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ZAPŁODNIENIE PO D W O JN E 
1 KSENIE.

..Ze wszystkich zjawisk życia roślinnego 
żadne nie jest  bardziej zajmujące, ani go
dniejsze uwagi, nad zapłodnienie. Skoro 
obecność dwu płci w roślinach po raz 
pierwszy dostrzeżona i dowiedziona zo
stała, odkrycie to sprawiło zadziwienie 
powszechne. Gdyby dowody najoczywist
sze i obserwacye najpospolitsze obecno
ści tej płci nie potwierdziły, możnaby 
przypuszczać, że jes t  ona jedynie tylko 
płodem rozbujałej imaginacyi poetów. 
Wykazanie istnienia dwu płci w rośli
nach rzuciło zarys jedności świetnej i nie
spodziewanej między zwierzętami a rośli
nami; wypełniło w części ową przepaść, 
jaka dotąd oddzielała od siebie te dwie 
wielkie klasy istot żyjących”. Tak się 
wyraża Figuier o tym  „fenomenie” życia 
roślinnego w swej „Historyi roślin”, w y
danej około roku 1870, t. j. wówczas, kie- 

jeszcze nie przeczuwano nawet wła- 
'Ciwej g,ębi jego istoty. Na słowa te wie
ki jednak składać się musiały. Słynny 
-Arystoteles twierdził, że: „tylko u zwie- 

mogących zmieniać miejsca pobytu,

nastąpiło zróżnicowanie osobników męs
kich i żeńskieh, u roślin zaś przeciwnie— 
siły te są zmieszane, żadnego różnicowa- 
wania zauważyć u nich nie można i dla 
tej też przyczyny powstają one same 
z siebie, bez wytwarzania jakiejkolwiek 
substancyi zapładniające j ”.

I pomimo, że znano przytaczane już 
przez Pliniusza w jego „Historia mundi” 
fakty zapylania palm sztucznie — przez 
rozsypywanie pyłku jednej na kwiaty dru
giej w celu zapewnienia owocowania tych 
cennych drzew — wszakże do 1682 roku 
rzecz o płciowości roślin stanowi odło
giem leżące pole, na którem wyrastają 
tylko poetyckie utwrory w rodzaju ody 
Pontanusa o miłości, jaką  pałały pono ku 
sobie dwie palmy rzucone w różne krań
ce wdoskiego nieba. Nawet słynny skąd
inąd Malpighi uważał wytwarzanie nasie
nia za odrębną postać zwykłego pączko
wania; pręciki zaś, koronę i kielich za 
specyalne organy, zapomocą których 
z kwiatów wydzielona zostaje substan- 
cya, mogąca zanieczyścić materyał prze
znaczony do budow'y nasienia. Takiego 
samego poglądu trzymał się po części 
i znakomity anatom Grew, upatrując np. 
w koronie główną drogę wydzielania na 
zewnątrz przez organizm roślinny „lot-
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nej siarki” w celu stłuszczenia nasion. 
W  poglądach na pręciki Grew zgadzał 
się ze swym współrodakiem Millirytonem, 
który pierwszy jasno i wyraźnie sformu
łował swe zapatrywanie na nie, jako na 
organy męskie o niezmiernie ważnem 
znaczeniu w procesie tworzenia się na
sion. Zdania jeanak  obu uczonych opie
rały się na wnioskach, wysnutych z filo
zoficznych rozmyślań, a nie poparte ża- 
dnem_doświadczeniem, małą budziły wia
rę i szerszego nie doznały uznania. Do
piero badania Rudolfa J a k u b a  Cainerariu- 
sa, polegające na wykazaniu, że bez 
współdziałania pyłku nie otrzymamy zdol
nych do kiełkowania nasion, wyprowadzi
ły naukę o płciowości roślin na nowe to
ry. Usuwając u roślin dwupłciowych, 
a mianowicie u szczawiu, konopi, chmie
lu i innych podobnych, osobniki o kwia
tach pręcikowych z sąsiedztwa istot słup
kowych, jak  również obcinając kwiaty 
pręcikowe u roślin jednopiennych roz- 
dzielnopłciowych, w rodzaju kukurydzy, 
u której, jak wiadomo powszechnie, kwia
ty  pręcikowe stoją na wierzchu pędu, 
słupkowe zaś z jego boku, Tubingeński 
uczony dowiódł niezaprzeczenie w tych 
wypadkach braku wszelkiej zdolności na- 
sieniotwórczej. Z faktów tych  wysnuł lo
giczny wniosek, że pręcik je s t  organem 
męskim, a zawarta w nim treść zapyla 
organ żeński, jakim jes t  słupek. Jedyna  
pomyłka Camerariusa polegała na tem, że 
uważał kwiaty obupłciowe, t. j. pręciko- 
słupkowe, za zapylające się samodzielnie. 
Istotę swych poglądów, opartą na bada
niach ścisłych, zawarł w  liście do profe
sora Valentina z 25 września 1694 roku, 
kończącym się odą łacińską, k tóra stresz
cza przez usta prawdopodobnie jednego 
z jego uczniów zasadnicze myśli Cainera- 
riusowskiej epistoły. Początek jej brzmi; 

„Novi canamus regna cupidinis,
Novos amores, gaudia non prius 
Audita  plantarum, latentes 
Igniculos, veneremque miram”.

Na wskazanej przez Camerariusa, a tak 
płodnej w wyniki drodze, starano się w y
jaśnić, jak i  udział mają pręciki i słupki 
w akcie tworzenia się nasion. Jeżeli za
wartość pylników, czyli pyłek i zalążki,

mieszczące się w żalążni słupka, należały 
do jednej istoty roślinnej, trudno było 
dać odpowiedź na zadane p) tanie. Cho
dziło przeto o to, by przenieść pyłek je
dnej rośliny na znamię drugiej jej pokre
wnej, do odmiennej tylko zaliczone) ra
sy, gatunku lub rodzaju, by—innemi sło
w y—wykonać bastardąCyę.

W ten spusób już podobno w 1719 r. 
w Londynie jeden z ogrodników otrzymał 
mieszańca dwu odmiennych od siebie ga
tunków goździka. Dopiero jednak do
świadczenia Koehlreutera sprowadziły do
mysły na drogę realną i dały podstawy 
do badań ścisłych. Jem u  się słusznie na
leży chwała za wykrycie faktu dziedzi
czenia cech rodzicielskich przez mieszań
ce, powstałe na drodze współudziału pył
ku o cechach ojcowskich i zalążków o ce
chach m atczynych lub odwrotnie. On też 
był pierwszym biologiem, który  bliżej za
ją ł się zbadaniem urządzeń wewnątrz- 
kwiatowych, określił jasno i wyraźnie zna
czenie miodników, jak również udział 
owadów w zapylaniu, sformułował wreszcie 
pogląd na istotę zapłodnienia, które, zda
niem jego, polegać ma na połączeniu się 
lub zmieszaniu dwu odmiennych od siebie 
substancyj. Ten akt łączenia się, według 
jego zapatrywania, odbywa się na zna
mieniu; tutaj bowiem pyłek wydziela 
z siebie pewien płyn wsiąkający w zna
mię, nawskróś przepojone innego rodzaju 
ciałem, jakie natychmiast tworzy połącze
nie z poprzednim.

