 
już  w dalekiej starożytności. Oto np. 
ustęp z Posejdoniusza,^streszczony i cy
towany7 przez Geminusa, a zachowany j 
przez Symplicyusza: „Bezwarunkowo, n ie  |

I jes t  rzeczą astronoma wiedzieć, co jes t  
z na tu ry  swej nieruchomem, a co się 
rusza; lecz pomiędzy hypotezarni doty- 
czącemi tego, co jest nieruchomem, a ćo 
ruchomem, rozpatruje on te, które odpo
wiadają zjawiskom niebieskim. O zasady 
powinien się udać do fizyka”. Tego ro
dzaju poglądy znajdziemy też u wybit
nych uczonych wszystkich czasów i to, 
między innemi, u takich, k tó rych  odkry
cia zawsze zachw yt w nas budzić będ;j; 
dość wymienić Newtona, Ampferea, Fou
riera, Rankina i t. d. *).

,St. Landau.

(Dokończenie nastąpi).

FILO G EN EZA  OCZU KRĘGOW CÓW .

Filogeneza oczu kręgowców stanowi j e 
dno z najtrudniejszych zagadnień anato
mii porównawczej. Podawano cały szereg 
teoryj — i tak Patlen wyprowadzał oczy 
kręgowców od -pajęczaków, Gaskell:—od 
skorupiaków, Kennel znajdował pokrewień
stwo z oczami pierścienic, niedawno Bo- 
veri ogłosił piękną rozprawę o znaczeniu 
filogenetycznem organów wzrokowych lan- 
cetnika; wreszcie już dość dawno zwraca
no uwagę na pewne cechy podobieństwa 
między oczyma sal]) a kręgowców—o tej 
to właśnie teoryi chcemy słów kilka po
wiedzieć. Poruszył ją  zwłaszcza Blitschli 
(1892), a w rok później Metcałf w swej 
obszernej monografii zestawi) elementy 
histologiczne oczu Chordata (salp, lancet- 
nika i kręgowców) i doszedł do następu- 

I jących wniosków: organ wzrokowy salp 
i  powstał bezpośrednio z mózgu i pod tym 

względem jest bardziej blizki oczów krę
gowców, aniżeli bezkręgowców; jes t  to 
mało złożony organ, podobny do oka pi- 
nealnego kręgowców; mimo to podo
bieństwo nie można uważać organu wzro
kowego salp za homologiczny z oczami

') Duhem podaje tu bogaty i ciekawy mate- 
ryał historyczny, którego jednak, dla braku miej
sca, nie streszczam.
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kręgowców, ani nawet z bocznym orga
nem wzrokowym ascydyj, podczas, gdy 
ten ostatni jest homologiczny z oczami 
kręgowców. Na podstawie więc budowy, 
organ wzrokowy salp jest czemś pośred- 
niem między organem wzrokowym larw 
ascydyj a okiem pinealnem kręgowców, 
utworzył się jednak w inny sposób; nie 
jest ogniwem szeregu filogenetycznego, j  

lecz raczej pewną fazą rozwojową między 
bocznem a pinealnem okiem kręgowców.

Teoryę tę znowu poruszył w ostatnich i  

ozasach Redikorzew (Ueber das Sehorgan 
der Salpen. Gegenbaurs Morphol. Jahrbuch, 
84 T. Z. I. 1905). Na bliższe morfologiczne 
szczegóły nie będziemy zwracali uwagi, 
zaznaczymy tylko, że organy wzrokowe 
salp znajdują się w ścisłym związku z 
mózgiem zwierzęcia, mogą być rozpatry
wane poniekąd jako wyrostki tego ostat
niego, a u form łańcuszkowych osadzone 
na dłuższych lub krótszych szypułkach, 
dość silnie naprzód wysunięte, u form po- 
jedyńczych kształtu podkowy (z otworem 
zwróconym naprzód), tworzą oko przed
nie, z którem sąsiadują dwa tylne i jedno 
środkowe. Wogóle u form pojedyńczych ' 
oczy są mniej więcej tej samej budowy, 
u łańcuszkowych jednak znacznie różnią 
się między sobą; w każdym organie wzro
kowym można zauważyć podział na czę
ści, oraz prócz oka głównego, oczy do
pełniające.

Co dotyczę danych histologicznych, to 
w siatkówce organu wzrokowego salp 
spotykają się komórki dwojakiego rodza
ju, maczugowate i kuliste; komórki ostatniej 
toriny znajdują się tylko u gat. scutigera i

konfederata sol., maczugowate u wszyst
kich pozostałych gatunków; każda komór
ka pozostaje w związku z włóknami ner
wu wzrokowego. Komórki siatkówki u 
ścianek swych tworzą zgrubienia, tak zw. 
''abdomery, których całokształt w organie 
wzrokowym salp zwie się rabdomem; o ile 
,(igo ostatniego brakuje, wówczas wystę
pują tak zw. „phaosfery“ (nazwa nadana 
P>’zez Ray Lankestera) — ciała o postaci 
kulistej lub mniej wyraźnie zaznaczonej 
1(>i‘iiue, wolno zawieszone w zarodzi ko- 
•ttorek siatkówki. Wolne przestrzenie po
między komórkami siatkówki wypełniają

specyalne komórki lub ich wypustki, zło
żone często z małych komórek kory móz
gowej. Wreszcie, co dotyczę pigmentu, to 
występuje on zawsze jako jednowarstwo
wy pokład komórek, a końce komórek 
siatkowych, zawierające rąbdoinery, są 
zawsze ku pokładowi pigmentu zwrócone, 
same jednak komórki siatkówki są od 
barwnika, wolne.