Fakt udziału owadów w zapylaniu, za
obserwowany przez Koehlreutera, zwrócił 
na siebie szczególną uwagę jednego z naj
genialniejszych botaników XVIII stule
cia, Konrada Sprengla. Bliższe zaś ob- 
serwacye doprowadziły go do wniosku 
niezmiernej wagi, że swoistego rodzaju 
bastardaeya jest zjawiskiem powszechnem 
i regułą obowiązującą ogół, a polega ńa 
krzyżowaniu różnych kwiatów jednego 
osobnika, lub też różnych osobników je
dnego gatunku. Wśród spostrzeżeń nie
docenionego przez współczesne mu poko
lenie badacza, znajdujemy też wytłuma
czenie przystosowań w celu uniknięcia 
samozapylenia i wiele innych niezmiernie 
cennych wskazówek, które dopiero przez
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Darwina na światło dzienne wyprowadzo
n e  zostały. Zdawałoby się, że fakty 
stwierdzone przez Camerariusa, Koehłreu- 
tera i Sprengla aż nadto wystarczają po 
tenni, by rzecz o płciowości roślin uwa
żać za rozstrzygniętą ostatecznie. Jednak 
aż do roku 1837 niedowierzania w tym 
przedmiocie sięgają i z mniejszą lub też 
większą występują siłą. Dopiero badania 
kontrolujące Karola Fryderyka Gartnera 
zmusiły przeciwników płciowości roślin 
do złożenia broni i uznania istnienia jej 
za rzecz nie podlegającą żadnej już w ąt
pliwości.

Początek X IX  wieku zaznaczyło też 
odkrycie przez Amiciego łagiewki pyłko
wej, której bieg aż do okienka zalążka 
uczony ten wyśledził; jeśli więc gdzie, to 
tylko właśnie w zalążku, a bynajmniej 
nie w znamieniu rozgrywać się może, 
zdaniem jego, akt zapłodnienia. Budowę 
zaś tych zalążków, ich historyę powsta
nia i rozwoju aż do chwili zapłodnienia 
znakomicie — jak  na owe czasy — zbadał 
i opisał Schleiden. On to wykazał, że za
lążki owe mieszczą się u roślin skryto- 
nasiennych wewnątrz dolnej części słup
ka. zwanej zalążnią, że są one bądź pro
ste, bądź skrzywione lub przewrócone, 
a przymocowane bywają do ścianek za
leżni zapomocą wieszadła; że składają się 
'/■ 1 lub 2 okryw, otaczających wnętrze, 
czyli ośrodek, kryjący w swej głębi wo
reczek zalążkowy. Przyznając słuszność 
taktom opisanym przez Amiciego, miano
wicie tworzeniu się z pyłku pyłkorurki, 
wrastaniu jej w znamię, szyjkę i zaląż- 
nię, aż do okienka zalążka, Schleiden 
uważał akt zapłodnienia za wpuklenie się 
łagiewki jednym końcem w głąb worecz
ka zalążkowego i utworzenie przez ten 
"łaśnie jej koniec zarodka, jaki w nasio
nach znajdujemy. Ju ż  jednak w 1842 r. 
na kongresie w Padwie Amici wystąpił 
przeciw takiemu tłumaczeniu rzeczy, 
" 1846 r. zaś ostatecznie sprawę wyświe
cił i dowiódł, że jeszcze przed zapłodnie
niem—tuż pod okienkiem—leżą delikatne 
komórki, których ilości bliżej nie okre- 
>lił; one to dopiero po zapłodnieniu 
przez pyłkorurkę tworzą zarodek przy
l e j  rośliny. Zasadniczo wszakże dopiero

w 1878 r. wyjaśniły istotę oWego zapło
dnienia prace znakomitego naszego roda
ka, obecnie profesora w Bonn, Edwarda 
Strasburgera. Zajął się on badaniem roz
woju woreczka zalążkowego, odkrył nam 
tajniki jego treści. Dzięki jem u wiemy, 
że jądro tej dużej podłużnej komórki, k tó 
rą nazywamy woreczkiem zalążkowym, 
dzieli się na dwa; że kierują się one ku 
dwom przeciwnym biegunom woreczka, 
że dalej każde z tych jąder znów dzieli 
się na dwa, te jeszcze raz na dwa i two
rzą w ten sposób dwie duże grupy jąder 
W jednej wspólnej pogrążone zarodzi. 
Z biegiem czasu jednakże 3 górne i 3 
dolne jądra  otoczone zostają każde zoso- 
bna przez mniej lub więcej obfite war
stwy zarodzi, a tworzące się w ten spo
sób trójkomórkowe grupy pozostają na 
miejscach swego powstania. Dwa zaś po
zostałe jądra od biegunów dążą ku środ
kowi dużej komórki centralnej, dzielącej 
dwie biegunowo przeciwne sobie grupy 
i tam albo łączą się ze sobą lub też w Mi

lskiem tylko zostają nadal sąsiedztwie. 
Z pośród 3 komórek położonych pod 
okienkiem jedna z czasem zwiększa swe 
jądro i treść plazmatyczną i różnicuje się 
w jajko, pozostałe zaś aż do chwili zapłod
nienia żadnym nie ulegają zmianom. Uczo
ny nasz rodak wraz ze znakomitym fran
cuzem Guignardem przekonali nas, że akt 
ten polega na przeniknięciu treści pyłko
rurki do wnętrza woreczka, lecz bynaj
mniej nie drogą osmozy czyli przesącza
nia się jej zawartości przez błonkę, lecz 
wprost przez otwór w niej, gdyż w da
nym momencie ustępuje ona z drogi, po 
jakiej kroczy wyrosła z pyłku łagiewka. 
Treść zaś tej ostatniej stanowią dwie ko
mórki, zwane rozrodczemi, a płynące 
wraz z plazmą łagiewki i jej jądrem ze 
znamienia aż w głąb woreczka zalążko
wego. Początkowo wewnątrz ziarnek pył
kowych dwie tylko widać komórki: z tych 
jedna większa otacza mniejszą, o po
dłużnej soczewkowatej lub półksiężycowej 
postaci (rys. 1). Kiedy jednak ziarno padnie 
na znamię, zewnętrzna błonka pyłka pę
ka, a owa wielka komórka, cieniutką wtór
ną otoczona błonką, poczyna rosnąć i wę
żowato wgłębia się w głąb szyjki słupka.
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wówczas i mniejsza z komórek budzi się 
z letargu, dzieli na dwie pochodne — te 
dopiero przez okienko czyli mikropyle 
dostają się do środka woreczka. Od chwili 
znakomitych badań Strasburgera i Gui-

Rys. 1.
Kształtowanie się ostateczne pylkn 

(według Guignarda).

gnarda wiadomo było, że jedna  z owych 
komórek generatyw nych przenika w głąb 
ja jka  i treść jej łączy się z jego  treścią, 
podczas gdy oba jądra  w jednę zlewają 
się całość. (Rys. 2).

Wówczas komórka 
jajowa albo natych
miast lub też po okre
sie mniej lub więcej 
długiego spoczynku, 
dzielić się poczyna i 
z biegiem czasu two
rzy zarodek nowej 
rośliny, stanowiący 
i s t o t n ą  zasadniczą 
część każdego nasie
nia, Na tem jednak 
nie koniec, gdyż na
tychm iast po zapłod
nieniu owa olbrzymia 
kom órka środkowa, 
dzieląca antypody od 
synergid i jajka, p o 
czyna się dzielić i 
daje początek bielmu 
nasienia, obficie zao
patrzonemu w mate- 
ryały odżywcze. Za
rodek zaś rośliny al
bo odrazu m ateryały  
te s p o ż y t k o w u -  
j e, przenosząc je  w

Rys. 2.
A. Łagiewka pyłkowa: 
vk — jądro łagiewki, 
gz — komórki genera- 
tywne — B, C i D. ko
lejne fazy procesu za- 
pładniania; sk — ko
mórka generatywna; 
c—centrozomy; c—ko
mórka jajowa; oh — 
ziarna skrobi; ek—ją
dro komórki jajowej; 
kk—jądro komórki ge- 
neratywnej; ke— jądra 
zespolone.

(według Guignarda).
głąb własnej s w e j  

istoty, rozrastającej aż po krańce wo
reczka, lub też pozostawia je  nienaru
szonymi aż do czasu kiełkowania, które 
nastąpi w razie sprzyjających warunków 
zewnętrznych. W  pierwszym wypadku na

siona zwiemy bezbielmowemi, w drugim 
bielmowemi. I w jednym  i w drugim ra
zie jednakże bielmo początkowo podczas 
tworzenia się rośliny zawsze istnieje i za
wsze zawdzięcza swe powstanie owej ol
brzymiej komórce woreczka zalążkowego. 
Sprawa zdawała się zupełnie jasną. Lecz 
naraz w 1898 roku profesor kijowski Na- 
waszin ogłosił drukiem pracę w biulety
nach Petersburskiej Akademii nauk pod 
tytułem: „Resultate einer Kevision der 
Befruchtungsvorgange bei Lilium Marta- 
gen und Fritillaria tenella”, stwierdzającą 
losy drugiej rozrodczej komórki pyłko- 
rurki. Badania te wykazały, że komórka 
łączy treść swoję z treścią komórki ol
brzyma, a jądro jej zespala się z treścią 
tej ostatniej. Dopiero wówczas komórka 
ta  wydaje bielmo nasienia. Że tak  jest 
istotnie, że bez tego zespołu jąder—biel
mo tworzyć się nie może, Nawaszin sta
rał się dowieść w dalszych swych bada
niach nad storczykami.

Z prac Strasburgera wiadomo było już 
dawno, że rośliny te nie mają zdolności 
bielmotwórczej, l&cz przyczyna takiej od
rębności tych  istot bliżej nie była  znana. 
Nawaszin zaś objaśnił rzecz w sposób 
niezmiernie prosty. Kiedy u innych ro
ślin, mówi on, jądra, skupione w bielmo- 
twórczej komórce, w jednę zlewają się 
całość, tutaj wszystkie zachowują swoję 
odrębność, a nie łącząc się z sobą, po
zbawiają w ten sposób komórkę zdolno
ści do dalszego podziału i wytworzenia 
tkanki bielmowej. (Rys. 3). Dalsze jed-

Rys. 3.

j  Woreczek zalążkowy Phajus Blumei o trzech nie 
zlewających się jądrach.

(według Nawaszina).

j  nak badania Strasburgera zaprzeczyły 
wynikom pracy Nawaszina, gdyż prze- 

j  konano się, że u naszych miejscowych 
storczyków zachodzi podwójne zapłodnie
nie, pomimo to jednak bielmo się nie
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tworzy, co należy przypisać już oczywi
ście jakimś innym, nieznanym nam jesz
cze bliżej czynnikom.

Owe dwa jądra wielkiej bielmotwórczej 
k o m ó r k i  nie zawsze już przed zapłodnie
niem w jednę łączą się całość. Czasami 
rzecz się tak  ma istotnie, jak np. u zwy
kłego naszego słonecznika, co dziwną, 
bardzo postacią komórek generatywnych 
przypomina plemniki mchów lub paproci 
Rvs. 4); tak bywa też i u jaskrowatych;

Fig. 1. Plemniki słonecznika —Fig. A. Woreczek 
zalążkowy słonecznika (Helianthus aiinuus); Fig. 
I!. Woreczek zalążkowy Rudheckia speciosa. 
ps—lagiewka pyłkowa spr; sp2.—plemniki.
-ii Sj—WJWgMy. ek—jądro woreczka
o v—jajo. a—antypody.

(według Nawaszina)

czasami zaś różnica na tem polega, że 
komórka generatyw na uprzedza połącze
nie się obu jąder komórki bielmotwórczej; 
łączy się najpierw z jednem, a dopiero 
później nieco z drugiem jej jądrem  (Rys. 
4 B.)

Czy w tej, czy w innej formie, akt po
dwójnego zapłodnienia ustalony został 
'Iki całego szeregu najrozmaitszych ro
ślin z pośród roślin skrytozalążkowych, 
;i i nadal z dnia na dzień liczba ich wciąż 
rośnie. Powszechność więc zjawiska tego 
('la powyżej wymienionego odłamu ży- 
wizny roślinnej jes t  zatem obecnie wię- 
(ei »*ż prawdopodobna.

Zacytowana rozprawa badacza kijow
skiego odrazu też wyświetliła tajemnicą 
''kryte, lecz oddawna, bo już w 1837 r. 
przez Giirtnera dokładnie opisane, fakty 
,n|anem „ksenii” niezbyt dawno ochrzczo- 

Nazwa ta  została wprowadzona do 
nauki dopiero w roku 1844 przez lekarza 
''^tnieckiego, W .  O. Fockego, dla określe- 
1118 jak ie g o  rodzaju zboczeń od normal

nej postaci i barwy, które ujawniały się 
na organizmie macierzyńskim pod w pły
wem obcego pyłku”, to znaczy — natych
miast po zapłodnieniu.

Innemi słowy, pyłek padając na zna
mię, wywiera pewien szczególny wpływ 
na zawarte w zalążni zalążki. Wpływ ten 
jest tak silny, że pomimo przeciwwagi ze 
strony organizmu macierzystego, ujawnia 
się w postaci lub barwie nasion, które 
przeświecając przez delikatną, jak się to 
czasem zdarza, okrywę owocu, mogą też 
czasem zmieniać jego charakter. Tak się 
rzecz ma np. z kukurydzą, najlepszym 
i najdawniej znanym w tym względzie 
przykładem. Ziarna jej, a właściwie ziar
niaki, stanowią owoce, t. j. przekształco
ne zalążnie, z których cieniutkiemi, p ra
wie przezroczystemi ściankami zrastają 
się szczelnie nasiona. W  głównej swej 
masie składają się one, jak  już wyżej 
wzmiankowałem, z tkanki zapasonośnej, 
która służy ku odżywianiu przytwierdzo
nego do jednego z jej boków drobnego 
zarodka roślinnego podczas pierwszych 
chwil jego kiełkowania.

Ciekawa ta, lecz mało wytrzymała na 
europejski klimat roślina, aż trzech w je 
dnym czasie zajęła uczonych, pragnących 
stwierdzić * pogłoski plantatorów, jakoby 
z osobnika (rasy) o owocach żółtych, mo
żna otrzymać owoce białe lub niebieskie 
wówczas, kiedy przypadkowo do jednolitej 
masy żółto-nasiennych roślin zaplącze się 
tak i—odmienno-barwny przybysz.