Formy łańcuszkowe, jak  to już wyżej 
zaznaczono, różnią się swą budową nie- 

] tylko od form pojedynczych, co pozosta- 
| je  w pewnym związku ze. sposobem ży- 
l cia, ale i między sobą. Redikorzew pro- 
| buje więc organy wzrokowe owych form 
| łańcuszkowych ugrupować w taki sposób,
| aby dawały pewien szereg filogenetyczny 

(zaznaczyć jedynie trzeba, że pojedyńcze 
i części oczu salp powstawały zapewne 
I wskutek zlewania się zaczątków parzy

stych/ a zatem w sposób przeciwny, niż 
przypuszczał Btitschli); tak więc przede- 
wszystkiem Salpa pumatu z trzema pa
rami organów wzrokowych i dwiema pa
rami oczu uzupełniających, dalej Salpa 
scutigera confederata z dwiema parami 
org. wzrokowych i jedną parą uzupełnia
jącą, w reszcie S. africana-maxima i vinci- 
nata-fusiformis z jedną parą org. Wzrok, 
i nieparzystem okiem dopełniająćem. (Oczy 
uzupełniające różnią się od zwykłych cał
kowitym brakiem pigmentu, a niekiedy, 
rab łomu). Na zasadzie więc tych danych, 
Redikorzew dochodzi do wniosku, że pra- 
forma Chordata posiadała cały szereg par 

j oczu, z których każda para odpowiadała 
zapewne pojedyńczemu somitowi, a więc 
i oko pinealne było początkowo utworem 
podwójnym, który uległ wtórnemu zla
niu, a następnie regresyi, tak, że dziś 

! spotykamy je u niższych rzędów'.

W krótkim artykule, który się ukazał 
przed kilku tygodniami (Salpa and the 
Phylogeny of the Eyes of Yertębratą, 
Anat. tom_XXlX JMe 19—20, 1906) Maynard 
M. Metcalf, o którego poglądach wspo- 

j  rnniano wyżej, a na którego ^Redikorzew 
wciąż się powołuje, zupełnie się jednak 
nie zgadza, aby właśnie z oczu form łań
cuszkowych wyprowadzać filogenię oczu 
kręgowców—że w każdym razie organy
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form oddzielnych dostarczają więcej da- | 
nych potem u.

Stefan Sterling.

JEMIOŁA NA LESZCZYNIE.
(Notatka naukowa).

Niepomału zdziwiony byłem, kiedy pod
czas zeszłorocznego mego pobytu w Kazi
mierzu nad Wisłą, nn brzegu parowu pro- 
wadzącego z miasta ku Roehotnicy, spo
strzegliśmy z kolegą mym, botanizującym 
wówczas w tamtych okolicach, p. Karolem 
Szteinbokiem, dość spory okaz jemioły na 
krzewie leszczyny. Zdziwienie to łatwo 
wytłumaczyć można faktem rzadkości takie
go pasorzytnictwa, o którem ani Błoński, 
ani Weisbaur nie wspominają zupełnie, po
mimo że wyliczają cały szereg drzew, na 
jakich ona u nas zwykle występuje. Chcąc 
się upewnić, czy fakt powyższy nie był już 
u nas obserwowany i notowany, zwróciłem 
się z zapytaniem do prof. Cingera z P u 
ław, specyalisty w sprawach tego rodzaju. 
Rzecz ta tem ciekawsza była dla mnie, że 
kilka lat ostatnich poświęcał 011 badaniom 
nad pasorzytniotwem jemioły w tamtych 
właśnie okolicach, i jej rasami występują* 
cemi na tym lub innym gospodarzu.

Ną zapytanie otrzymałem uprzejmą od
powiedź, że jemiołę na leszczynie prof. 
Cinger obserwował w okolicach Kijowa, 
w lesie, w pobliżu tak zw. „Kitajewskiej 
pustyni”, gdzie gromadnie spotyka się ona 
na lipach. Zdaniem jego nie była to jakaś 
specyalna rasa jemioł}, lecz zwykły loka
tor lipy przypadkowo na leszczynę prze
niesiony i tutaj zupełn e normalnie lozwi- 
nięty.

Jak widać z powyższego ustępu, jemioła 
u nas na leszczynie nie była spotykana 
i dla tego spostrzeżenie nasze zasługiwało 
na zanotowanie, a to tem bardziej, że wy
stępował w danym przypadku z całą 

jej pasorzytniezy charakter. Pęd bo
wiem, na któ.ego wierzchołku mieściła się 
spora, a więc co najmniej kilko lub nawet 
kilkunastoletnia jemioła, w chwili naszej 
obserwacyi stał bezlistny i począł schnąć 
widocznie, kiedy sąsiednie wykształcone 
były jeszcze zupełnie normalnie.

Fakt ten tembardziej zdaje się ciekawym, 
że jak twierdzą obręczarze tamtejszych oko
lic, jest ona dość częstym gościem tych 
obfitych leszczynowych za.ośli; czego je
dnak stwierdzić dla utrudnionych obser
wacyi gęsto ulistniońych krzewów na razie 
nie było można.

Z Woycicki.

Z TO W A R ZY STW A  
P R Z Y J A C I Ó Ł  N A U K  

w Poznaniu,

Na posiedzeniu zwyczajnem wydziału 
przyrodników i techników' T. P. N. dnia 
lŁ g o  grudnia dr. Pr. Chłapowski wygło
sił zapowiedziany wykład „0  złożach go* 
li potasowych między Elbą a W ezerą' . 
Zaczął od ekonomicznego ich znaczenia 
dla Niemiec, a szczególnie dla przemysłu 
chemicznego i rolnictwa W krajach nie
mieckich. Dopiero 50 lat temu Liebieg zwró
cił uwagę na to, że śmietniki solne w S ta8- 
shucie zawierają W t, zw, odpadkach, so
le potasowe niemałej wartości dla tech
nika i rolnika. Obecnie zaś już 33 przed
siębiorstw eksploatuje na wielką skalę te 
sole, podczas gdy przeszło 2 razy tyle 
innych wierceniem jeszcze jest zajętych. 
To, co w tam poznanych już kopalniach 
mieści się soli potasowych (nie kuchen
nej), obliczono na 70 miliardów wartości. 
Eksploatacya dotychczasowa w ostatnich 
25-ciu latach oblicza się na 1 miliard, 
a dochód zeszłoroczny wynosił przeszło 
100 000000 marek. — Trzydzieści tych 
przedsiębiorstw połączyło się w jeden 
syndykat; razem one zatrudniają 1000 
urzędników i przeszło 22 000 robotników'. 
Ogniska przemysłu potasowego nie robią 
wcale wrażenia takiego, jakiem odzna
czają się kopalnie węgla lub huty żela
zne. To, co idzie na pożytek rolnictwa 
w kraju, musi być tylko zmielone. Także 
i zagranica sprowadza już w celach rol
niczych zmielony produkt tych  kopalń 
ale jeszcze nie w tym  stopniu, jak  Niem
cy. Transport się nie opłaca. W krajach 
gdzie przyjęto nawożenie sztuczne kaini- 
tem, wzmogła się produkcya zboża, ziem
niaków i t. d., tak, że jest  nadzieja, 
iż w niedługim czasie import obcego zbo
ża do Niemiec będz ie  zbyteczny. W ysta r 
czy wtedy produkcya krajowa dla po
trzeb całych Niemiec. Więcej aniżeli 
w mielonym stanie odchodzi p ro d u k tó w  
w stanie przerobienia chemicznego. W  ol
brzymich panwiach rozpuszcza się mine
rał a roztwór ogrzewa a potem oziębia> 
tak, że sole się krystalizują. Najważniej-
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szą część eksportu produktów chemicz
nych z Niemiec stanowi wywóz produk
tów przemysłu potasowego.

Następnie dr. Chłapowski opowiedział, 
w jaki sposób powstały te złoża jako 
osady morskie na drodze chemicznej s trą
cone pod działaniem słońca, suchego kli
matu i braku dopływu wody słodkiej do 
zatok morskich, połączonych tylko wą- ! 
skim kanałem z morzem. Stało się to j 
w epoce tryasowej (pstrego piaskowca) j 
w tym kraju. W  Poznańskiem między : 
Inowrocławiem, Kcynią a Trzemesznem ; 
są podobne złoża soli kuchennej w cech- 
Steinie, t. j. forinacyi permskiej, dawniej
szej od tryasu. Może u nas znalazłyby się | 
obok złoży soli kuchennej także i złoża 
soli t. zw. odpadkowych, czyli gorzkich 
łatwiej rozpuszczalnych, zawierających 
potas. Rząd od paru lat robi w tym ce- j 
lu wiercenia w tych  stronach. Z pewnoś
cią istnieją takie złoża w Galicyi zwłasz
cza wschodniej. Wieliczka nie posiada 
tych soli potasowych ani Bochnia; ale 
w Kałuszu już powstał mały przemysł 
kainitowy a możnaby go bardzo powięk
szyć, gdyby umiano na ten cel zebrać I 
kapitał i umiejętnie rzecz pokierować. 
Byłoby to bogactwem dla Galicyi, ale 
skarb austryacki musiałby tak  faworyzo
wać ten przemysł, jak  to uczynił pruski 
w Stassfurcie i innych miejscach, gdzie 
znaleziono sole potasowe.

Z tym wykładem połączona była de- ! 
monstracya miejscowości solonośnych i po- 1 
las zawierających w Niemczech, w Gali
cyi oraz zatoki Kara-Bugas morza Kaspij
skiego, gdzie takie złoża się tworzą obec
nie, i innych w Azyi centralnej, w Afry
ce, Ameryce i Australii. Rzadko jednak 
gdzie w takiej obfitości znaleziono sole 
potasowe obok soli kuchennej, jak  w kra
jach między Elbą a Wezerą. Stąd bogac
two Niemiec. Możeby i w Królestwie ta 
kie same złoża dały się odkryć.

Oprócz map referent pokazywał i oka
zy soli różnych z Stassfurtu głównie, ale 
1 z Inowrocławia itd. W Stassfurcie ko
palnie wydają minerałów solnych dwa
dzieścia kilka, różniących się składem 
°heinicznym i fizyeznemi właściwościami, 
także i barwą. Proces chemiczny osadza

nia się kolejno tych różnych soli z wy
sychającego jeziora lub zatoki morskiej? 
odciętej od morza pod działaniem suche
go klimatu i gorąca, referent tylko na
szkicował. Szczegółowo wyjaśni go dr. 
Sobeski na przyszłem posiedzeniu.

KRONIKA NAUKOWA.

Orbity gwiazd podwójnych. Liczne orbity,
które obliczono na podstawie spostrzeżeń 
nad gwiazdami podwójnemi, mają wartość 
bardzo nierówną. Różnicy tej nie podkre
ślają dostatecznie spisy, z których korzysta
ją zazwyczaj astronomowie, jak np. Rocz
nik Biura Długości. Tym sposobem może 
się zdarzyć, że, nie będąc ostrzeżonym, ba
dacz sumienny traci dużo czasu i pracy na 
rachunki bezpłodne. Wobec tego Aitken 
postanowił dokonać rewizyi ogólnej i po- 

1 równać elementy zarówno ze sobą, jak i ze 
j spostrzeżeniami nowoczesnemi. Wynikiem 
I tej oceny krytycznej był podział orbit, po- 
j danych do wiadomości publicznej, na dwie 

kategoiye: tylko pierwsza z tych kategoryj 
zawierając® 53 pozycye, pozwala wybrać 
należycie elementy i przypisać im wartość 
rzeczywistą. Aitken wyjaśnia w przypi- 
skach motywy swej deoyzyi i wskazuje te 

| pary gwiazd, oo do których można mieć 
nadzieję, że w niedalekiej przyszłości da 
się je przeprowadzić z drugiej kategoryi do 
pierwszej. S. H.