Poszukiwania prowadzone jednocześnie 
w Holandyi, Niemczech i Ameryce około 
1900 r., stwierdziły nietylko prawdziwość 
owych pogłosek, lecz dowiodły też, że 
wpływ pyłku nietylko odbija się na bar
wie nasion, lecz również i na zawartości 
ich tkanki zapasonośnej, gdyż z ras 
o bielmie cukrowem można było przez 
zapylenie z łatwością otrzymać nasiona 
wyłącznie skrobiowe. Jednak  ani wielko
ści, ani formy owoców kukurydzy w da
nych wypadkach zmienić niepodobna by 
ło. łnnemi słowy — wpływ pyłku kończy 
się na zarodku i jego zasobach, objętych 
tak  zwanem bielmem.

Takiż sam wpływ pyłku znany był 
u grochu i lewkonii, gdzie jednak nasio
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na w strąku zawarte k ry ją  w swem wnę
trzu tylko zarodek okryty  delikatną błon- 
ką nasienną. W tyra razie było rzeczą 
zupełnie zrozumiałą, że pyłek znać daje
0 sobie, gdyż tylko na skutek  zespolenia 
się jego treści z treścią ja ja^poczyna się 
rozwijać zarodek, wypełniający aż po 
brzegi delikatnej okrywy przeświecające 
przez nią wnętrze nasienia. Lecz kuku
rydza, żyto i proso lub__ sorgo znalazły 
dopiero wytłumaczenie w odkryciu po
dwójnego zapłodnienia, dopiero wtedy bo
wiem świat się dowiedział, że i owo biel
mo zawdzięcza powstanie też zespoleniu 
się 2 różnorodnych pierwiastków, że musi 
przeto na sobie ujawniać ich cechy 
wspólne.

Okrywa zaś, jako  powstała samodziel
nie, bez współdziałania pyłku, wymyka 
się z pod jego władzy i tylko rodziciel
skiej rośliny na sobie nosi piętno. Świat 
prędko zżył się z owem olbrzymiej do
niosłości odkryciem, pomimo walki, jaka
1 dzisiaj jeszcze trw a pośród niestrudzo
nych poszukiwaczów prawdy, dążących
0 wyjaśnienia faktów, wym ykających się 
z pod uogólnień i nie dających się zam
knąć w jeden krąg wspólny. Lecz źródło 
niezgody drugorzędnej je s t  i tu  wartości,
1 faktom bynajmniej nie przecźy.

Rzecz zaś główna na tem  polega, że
wielu odrzuca przyję tą  dla zjawiska tego 
nazwę „podwójnego zapłodnienia”, gdyż 
ona, zdaniem ich, rzecz całą w błędnem 
wystawia świele. Zapłodnienie wydaje za
rodek, mówią oni, jeżeli więc jest ono 
podwójne, dwa zatem zarodki w każdem 
mieć winniśmy nasieniu, .leżeli tak  nie 
jest, niema przeto i zapłodnienia podwój
nego, lecz pojedyńcze, z równoczesnem 
zespoleniem się bezpłciowych pierwiast
ków w celu wytworzenia bielma. P rzeci
wny obóz jednak  broni zawzięcie swego 
terminu i związanego z nim pojęcia rze
czy, dowodząc, że za równowartościowo- 
ścią obu faktów przemawia popierwsze: 
równowartościuwość komórek łagiewki — 
powtóre znane powszechnie fakty walki 
zalążków wewnątrz zalążni, z pośród k tó
rych jeden czasami ty lko zupełny osiąga 
rozwój.

Zygmunt Woycicki.
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GŁÓ W N E PIER W IA ST K I SUROWIC 
LECZNICZYCH.

(Dokończenie)

IV.

Zapoznaliśmy się z rolą fiksatora i ale- 
ksyny w procesie hemolizy.. Należy jesz
cze pomówić nieco o ich własnościach 
z punktu widzenia teoryi Ehrlicha.

W przeciwstawieniu do Miecznikowa 
i jego szkoły, Ehrlich i Morgenroth przy
puszczają, że .każdy fiksator składa się 
ze skupienia mniejszych fiksatorów. Opie
rają to na tym fakcie, że, jeżeli wstrzy
kniemy krwinki byka królikowi, to suro 
wica tego ostatniego hemolizuje krwinki 
zarówno byka  jak  i kozy. To samo 
obserwujemy, jeżeli wstrzykniemy krwin
ki kozy.

Z punktu widzenia teoryi Ehrlicha na
leży przypuścić, że krwinki byka i kozy 
obdarzone są jednakowemi receptorami. 
Ehrlich i Morgenroth uważają, że sUbstan- 
cya utrwalająca surowicy hemolitycznej 
składa się z połączenia oddzielnych tiksa- 
torów, odpowiadających receptorom, biorą
cym udział w tworzeniu się odporności. 
Czynne grupy komórek znajdują odpowie
dnie receptory w każdym zwierzęcym 
organizmie i wszystkie ciała utrwalające 
pomniejsze (fiksatory, wchodzące w skład 
głównego fiksatora) mają w ten sposób 
sposobność do rozwijania się. Lecz u pe
wnego zwierzęcia mogą znajdować są ta
kie receptory, jakich inne nie posiadają: 
na tej samej podstawie można przyjąć, 
że istnieją również i różnorodne fiksatory.

Ehrlich szczególnie badał rozm aite  
własności aleksyn lub cytaz. Wspomi
naliśmy już o tein, że aleksyny giną w 
temperaturze 55°. Jednakże doświadczenie 
uczy nas, że, jeżeli wstrzykniemy zwie
rzęciu normalną surowicę, uprzednio o- 
grzaną do 55“, wówczas w danym orga
nizmie rozwija się antyaleksyna lub'-an
ty cytaza. Stąd wniosek, że działanie 
temperatury wpływa niszcząco tylko na 
trawienną funkcyę aleksyny, zym otok- 
syczną podług Ehrlicha, lecz nie na cał^
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molekułę, której grupa haptoforowa po
zostaje nietknięta. Ehrlich i Morgen- 
roth nazywają komplementoidami nowe 
ciała, wytwarzające się z aleksyn pod 
wpływem tem peratury  55°—60°. Co doty
czę pytania, czy istnieje w surowicy je
dna cytaza czy też kilka, nie jes t  to 
jeszcze rozstrzygnięte.

Bordet uznaje jednę cytazę, Ehrlich i 
Morgenroth są zwolennikami wielu. P o 
dług nich każda surowica normalna za
wiera w sobie serye różnorodnych cytaz. 
Oto główne fakty, na jakich opierają oni 
swe poglądy. Znaleźli w krwi kozła, któ
remu wstrzyknięto krew barana, oprócz 
zwykłej cytazy, ulegającej zniszczeniu 
pod wpływem t. 55° jeszcze drugą cy 
tazę nieczułą na działanie tempera- 
tury. To samo znaleźli w niektórych su
rowicach normalnych kóz i cieląt. Z su
rowicy końskiej, hemolitycznej dla krwi
nek świnki morskiej i królika, Ehrlich i 
Morgenroth wydzielili dwie cytazy: jedna 
czuła na działanie krwinek królika pozo
stała na filtrze, druga specyficzna dla 
krwinek świnki' morskiej przesączyła się 
przez filtr. W strzykując surowicę normal
ną, otrzymali oni antysurowicę, zdolną do 
neutralizowania nie tylko działania suro
wicy, przygotowanej do uodpornienia, 
lecz i wielu innych surowic, co doprowa
dziło ich do wniosku, że surowica uodpor
niająca zawierała kilka cytaz, ponieważ 
dawała kilka anty  cytaz.