R. G. d. S.
B a r w a  g w i a i d .  Ta ciekawa kwestya a- 

stronomiczna dostępna jest dla miłośników, 
którzy rozporządzają ograniczonemi środka
mi obserwacyi, a których narzędzia często 
próżnują, ponieważ właściciele nie umieją 
zaprządz ich do pracy pożytecznej. Bada
nia tego rodzaju należą do najprzyjemniej
szych i nawet roznamiętniających. Aby 
doznać powodzenia na tej drodze, niekonie- 
c/.nie trzeba posiadać instalacyę kompletną 
i wystarczy teleskop średniej wielkości—re
flektor lub refraktor—oraz dobry wzrok dla 
rozróżniania barw, który w dodatku można 
znacznie wydoskonalić przez wprawę.

, Ponieważ barwa zależy od oceny wzroko- 
j wej, przeto niezbędne jest, by oko obser- 
! watora odczuwało barwy normalnie;: kilko- 

minutowa obserwacya spektroskopowa wy
starcza do upewnienia się oo do tego punktu;

| jeżeli bowiem osoba, poddana próbie, widzi 
! wszystkie barwy widma, nie przedzielając 
| ich pasami obojętnemi, to mało jest prawdo- 
i podobne, by 'zachodził wypadek achroma-
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topsyi lub dichromatopsyi. Zresztą, przez 
wprawę można doskonale wyksztacic oko, 
i jest. to rzeczą niesłychanie pożyteczną, 
gdy kilku obserwatorów weźmie się razem 
do pracy nad danym spisem gwiazd, by 
potem zestawić i przedyskutować wspólne 
spostrzeżenia oraz wyznaczyć wartość każ
dego równania osobistego. Niepodobna, 
oczywiście, porównywać bezpośrednio bar
wy gwiazdy z barwą światła sztucznego: 
oko powinno nauczyć się czynić to w my
śli lecz doprawdy zadziwiająca jest łatwość 
z jaką dochodzi się do tego w praktyce.

Osobą szczególnie kompetentną w tej 
dziedzinie jest W. S. Franks z obserwąto- 
ryum w Starfieldzie, z poszukiwań osobi
stych, jak i z bogatego zasobu doświadcze
nia, który posiadł, jako kierownik Sekcyi 
badań nad barwą gwiazd Towarzystwa A- 
stronomicznego w Liverpoolu oraz Brytań- 
skiego Stowarzyszenia Astronomicznego. 
Dał 011 wiele cennych rad miłośnikom w 
artykułach, drukowanych w czasopiśmie 
Westvood 01ivers. i wykazał, że, połączyw
szy usiłowania kilku osób d brej woli, moż
na otrzymać bardzo ścisłe dane o barwie 
gwiazd aż do 8-nj wielkości, co jest wyni
kiem nie do pogardzenia. Dokładne zesta
wienie tych praktycznych wskazówek znaj
dujemy w artykule czasopisma Builetin de 
la Socióte Astronomiąue de France (1906 
str. 410); byłoby do życzenia, by wskazów
ki te stały się zachętą do zestizelenia usi
łowań indywidualnych w jedno Ognisko, by 
umożliwić osięgnięcie pięknego i doniosłego 
celu. S. B.

R. G. d. S. (30 grudnia 1906)

Tem peratura k s ię ż y c a ,  p. f .  w .  Very
przeprowadził ciekawe badania w celu wy
kazania, jaka temperatura panuje przypusz- j 

czalnie na powierzchni naszego sat. lity. 
Stosując dwie rozmaite metody (obserwa- j 
cyę promieniowali różnych stref księżyco
wych w rozmaitych fazach i użycie stałej 
promieniowania słonecznego), doszedł on 
do wniosków następujących: jest rzeczą 
prawie pewną, że znaczna część księżyca 
podlega w ciągu dnia olbrzymim skokom 
temperatury. Powierzchnia jego wśród 
dnia, w tych szerokościach, w których słoń
ce dosięga pewnej określonej Wysokości, i 
jest, prawdopodobnie gorętsza od wody wrą- j  

cej, a najstraszliwsze pustynie ziemskie, i 
gdzie ludzie i zwierzęta giną i gdzie piasek 
pali skórę mogą dać zaledwie pojęcie o tem, j  

ozem jest w południe powierzchnia nieża- 
słonięta naszego satelity. Jedynie tylko 
najwyższe szerokości biegunowe'mogą mieć 
znośną temperaturę w ciągu dnia, gdy tym
czasem trzebaby stać się jaskiniowcem, aby 
inódz uchronić srę od tak potężnego zimna, |

! jakie panuje tam podczas nocy (temperatu
ra nie przewyższa jakoby—200°).

To olbrzymie gorąco, panujące w połud
nie na księżycu, byłoby jeszcze większe, 
gdyby istniała tam atmosfera, posiadająca 
gęstość, zbliżoną do gęstości atmosfery 
ziemskiej; i możliwe jest, że względny brak 

1 atmosfery, który z jednej strony pociąga za 
| sobą niemożliwość życia w naszem ziein- 
I skiem jtojęciu, jest z drugiej strony warun

kiem niezbędnym zabezpieczenia jakiegokol
wiek życia od zniszczenia wskutek zbyt wy
sokiej temperatury.

Rev. Scient. 29 grudnia. B. W.
—  Stosunki m eteorologiczne w ysok iej  c ie 

p le jszej  w a rstw y  powietrza. Hergesell ko
munikuje nowe dostrzeżenia nad tym przed
miotem w Meteorol. Zeitschr. (1906, str. 34). 
Jak wiadomo, zarówno Assmann jak i Teis- 
serene de Bort zapomocą balonów z przy
rządami samopisząeemi w wysokości około 
11 000 metrów odkryli ciepłą warstwę po- 

I wietrzną, której wysoka temperatura pozo- 
i staje dotychczas zagadką. Hergesell dla 

zbadania tej kwestyi wypuścił podobny ba
lon, który wzniósł się w górę w warun- 

j  kach wyjątkowo pomyślnych i którego 
1 przyrządy działające bez zarzutu po dwu 

dniach zostały znalezione całe i nieuszko
dzone. Oto wyniki, zapisane przez przyi’zą- 
dy samopiszące: „ciepła“ warstwa ujawniła 
się na wysokości 1 l 400 m, po 30 minu
tach wznoszenia się balonu. Opadanie tem- 
p era tury .(wynosi ona tutaj — 69° C) rap
tem ustaje i przechodzi w wyraźne p dnu- 
szenie się, malejące jednak wraz z wysoko- 

j  ścią. W  największej wysokości, do jakiej 
wzniósł się balon, mianowicie 15080 m, 
temperatura podskoczyła aż do -— 57°, czyłi 
na przestrzeni 3680 m o 12°. Spadaniu ba
lonu towarzyszyły zjawiska analogiczne. 
Balon pęki na wysokości 15080 m  i za
czął spadać, prz\tem temperatura znów 
upadla, a punkt zwrotny osiągnięty został 
na wysckości 11 300 ni, czyli u dolnej 
granicy warstwy cieplej. Równi,ż krzywa 
wilgotności w przejściu do ciepłej warstwy 
z dołu na górę i w odwrotnym kierunku 
posiada silne załamanie, z czego możemy 
wnioskować o większej wilgoci względnej 
tej warstwy. Hergesell otrzymał ważne wy
niki, obserwując ruchy balonu aż do chwili 
pęknięcia; okazało się, że kierunek wiatrów 
uległ w warstwie ciepłej zmianie ogólnej. 
Na dole panowały wiatry północno-wschod
nie. u powierzchni ziemi bardzo słabe, wraz 
z wysokością coraz silniejsze, a w wysoko
ści 10000 m posiadające szybkość orkanu, 
dochodzącą do 30 m na  sekundę. Wraz 
z wejściem balonu w warstwę ciepłą, siła 
wiatru znacznie zmalała, kierunek zmienił 
się na północny, a później północno-zacho-
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dni, tak że w wysokośoi od 13000 m do 
15080 m panował prawie wyłącznie ten 
ostatni, z szybkością 14 m na sekundę. 
Widzimy więc, że warstwa ciepła nietylko 
przerywa przebieg ciągły temperatury i wil
goci, ale i pod innemi względańii jest 
zupełnie odmienną warstwą powietrzną. 
W warstwach dolnych temperatura wraz 
z wysokością opada adyabatycznie wskutek 
mieszania się prądów powietrznych piono
wych. W wysokościach większych nato
miast stwierdzony został wiatr z kierun
kiem wschodnim, zupełnie niezależny od 
wiatrów warstw dolnych, przytem rozkład 
temperatury tych wysokich warstw dowo
dź,i, że brak w nich prądów pionowych i że 
ten wiatr wschodni to prąd ciepły i wilgo
tny, którego pochodzenie wyświetlą praw
dopodobnie spostrzeżenia następne.

(Geogr. Zeitschr. 1906 III). L. H.
—  Stacya antarktyczna. Zgodnie z po

stanowieniem rządu argentyńskiego, stacya 
naukowa na południowych Orknejaoh bę
dzie czynna również i przez rok następny. 
Parowiec argentyński „BI Austral“, służą
cy do badań naukowych, wyruszył w koń
cu grudnia 1905 r. z Buenos Aires, wioząc 
z sobą 3 uczonych obserwatorów oraz kie
rownika Senora Linda, którzy mieli zastą
pić obserwatorów, czynnych od roku na 
połudn. Orknejach, na stac> i w zatoce 
Skotia; w ten sposób praca, zapoczątkowa
na przez szkocką wyprawę antarktyczną, 
nie zostanie przerwana i w przeciągu czwar
tego'roku. Następnie „El AustraP’ uda się 
do Uschuwaia na Ziemi Ognist ej, gdzie już 
ma^sięjznajdowaó -dawny kierownik obser
watoryum na Ben Nevis (góra w Szkocyi 
1343 to), Angus Rankin, z trzema towa
rzyszami. Zabrawszy ich, „BI Austral“ skie
ruje się na południe ku wyspie Wandel 
(archipelag Grahama), gdzie u południowe
go końca cieśniny Gerlaehea, pod 65° szer. 
poł., Rankin ma urządzić nową stacyę ar
gentyńską antarktyczną dla spostrzeżeń me
teorologicznych i magnetycznych. Na dro
dze powrotnej do Buenos Aires będzie wy
sadzony na ląd południowej Georgii inny 
pracownik obserwatoryum na Ben Nevis, 
Mac Dougal, który ma tam urządzić trze
cią stacyę antarktyczną. Dzięki takiej szczo
drości rządu argentyńskiego, stosunki me
teorologiczne i magnetyczne tej części An- 
Uirktyku poznane będą najwcześniej.