Y.

A zatem widzieliśmy, że organizm, czuły 
"•i działanie pewnego zarazka, reaguje 
zapomocą tworzenia przeciwciała i poru
szyliśmy związaną z tem  kwestyę tworze- 
llla >ię antytoksyn z punktu widzenia 
teoryi ogniw bocznych.

r°, co zostało wyjaśnione w stosunku 
do toksyn, daje się potwierdzić i dla in
nych składników czyrnnych surowicy. Zo
baczymy, że inne przeciwciała, jako to 
■uityhemolizyny, antyaleksyny, antyfiksa- 
,,)ry działają analogicznie z anty toksynami, 
bordet, następnie Ehrlich i Morgenroth, 
'■'''Szcie w r. 1901 Bezriedko wykazali, 
'M surowica krwi człowieka i wielu krę
gowców zawiera w sobie ciało, które nie

pozwala krwinkom rozpuszczać się pod 
wpływem płynów hemolitycznych.

Ja k  wiadomo płyn hemolit-yczny wstrzy
knięty do krwi zwierzęcia powoduje szyb
ko jego śmierć, wywołuje in vivo roz
puszczenie jego krwinek czerwonych.

Substancye czynne takiej surowicy he- 
molitycznej działają z pierwszego wejrze
nia na organizm w sposób podobny do 
jadu bakteryjnego.

Doświadczenie przekonało wyżej wspo
mnianych autorów, że analogia posuwa 
się dalej, i że można uodpornić organizm 
przeciwko ciałom czynnym, rozpuszczają
cym krwinki, w ten sam sposób, jak  czy
ni się to przeciwko toksynom bakteryj
nym w istotnem znaczeniu tego słowa.

Tak np., jeżeli wstrzykniemy (doświad
czenie Bordeta) krwinki królika kurze, 
otrzymamy surowicę toksyczną w razie 
stosowania określonych dawek dla króli
ka; jeżeli natomiast wstrzykniemy temu 
królikowi słabe i stopniowo powiększane 
dawki surowicy kurzej, królik przyzwy
czaja się do znoszenia tych dawek, które 
w innych warunkach byłyby dla niego 
śmiertelne. Otóż, zwierzę, uodpornione 
w stosunku do surowicy hemolitycznej, 
daje surowicę, która niszczy in vitro dzia
łanie hemolityezne surowicy kurzej w sto
sunku do krwinek królika, czyli surowica 
królika w danym razie zawiera antyhe- 
molizyny.

Bordet zadał sobie pytanie,' jakie są 
cechy tej surowicy antyhemolizującej; a 
mianowicie, czy owa antyhemolizyna pod 
względem swego składu, istoty i swego 
działania jes t  czemś złożonem, podobnem 
do hemolizyny; słowem, czy |o trzy mana 
w ten sposób surowica antytoksyczna 
jes t  to antycytaza lub antyfiksator, t. j. 
czy główny czynnik, wywołujący specy
ficzne jej działanie antytoksyczne należy 
uważać za antycytazę, czy też surowica 
ta  zawiera w sobie oba te ciała. '

Co do tego mamy bardzo jasne dowo
dy z doświadczeń Bordeta, które w yka
zują, że w surowicach antyhemolitycz- 
nych znajdują się i an tycytaza i antyfi
ksator; ilość anty cytazy jest^Tw niej ba r 
dzo obfita, podczas gdy doza antyfiksato- 
ra jest bardzo mała.



.120 W SZ E C H ŚW IA T Ne 8

Ehrlich i Morgenroth ze swej strony, | 
doszli do podobnych rezultatów i stwier- j 
dzili, że surowica ant.yhemolityczna bar- i 
dzo obfituje w antycytazę. Autorowie ci 
przypisują jej działanie antytoksyczne 
działaniu grupy haptoforowej an tycy tazy  
(antykom plement podług Ehrlicha); grupa 
haptoforowa, łącząc się z haptoforową 
grupą cy tazy  nasyca ją i przeszkadza jej 
wstąpić w związek z grupą haptoforową 
filcsatora.

Wasserman dowiódł, że można otrzy
mać płyny — antycytazy przez wstrzyki
wanie leukocytów, otrzymanych z suro
wicy. Na tej podstawie autor wnioskuje, 
że leukocyty  są w organizmie źródłem ale- 
ksyn (cytaz).

Należy dodać, że an tycy tazy  są to cia
ła specyficzne, t. j. że an tycy tazy  oddzia
ływać mogą tylko na specyficzne cytazy.

Tak np. surowica, zawierająca antycy- 
tazę otrzymaną z królika, jeżeli będziemy 
działać na nią uprzednio surowicą kurzą, 
łączy się tylko z normalną surowicą ku
ry, a nie z cytazami innych zwierząt.

Oprócz surowic hemolitycznych Dćlć- 
zfene przygotował surowicę, paraliżującą 
działanie neurotoksyn\r, Mieczników zaś— 
surowicę an tysperm otoksyćzną , która 
przeszkadza spermotoksynie królika dzia
łać niszcząco na spermatozoidy świnki 
morskiej.

Jeżeli zapomocą teoryi ogniw bocz
nych zechcemy objaśnić pochodzenie roz
pa tryw anych przeciwciał, łatwo zrozumieć, 
że jeżeli surowicę normalną z gatunku 
A wstrzykniemy gatunkowi B i zechce
my, by pierwsza z nich w ytw arzała  prze
ciwciała, niezbędnem jest, by cytaza su
rowicy gatunku A znalazła odpowiednie 
receptory w organizmie B. Bardzo moż- 
liwem jes t ,  przypuszczenie, że owe re
ceptory znajdują się w elementach leu
kocytowych. 1 rzeczywiście, doświadcze
nia Miecznikowa i W eichard ta  potwier
dzają to mniemanie.

VI.

Nastręcza się bardzo interesujące py ta 
nie, czy sam organizm w pewnych wa
runkach nie może wytwarzać antycytaz, 
przeciwdziałających własnym cytazom, in-

nemi słowy; czy istnieją auto-antycytazy? 
Doświadczenia jeszcze nie dowiodły ist
nienia tego rodzaju procesu; i nawet, po
dług teoryi ogniw bocznych w organiz
mie niema receptora dla cytaz tegoż or
ganizmu.

Lecz istnieją ' okoliczności wskazujące, 
że w pewnych warunkach zauważyć się 
daje zmniejszenie ilości cytaz w surowicy 
normalnej. Ehrlich i Morgenroth wykaza
li, że surowica królika pod wpływem fos
foru staje się nieczynną w stosunku do 
krwinek świnki morskiej, które normalnie 
bywają przez nią rozpuszczane.

Na zakończenie należy jeszcze uczynić 
wzmiankę o izolizynach, autolizynach i 
endotoksynach. Ehrlich i Morgenroth na
zywają izolizynaini ciała, otrzymywane 
na skutek wstrzykiwania zwierzęciu krwi
nek tegoż gatunku, np. kozie krwinek 
kozy. Surowice takie zdolne są wogóle 
rozpuszczać krwinki osobników tegoż ga
tunku, jednak nie wszystkich.