(Geogr. Zeitschr. 1906, IV.) L. II.
—  Wyprawa badawcza do Maroka. Nie-

dawno^dobiegła końca wyprawa francuska, 
która pod kierunkiem porucznika Dyego, 
niegdyś towarzysza Marchanda w czasie 
wyprawy do Faschody, poznała gruntownie 
nieznane a niebezpieczne wybrzeże atlan
tyckie Maroka, dokonała pomiarów topo

graficznych oraz zbadała dostępność nieli
czny cli portów marokańskich. Do zdjęć to 
pograficznych posługiwano się doskonale 
wyposażonym w przyrządy jachtem „Aigle“; 
prace hydrograficzne były bardzo utrudnio-' 
ne z powodu braku wszelkich znaków na 
morzu, wrogiego stosunku krajowców oraz 
zakazu wylądowy wania poza sześcioma 
otwartemi portami. Rozpoczęto pracę od 
zdęcia najważniejszych portów handlowych
1 tych części wybrzeża, które zdawały się 
odpowiedniemi do zbudowania portów; ska
la wynosiła 1:10000 do 1:20000; zbadano 
również wszystkie porty od Tangeru do 
Agadira pod względem hydrograficznym, 
ge od e ty c z ny m, astr on om i cz-n y i n, m agn e ty - 
cznym oraz meteorologicznym. Z badań 
tych wynika, według Dyego, że na oałem 
wybrzeżu niema stworzonego przez przyro
dę portu, ani nawet zatoki, w której statek 
czułby się bezpiecznym; dlatego konie
cznym jest urządzenie portów Sztucznych. 
Port Agadir, dotychczas powszechnie uwa
żany za dobry, jest, według Dyego, równie 
mierny, jak Safi; jest on zabezpieczony tyl
ko od wiatrów północno-wschodnich, nie 
zaś od wschodnich. Który z obecnie ist
niejących portów ma być zamieniony na 
zupełnie bezpieczny, będzie zależało ód 
kierunku dróg handlowych wewnątrz kraju 
oraz od kierunku kolei, jakie mają, być 
zbudowane. Wyprawa Dyego nie została 
jeszcze ukończona; ma dna trwać jeszcze
2 lata, a dotychczasowe zdjęcia mają b) ć 
tyłko przygotowaniem do pomiarów zupeł
nie dokładnych. J>. H.

(Geogr. Zeitschr. 1906, lllj.
—  Metan, jako źródło energii  i w ęg la

dla bakteryj. Powstający w przyrodzie me
tan jest produktem rozpadu błonnika, który 
wydziela się z wody i gleby wskutek dzia
łania bakteryj. Od czasu jak stało się mo
żliwe życie roślin na naszej planecie, two
rzył się ten gaz w olbrzymich ilości, a po
mimo to atmosfera zawiera go zaledwie śla
dy. Ponieważ jest on odporny na wszelkie 
wpływy chemiczne, przeto znikanie jego na 
tej drodze wydaie się mało prawdopodobne.

Fakt, że podczas utleniania metanu na 
dwutlenek węgla i wodę uwalnia się znaczna 
ilość energii, skłonił Sohngena do przedsię
wzięcia badań nad roślinami wodnen i (Cał- 
litriche, Potamogeton, Elodea, Batrachium, 
Hottonia, Spirogyra), w celu przekonania 
się,' czy rośliny zielone zdolne są do roz
kładania tego gazu na świetle. Wyniki ba
dań stwierdziły to przypuszczenie. W ko l
bie z Hottonia SOOew1 metanu znikło zu
pełnie w ciągu 14 dni. Nawet w ciemności 
można było z pewnością stwierdzić wchła
nianie metanu. Staranne oczyszczanie ro
ślin znacznie przedłużało wspomniany pro
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ces; pokazało się, że pochłanianie metanu 
zaczynało się, jak tylko ciecz pokrywała 
się warstwą śluzu. Okoliczność ta nasunęła 
przypuszczenie o udziale bakteryj w tym 
procesie. Sdhngen skonstruował aparat, któ
ry pozwolił zbadać pochłanianie metanu 
pod względem jakościowym i ilościowym. 
Badacz zauważył, że na cieczy pożywnej, 
do której dodano ziemi lub wody ścieko
wej, w 30 — 40° C po dwn dniach rozwija 
się powłoka z bakteryj, a metan po 8 dniach 
zupełnie lub częściowo znika. Powłoka skła
dała się przeważnie z bakteryj jednego ga
tunku kształtu krótkiej, grubej laseczki; ga
tunek ten został nazwai.y przez Sóhngena 
Eaoillus methanicus. Być może, że bakte- 
rya ta została już opisana dawniej, w ka
żdym razie jej zdolność żywienia się meta
nem dotychczas była nieznana. Pozostaje 
jeszcze przekonać się, czy nie istnieją, inne 
bakterye, obdarzone podobną własnością.

W powłoce z bakteryj rozwijają się licz
ne drobnoustroje (ameby, monady),które ży
wią się ciałem martwych bakteryj. Ponie
waż wszystkie te organizmy stanowią po- 
ozęści pokarm ryb, Sohngen przypisuje 
przeto pewne znaczenie metanowi w hodo
wli ryb. Cz. St.

(Naturw. Rund.).
0  zaw artośc i  fosforu w pokarm ach, w

jednym z ostatnich numerów Comptes Ren- 
dus p. Balland podaje dane dotyczące za
wartości fosforu w rozmaitych pokarmach. 
W analizach, których wykonano około 600, 
p. Balland posługuje się produktami surowe- 
ini, nie zaś popiołami, otrzymy wanemi z 
tych produktów. Oto główne wyniki tych 
badań:

1. Produkty fosforowe zbóż, przedsta
wione jako bezwodnik fosforowy, wahają 
się między 0,65°/0, a l , l l ° / 0. Różnice te, 
z wryjątkiem Australii, gdzie ilość fosforu 
jest wogóle niższa, dają się zauważyć w 
zbożach rozmaitych stref kuli ziemskiej. 
W różnych gatunkach owsa, spotykanego 
w handlu, znajdujemy mniej więcej te same 
proporcye. W kukurydzy, prosie, jęczmie
niu, tatarce, życie maximum zawartości do
sięga 0,80°/0. W ryżu mamy tę sarnę za
wartość tylko w produktach surowych. W 
przetworach ryżu spada ona do 0,25°/ 0.