Ehrlich i Morgenroth wykazali, że izoli- 
zyny, zarówno jak  i hemolizyny składają 
się z fiksatora i cytazy.

Autorowie ci robili doświadczenia nad 
30 kozami i poznali zadziwiający fakt, 
że z 80 otrzymanych izolizyn nie było 
dwu identycznych. Otóż surowica jednej 
kozy rozpuszczała krwinki dwu mnych 
A i B; surowica drugiej rozpuszczała 
krwinki dwu innych koz 0  i D; surowi
ca trzeciej rozpuszczała krwinki koz A i 
D, ale nie krwinki koz B i C, i t. d. Wła
sność ta  posuwa się jeszcze dalej w tem 
znaczeniu, że jeżeli wyrwołamy tworzenie 
się antyizolizyn, odpowiadających tym 
izolizynom, otrzymane antyizolizyny będą 
miały własności specyficzne, a Avięc anty- 
izolizynę A zniweczy tylko działanie izo- 
lizyny A, lecz nie izolizyny 0  i t. d.

Wyniki te wzbudzają z punktu widze
nia klinicznego wielkie zainteresowanie, 
gdyż niezbicie dowodzą istnienia różnicy 
pomiędzy identycznemi komórkami jedna
kowych gatunków zwierząt. W n a s z y m  

wypadku, zapewne, krwinki A mają inn<! 
budowę biologiczną niż krwinki C  i t. d-

Mówiąc o autolizynach, t. j. s u r o w i c a c h  

rozpuszczających k r w i n k i  w y t w a r z a j ą c e g o
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je organizmu, należy zauważyć, że istnie
ją spory co do ich istnienia.

W przeciwstawieniu do poglądów Ehrli
cha Bezriedko utrzymuje, że wytwarzanie 
się autolizyn odbywa się w organizmie, 
lecz że one ciągle zostają neutralizowane 
przez antyautolizyny, które w nadmiarze 
istnieją w protoplazmie danego organizmu. 
Ten sam autor dowodzi istnienia nowych 
ciał—anty endotoksyn.

Wiemy, że należy odróżniać toksyny 
od endotoksyn. Toksyny wydzielane by
wają przez żywe mikroby, których budo
wa na tem nic nie traci. Endotoksyny na
tomiast ściśle związane są z ciałem mi
krobów i wydzielenie endotoksyny idzie 
w parze z rozpadem samego mikroba.

Następnie toksyny dają możność two
rzenia się anty toksyn, podczas gdy endo 
toksyny niezależnie od rodzaju injekcyi 
nie są zdolne do wytwarzania przeciwciał. 
Różnica ta była wykazana przez Wolffa, 
asystenta Pfeiffra, który pierwszy wpro
wadził do biologii nazwę „endotoksyna".

Na podstawie niemożliwości otrzym y
wania arityendotoksyn Wolff tłumaczył 
otrzymywanie niepomyślnych wyników 
w razie stosowania surowic bakteryobój- 
czych w lecznictwie. Podług Wolfa „zła 
strona tych surowic zależy od niezdolnoś
ci organizmu do wytwarzania przeciwcia
ła endotoksyn; i próby otrzymania tych 
przeciwciał zapewne nie dadzą dobrych 
wyników”.

Bezriedko jednak otrzymał antyendoto- 
ksynę, w następstwie uodporniania całym 
szeregiem hodowli bakteryjnych przez s y 
stem  żylny.

Autor ten wstrzykiwał koniowi do żył 
hodowle tyfusu, ogrzane do t. 60°, a na
stępnie i żywe.

(,(rzymana po sześciomiesięcznem uod
pornianiu surowica niezależnie od własno- 

wspólnych wszystkim surowicom 
Kzeeiwbakteryjnym, odznaczała się zdol- 
"'cią zobojętniania endotoksyn.
•leżeli zwrócimy uwagę, kończy autor,
mnóstwo toksyn, opisanych przez roz- 

"Mitych autorów, jako  to dżumowych, 
) fugowych, podobne są do ciał, jakie ino- 

/,itt wydzielić z ciał bakteryj martwych, 
“a tej podstawie można je zaliczyć do

j endotoksyn; jeżeli z drugiej strony można 
[ otrzymać surowice antyendotoksyczne za

pomocą wstrzykiwania do żył ciał bak te
ryjnych, można wówczas dojść do wnio
sku, że dla bakteryj wytwarzających endo- 
teksyny (bac. Eberthi vel tyfusowa, lasecz- 
mk okrężnicy, dżumy, przecinek cholerycz
ny, lasecznik dysenteryjny,) wprowadzenie 
ciała bakteryjnego wprost do krwiobie- 
gu może dać najlepszą surowicę swoistą.

K. 8z-i.

GUSTAW LE BON.

ZJAW ISKA ELEKTRYCZNE 
1 ICH PRZYRODA.

(Dokończenie).

IV . Zagadnienia elektryczności. 

Pochodzenie magnetyzmu, indukcyi i linij siły.

Zagadnienie magnesowania. Zagadnienie, 
które nasunęła nam elektryzacya przez 
wpływ, występuje również w zjawiskach 
magnesowania i indukcyi.

Wiadomo, że magnes stały może nam a
gnesować dowolną liczbę sztab żelaznych. 
A zatem ograniczona ilość magnetyzmu 
zdaje się wytwarzać nieograniczoną ilość 
tej samej postaci energii.

Powiedzenie, że magnetyzm magnesu 
służy jedynie do zwracania w pewnym 
kierunku cząsteczek żelaza, na działanie 
jego wystawionych, nie jes t  żadnem wy
tłumaczeniem, ponieważ, gdy by tak było, 
to proces tego zwracania wymagałby wy
datku pracy, który wyczerpałby magne
tyzm ciała magnesującego.

Interpretacya magnetyzmu jest oczy
wiście niełatwa, i dlatego to utrzymuje się 
jeszcze stara hypoteza prądów cząstko
wych Amperea, pomimo wszystkich za- 
zarzutów, jakie uczynić jej można. H y 
poteza Lorenza, do której zresztą sam 
autor nie przywiązuje wielkiej wagi, jest 
nie wiele bardziej zadawalająca. „Można, 
powiada Lorenz, przypuścić, że w mag
nesie istnieją elektrony, które obracają 
się lub wirują”. „
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Obserwaoya wykazuje, że z magnesu 
wychodzą linie siły, k tórych istnienie 
i kierunek uwidoczniają się w klasycznem 
doświadczeniu z widmem magnetyczneni. 
Linie te, razem wzięte, stanowią to, co 
nazywamy polem magnesu.

Zatrzym ajm y się na tym  punkcie do
świadczalnym, że magnetyzmowi tow a
rzyszy emisya czegoś rzeczywistego, po
siadającego budowę nieznaną a zwanego 
rurkami siły. Zespół tych rurek tworzy 
wiązkę, której wielkość zależy od pew
nych, warunków jak np. od przekroju po
przecznego magnesu. Do wytłumaczenia 
zjawiska namagnesowania wszystkich sztab 
żelaznych, wprowadzanych kolejno w po
le magnesu, dość byłoby przypuścić, że 
jego linie siły chwytane są natychmiast 
przez sztaby żelazne, napotykane na dro
dze, i zastępowane natychm iast przez in
ne linie siły, wyszłe z magnesu, których 
liczba równa się liczbie linij pochwy
conych.