2. Wahania fosforu w jarzynach, uży
wanych w kuchni, są wyraźniejsze niż w 
zbożach. W marchwi, kapuście, rzepie, ce
buli znajdujemy około 0,10 bezwodnika fos
forowego; w szparagach, kalafiorach, porach, 
sałatach różnych gatunków maximum dosię
ga 0,18, w patatach i ziemniakach 0,2, 
a w truflach 0,50.

Zpośród jarzyn suchych łubin, groch da- 
ia od 0,61 do 1,00, fasola, soczewica — do 
1,35, a bób 1,45.

Ns 4

3. W owoacch zwykłych, takich jak wiś
nie, truskawki, porzeczki, pomarańcze, gru
szki, jabłka, winogrona fosfór znajduje się 
zwykle w ilości poniżej 0,10. W kasztanach 
ilość jego jest cokolwiek wyższa; w figach 
suszonych, daktylach, bananach dosięga 
0,30; w migdałach i orzechach laskowych 
suchych 0,90.

4. W mięsie wołowem, cielęcem, bara- 
niem, w drobiu nie znaleziono powyżej 
0,45°/0, co stanowi średnią liczbę, dostar
czoną przez konserwy mięsne wołowe, uży
wane w armii. W mięsie rybiem jest ona 
wyższa (0,65); w kiełbiach smażonych ma
my, licząc z ośćmi i głową 1,90, a z ość- 
mi bez głowy 1,54. W ślimakach i ostry- 
mamy od 0,26 do 0,35.

5. Najwyższe ilości fosforu znajdują się 
w różnych gatunkach sera: maximum w 
serze szwajcarskim; następny z kolei holen
derski daje 1,61 sery francuskie, t. zw. Port- 
Salut i Cantal 1,28, Camembert 1,10, Brie 
— 0 , 68 .

6. W ziarnach kawy mielonych, fosfór, 
obliczany, jak poprzednio, w stanie bezwo
dnika fosforowego, dosięga 0,40; w fasach 
pozostałych po naparzeniu kawy, zostaje 
tylko 0,28.

Kakao zawiera trzy razy więcej fosforu 
niż kawa; maximum 1,30 przypada na ga
tunek z Madagaskaru. Czekolada na mle
ku, przygowana w warunkach zwykłych, 
daje 0,62 na 100 części płynu.

7. W  zwykłem jaju kurzem, ilość fosfo
ru wynosi 0,26, z których tylko 0,015 przy
pada na białko. Traktując żółtko eterem, 
można z niego wyciągnąć więcej niż poło
wę produktów fosforowych.

Substancye tłuste żyta, w>ciągnięte za- 
pomocą eteru, zawierają 0,32°/0 bezwodni
ka fosforowego; dla owsa 0,20. Tę sarnę 
liczbę znajdujemy dla tłuszczów, wyciąga
nych z różnych mięs i serów zapomocą 
eteru. Masło daje 0,13; zwykły smalec
0 . 02 . ' ’ W . B .

—  Q chemicznym charakterze procesu
zapłodn ien ia ,  Pod tym tytułem wyszła nie- 
wno praca Loeba (Biochemische Zeitschrift 
t. I, zesz. 3. 1906), która stanowi dopełnie
nie do całego szeregu badań (o tych nie
dawno już we Wszechświecie wspomnia
no). Istota pobudzenia do rozwoju podczas 
zapłodnienia, jak i podczas sztucznej pąr- 
tenogenezy zasadza się na przyspieszeniu 
zachodzących w jaju procesów utleniają
cych. Przebiegi te oksydacyjne stanowią 
jakby założenie w wytwarzaniu się z sub- 
stancyj protoplazmatycznych jajka związ- 
ków nukleinowych, a więc dalej podziału 
jądra i komórki. Sam przebieg pobudzania 
zasadza się, o ile sądzić można na podstawie 
badań, z dwu oddzielnych procesów. Pierw
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szy — to tworzenie się otoczki resp. powo
dujący ją proces wydzielniczy; wystarcza 
011, aby wywołać przyspieszenie procesów 
utleniających w jajku (wskutek zmiany, za
pewne, warunków powstrzymujących utle
nianie). Ale szybkie procesy utleniające 
mogą spowodować śmierć jajka— i wówczas 
szkodliwy w normalnych warunkach brak 
tlenu lub zatrucie cyankiem potasu (w roz
tworach nadzwyczajnie słabych), działając 
przez krótki przeciąg czasu, powstrzymują 
te procesy i ratują jajko.

Drugi proces zasadza się na skierowaniu 
procesów utleniając) cli na właściwe tory, 
oo osiągnąć można w sztucznej partenoge- 
nezie przez umieszczenie jajek na krótki 
przeciąg czasu w wodzie hypertonicznej, 
która działa chemicznie i jedynie w obec
ności wolnego tlenu. Można więc przypusz
czać, że tworzą się przytem pewne mate- 
rye i związki, ktcre kierują procesy utle
niające na drogę właściwą.

Prócz przyspieszenia procesów utleniają
cych następują i zmiany w innych proce
sach; do takiego przypuszczenia prowadzi 
fakt, że zatrucie cyankiem potasu i brak 
tlenu działają szkodliwiej na zapłodnione, 
aniżeli na niezapłodnione jajko. St. St.