Ale tym  sposobem cofamy tylko wstecz 
zagadnienie. Jakżeż  bowiem magnes mo
że zastępować nieograniczenie linie siły, 
które traci, m agnesując inne ciało?

Tę ha pozór nieskończoną produkcyę 
wytłumaczyć możemy jedynie, uciekając 
się znowu do naszfej teoryi dysocyacyi 
materyi i wyzwalania się energii wewnątrz- 
atomowej. która W niej się zawiera w ilo
ści olbrzymiej. Objawy energii wewnątrz- 
atomowej są liczne. Do tych, które w y
mieniłem poprzednio, t. j. do' ciepła i ele
ktryczności, dodać trzeba prawdopodobnie 
magnetyzm.

Magnes wytworzyć może prawie nieo
graniczoną liczbę linij siły zupełnie tak  sa
mo, jak  odrobina radu może wytworzyć 
prawie nieograniczoną ilość ciepła oraz 
pewnego rodzaju promieni. Promienie te 
mogą być chwytane przez ciała sąsiednie i 
i nadawać im własności samego radu. 
Zjawisko to, któremu nadano nazwę ra
dy o a ktywn ości indukowanej, prze dśt a w i a 
dużo podobieństwa do namagnesowania, 
wzbudzonego przez sąsiedztwo ciała na
magnesowanego.

Nie kładę nacisku na in terpretacyę po
wyższą, ponieważ wartość jej  nie daje się 
sprawdzić doświadczalnie. Ma ona przy

najmniej tę zaletę, że obywa się bez po
jęcia o ciałach, które zdają się wydawać 
znacznie więcej energii, aniżeli jej otrzy
mały.

Zagadnienie indukeyi. Zagadnienie, któ
re napotkaliśmy, gdy chodziło o wpływ 
elektryczny i magnesowanie, występuje i 
w przypadku indukeyi. W  jaki sposób za
pomocą pewnej określonej ilości magne
tyzmu wytwarzać możemy nieograniczo
ną napozór ilość elektryczności induko
wanej?

Przeciąwszy linie siły magnesu pętlieą 
z drutu metalowego, k tórego końce połą
czone śąze słupkami galwanometru, stwier
dzamy podczas przesuwania pętlicy na- 
wskróś linij siły ukazanie się prądu, zwa
nego indukcyjnym. Ponieważ czynność tę 
można powtórzyć dowolną liczbę razy, 
przeto wystarcza przesuwać w sposób cią
gły drut metalowy w polu magnetyczneni, 
by otrzymać prądy indukcyjne, trwające 
dopóty, dopóki trwa ruch drutu.

Na tym  to podstawowym fakcie wy
twarzania prądu przez przewodnik, prze
cinający linie siły, opiera się budowa ma
szyn magnetoelektrycznych oraz dynamo- 
maszyn, które od pierwszych różnią się 
tylko tem, że zamiast magnesu stałego 
mają elektromagnes. Tutaj wezmę pod 
uwagę tylko maszyny magnetoelektrycz- 
ne, ponieważ na nich można jaśniej prze- 

j prowadzić dowód, o który mi chodzi.
W  tych maszynach magnetoelektrycz- 

! nych drut, wyżej wspomniany, nawinięty 
j jest na cewkę, która, obracając się między 
j  biegunami magnesu nieruchomego, raz po 
j raz przecina linie siły tego magnesu. Do

póki trwać będzie ruch cewki, m agne
tyzm magnesu przeobrażać się będzie w 
elektryczność. A zatem zapomocą skoń 
czonej ilości magnetyzmu wytworzymy 
ilość elektryczności nieograniczoną.

Teorye dzisiejsze to wytwarzanie się 
nieograniczone elektryczności kosztem 
ograniczonej ilości magnetyzmu tłumaczą- 
powiadając, że to ruch obrotowy c e w k i  

zamienił się na elektryczność. W  r z e c z y 

wistości taka  metamorfoza byłaby rów
nie cudowna, jak  zamiana wodoru na pla
tynę we flakoniku, poddanym tylko wstrz<J 
saniu. J e s t  rzeczą mało prawdopodobny
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bv ruch mógł podlegać takiemu przeo
brażeniu, i należy poszukać innego tłu
m a c z e n ia  dla tego zjawiska 

Tłumaczenie, które ja  proponuję, a k tó 
ro jest znowu identyczne z tłumaczeniem, 
podanem wyżej dla zjawisk tego samego 
rzędu, nie powołuje się na żadne przeo
brażenie. W obec tego, że m aterya łatwo 
ulega dysocyacyi i jes t  olbrzymim zbior
nikiem energii wewnątrz-atomowej, dość 
jest przypuścić, że linie siły, które prze
cinający je  przewodnik chwyta i którym 
pozwala wypływać pod postacią prądu 
elektrycznego, ustawicznie wytwarzają się 
na nowo kosztem energii wewnątrz-ato- 
niowej. Ponieważ zaś ta ostatnia jest  pra
wie niewyczerpana, przeto jeden magnes 
może dostarczyć nieograniczonej liczby  ̂
linij siły*

Przesuwanie przewodnika w polu ma- 
gnetycznem zapewnia tylko spełnienie 
warunku, który niezbędny jes t  do tego, 
by przewodnik mógł pochłaniać linie siły 

nadawać im postać prądu elektryczne
go. Ponieważ warunkiem tym jest prze
mieszczanie się ciągłe na wskroś linij siły, 
przeto widoczne jest, że ruch jest nie
zbędny do otrzymania tego przemieszcza
nia się. A że ruch wymaga wydatku 
pracy, więc stąd wynika, że potrzebna 
jest określona ilość pracy do wytworze
nia pewnej ilości elektryczności, ale to 
me upoważnia bynajmniej do twierdzenia, 

ruch zamienia się na elektryczność. 
Gdy więc patrzymy na działanie tych 

olbrzymich dynamomaszyn, gdzie wylewa
li się potoki płynu elektrycznego, nie po
winniśmy mówić, że mamy przed sobą 
r>ich zamieniony na elektryczność, albo- 
WiL'm pod postacią elektryczności ukazu-
I,: się nam poprostu energia wewnątrz-ato- 
m°wa materyi zdysocyowancj.

I tutaj więc występuje na jaw płodność 
zasady, którą podałem w kwestyi dy- 
"°cyacyi materyi oraz wielkości energii 
" ewnątrz-atomowej. W  olbrzymim zbior- 
ln^u sił, zawartych w materyi, szukać 
należy w ytłum aczenia  większości zja- 
Hlsk, począwszy od elektryczności, któ- 
a oświetla nasze ulice, a skończywszy

II,1 cieple słonecznem. z którego wypły
wa życię.

Zagadnienie o pochodzeniu linij siły. 
W większości zjawisk, które zbadaliśmy 
poprzednio, występowały linie siły. Wy.- 
dają się one podstawowym elementem 

I elektryczności. Cóż możemy powiedzieć 
I dzisiaj o ich ̂ przyrodzie?