—  Pow staw anie  p rzyzw yczajen ia  u ra
ków. (Harvard Psycliological Studies Vol. I.) 
Bethe na zasadzie kilku doświadczeń prze
prowadzonych nad rakiem doszedł przed 
paru laty do wniosku, że zwier/.ęta te są 
pozbawione własności ps> chioznyoh i żyją 
odruchowo. Yerkes i Huggins l), nie zga
dzając się z poglądem poprzednika, przed
sięwzięli cały szereg prób, nie ogranicza
jąc się kilkoma pojedyńczemi wypadkami, 
lecz prowadząc badania na większą ska
lę. Umieszczając zwierzątka w specyalnie 
skonstruowanych, otwartych z przodu pudel
kach, gdzie bądź z prawej, bądź z lewej strony 
umieszczano szklaną przegródkę (zmienia
jąc dowolnie), a drugą stronę zostawiając 
otworem, jako drogę powrotną do akwa- 
ryum, przekonali się, że rak przyzwyczaiw
szy się do powrotu przez otwartą lewą 
stronę pudelka, po zagrodzeniu tej ostat
niej, kilkakrotnie powracał <!o niej wskutek 
przyzwyczajenia i dopiero po pewnym cza
sie trafiał na właściwą odsłoniętą prawą 
stronę, a droga, jaką nieraz odbywał, była 
nadzwyczaj zawiła — zwierzę poprostu błą
dziło, wciąż trzymając się przez przyzwy
czajenie lew7ej strony, która przedtem była 
wolna. Wykazuje to zdolność raków do 
przyzwyczajenia, a następnie do zmiany 
tegoż. St. St.

') Habit to rm ation  iii th e  craw fiśh .

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Komitet Kasy Pomocy dla osób pracu
jących na polu naukowem imienia Dokto
ra Józefa Mianowskiego zawiadamia, że 
w czerwcu 1907 roku przyznane zostanie 
stypendyum imienia Tadeusza Kowalskiego, 
w kwocie rubli 514, przeznaczone dla 
kształcących się w jednej ze specyalności 
teoryi lub praktyki rolniczej i za prace w7 tym 
zakresie.

Kancelarya Kasy, w Warszawie ul. Nie
cała .IV? 7, za osobistem lub listownem ogło
szeniem się wydawać albo wysyłać będzie 
szczegółową wiadomość o wymaganych od 
kandydatów dowodach i warunkach, pod 
jakiemi stypendyum przyznane będzie. Po
dania przyjmowane będą w biurze Kasy do 
końca kwietnia bieżącego 1907 roku.

KSIĄŻKI, BROSZURY 1 CZASOPISMA,
NADESŁAKE DO KESDAKCY1 WSZECHŚWIATA.

Kosmos zeszyt X—XII r. XXXI, Lwów, 
1906 r. zawiera: S . J .  Czarnowskiego - -P a 
leolit. na zboczu Góry smardzewskiej na le
wym brzegu Prądnika pod Ojcowem; B. 
Dybowskiego — Zęby zwierząt ssących; E. 
Romera—Sprawozdanie z wycieczki do wydm 
niżowych z poglądem na ich powstanie; te 
goż, Kilka przyczynków do historyi doliny 
Dniestru; J. Dżiędzielewicza—O niektórych 
jeżykach krajowych; W. Pokornego—O no- 
wem wydawnictwie rosśyjskiem z zakresu 
hydiografii; M. Raciborskiego—O stanowi
sku systematycznem rodziny „Myxomona- 
dinae”; M. Łomnickiego—Notatka paleonto
logiczna z pod Lwowa; Sprawozdanie z li
teratury przyrodniczej; M. liaciborski: Dr. 
Aleksander Zalewski — wspomnienie po
śmiertne — ogłoszenie o wystawie przyr.- 
lekar. i hyg. X Zjazdu lekarzy i przyr. pol
skich we Lwowie 1907 r.

ODPOWIEDŹ REDAKCYI.

— WPanu nH e r b a Wymienione przez 
Pana gatunki roślin nie wsz)stkie się dają 
jednakowo łatwo hodować. Gatunki leśne 
i bagniskowe pobierające pokarm minerał-
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ny za pośrednictwem opilśni (rnycorrhiza) ! 
b. słabo będą się rozwijały w doniczkach , 
i prawdopodobnie całkiem zamrą. Z roślin 
wymienionych przez Pana należą tutaj: 
Trientąlis europaea, Majanthemum bifolium, 
Ranunculus Flainihuta, Alisma Plantago 
i fecirpusf lacushris. Ostatnie trzy gatunki 
wymagają prócz tego b. wiele wody, co 
w hodowli w doniczkach trudno uskutecz
nić. Co dotyczę grzebysznika większego 
(Alectoroloplms major)—jest to roślina pa- 
sorzytnicza (pasorz)t korzeniowy), wymaga 
zatem do swego rozwoju sąsiedztwa innj oh 
roślin. Trzeba więc będzie wysiać ją z ja
kimś innym gatunkiem roślin, najlepiej 
z trawami. Nasienie szelężnika kiełkuje 
dopiero w drugim roku po wysianiu. Po
zostałe z wymienionych przez Pana gatun
ków nie przedstawiają już w hodowli więk

szych trudności. Wysiewaóje można i w po
czątkach lutego, aby przyspieszyć rozwój. 
Po wysianiu, ziemię należy codziennie lek
ko skrapiać, najlepiej zapomocą pulwery- 
zatora/fjCo do obfitości i częstości podle
wania, to stosujemy się do temperatury 
powietrza: im cieplej, tem ziemia prędzej 
wysycha, podlewanie więc musi być częstsze 
i obfitsze.

Prosimy o zakomunikowanie rezultatów 
doświadczeń.

Dr. ./. Trzebiński,.

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

za czas od d. 1 do d. 10 stycznia 1907 r.
(Ze spostrzeżeń na staoyi meteorologicznej pr;,y Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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T R B Ś Ć: Fotograficzna mapa nieba, przez w. w. — P. Duhema, Teorya fizyczna, jej przed
miot i struk tu ra, przez St. Landau.—Filogeneza oczu kręgowców, przez Stefana Sterlinga. — Jem ioła 
na leszczynie, (notatka naukow a) przez Z. Wnycickiego. — Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Pozna
niu.—Kronika naukow a. — Wiadomości bieżące. — Książki, broszury i czasopisma, nadesłane do re 

d ak c ji W szechśw iata.—Biuletyn meteorologiczny.
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