Faraday, wychodząc z założenia, sprze
cznego zresztą z poglądem większości fi
zyków ówczesnych, że materya nie może 
działać z odległości, t. j. tam, gdzie jej nie
ma, doszedł do koncepcyi ośrodka, łączące
go ciała naelektryzowane. T ogo doprowa
dziło do przekonania, że ciała naelektry
zowane otoczone są liniami siły w całej 
przestrzeni, zwanej polem elektrycznenl, 
gdzie linie te wywierają swe działanie.

Wielki fizyk przypisywał tym liniom 
siły istnienie bardzo rzeczywiste i nie 
uważał ich bynajmniej za zwykły symbol 
matematyczny. Widział on w nich rodzaj 
sprężyn elastycznych, odpychających się 
wzajemnie i łączącyrch ciała naelektryzo
wane różnoimiennie. Koniec linii, p rzy
twierdzony do tych ciał, stanowił ładunek 
elektryczny.

Faraday ujawnił istnienie linij siły, o ta
czających magnesy, zapomocą],klasyczne- 
go doświadczenia z opiłkaraijjżelazneini, 
rozsypanemi na kartonie, pod którym" u- 
mieszcza się dwa bieguny magnesu. Opił-

Pig. 3.

ki te rozmieszczają się na kartonie w kie
runkach linij siły.

Drogą uogólnienia wyprowadził stąd
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wniosek, że ciała naelektryzowane oto
czone są liniami siły,podobnemi do tych, 
które okalają bieguny magnesu. Dzisiaj 
posiadamy kilka sposobów ujawniania tych 
linij. Można nawet je  odfotografować, p o 
sługując się jonami świetłnemi, które pod
czas wyładowań elektrycznych biegną 
w ich kierunku. Na fig. 3 widać linie siły 
promieniujące dokoła ciała naelektryzo- 
wanego odosobnionego. Na fig. 4 ujawnia

Fig *.

się odpychanie się linij siły pomiędzy pa
rą ciał, posiadających ładunki jedno- 
imieńne.

Z czego składają się te iinie siły? J a 
ka jest. i c h  budowa? Maxwell uważał je  
za komórki eteru, wirujące dokoła linij 
obranych za osi. Pomiędzy niemi ! mają 
istnieć' cząstki, stanowiące elektryczność. 
Żadne doświadczenie nie usprawiedliwia 
tej teoryi. Dziś stwierdzamy jedynie dzia
łanie linij siły, nie mogąc nic powiedzieć 
o ich budowie.

Aczkolwiek wyłonione przez majteryę, 
linie siły mają własności, które zbliżają 
je  raczej do eteru, aniżeli do materyi.

Z pomiędzy tych własności jedną z na j
bardziej podstawowych, chociaż w książ
kach niema o.niej wzmianki, jest  ta, że 
linie siły przechodzą bez żadnej trudności 
przez wszystkie substancye materyalne, 
zarówno przewodniki, jak  izolatory, wła
sność, którą w słabym tylko stopniu po
siadają promienie X oraz cząstki, wysy
łane przez rad. Z powodu, że na .w ła

sność tę swojego czasu fizycy nie zwró
cili należytej uwagi, stanęli oni tak  zdu
mieni wobec odkrycia promieniowania, 
przenikającego nawskroś materyę. A je
dnak linie siły przechodzą przez ciała ze 
znacznie większą łatwością, aniżeli pro
mienie X. Gdyby linie siły zdolne były 
do działania na płytkę fotograficzną, pro
mienie X  nie byłyby nigdy wywołały tego 
wzruszenia, które wszyscy pamiętamy.

[ Zresztą, właśnie ich niedoskonałe przeni
kanie przez rozmaite ciała pozwoliło na 
wykonanie owej słynnej fotografii szkie
letu ręki, która wzbudziła tak powszech
ne zaciekawienie.

Doświadczeniem, które każe nam za
pomnieć nieco o łatwości, z jaką metale 
pozwalają przenikać przez siebie liniom 
siły, jes t  doświadczenie z klatką Fara
daya, które wykazuje, że ciało, otoczone 
powłoką metalową, połączoną z ziemią, 
nie może otrzymać żadnego ładunku elek
trycznego. Z chwilą przerwania tego po
łączenia z ziemią metal nie stawia już 
przeszkody przechodzeniu linij siły.

A by wykazać, z jaką  łatwością linie 
siły elektrycznej przechodzą nawskroś 
metali i odosobniaczy, zbudowałem przy
rząd. przedstawiony na fig. 5; przyrząd 
ten służy do stwier
dzenia, że można na
ładować w j e d n e j  
c h w i l i  elektroskop, 
zabezpieczony trze
ma walcami współ- 
środkowemi, z któ
rych dwa są metalo
we a jeden ebonito
wy. Rzecz prostą, że 
dwa walcij metalowe 
stoją na podstawie izolującej i na tem I 
zasadza się cały sekret doświadczenia.

Przezroczystość ciał dla linij siły ma
gnetycznych jest równie zupełna jak i I 
dla linij elektrycznych, jest  atoli zbyt po- I 
wszechnie znana, by wymagała dowodu. 
Każdy wie, że magnes może działać na 
busolę poprzez metal. Nic zresztą ła
twiejszego, jak zrobić doświadczenie. Bu
solę umieszcza się w pewnej odległości 
od magnesu i, zanotowawszy wielkość od
chylenia, umieszcza się pomiędzy nieiw
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<;rubą płytę metalu niemagnetycznego, 
igła przyrządu nie zmieni swego położe
niu. Linie siły przeszły więc przez metal, 
bv oddziałać na busolę. Rzecz miałaby 
się inaczej; gdybym przegroda była ciałem, 
dającem się magnesować; w tak im  razie 
zniewoliłaby ona linie siły magnesu, two
rząc to, co nazywamy zasłoną magne
tyczną. Powiedzieliśmy już, że władnie 
to zniewalanie linij siły stanowi treść ma
gnesowania a także indukcyi, w razie gdy 
przesuwamy przewodnik w polu magne- 
tyeznem.

Pe linie siły, których własności przed
stawiliśmy przed chwilą, nie mają żadnej 
analogii z substancyami materyalnemi, a 
jednak jest rzeczą oczywistą, że pocho
dzą one z materyi. Sąsiedztwo naelektry- 
zowanej laseczki szklanej lub ży^wicznej 
wydobywa je z materyi, i dość jes t  usu
nąć laseczkę, by one powróciły do ma
teryi.

Nie potrzeba nawet przybliżać ciała 
naelektryzowanego do materyi, by z niej 
wydobyć linie siły, wystarcza w tym ce- 
11 zetknąć ze sobą dwie substancye nie

jednorodne.
Stwierdzamy wtedy, że po rozsunięciu 

powierzchni tych ciał są one połączone 
iniami siły, które będą się wydłużały lub 
kracały w miarę tego, jak  powierzchnie 

będą od siebie dalej lub bliżej. Są to 
prawdziwe nici sprężyste, ale z czegóż są 
°ne zrobione? Jeżeli tylko z eteru, to 
zdolność ich do wydłużania się nieogra
niczonego łub skracania  się aż do wy
miarów cząsteczkowych jest rzeczą nie- 
tatwą do wytłumaczenia, 

takty  te, trudne jeszcze do wytłuma- 
zema, przyczyniają się szczególnie do 

".'kazania. ścisłych zależności, zachodzą- 
' cli pomiędzy m ateryą a eterem, na któ- 

położyłem tak  wielki nacisk. Wiedza 
'becna czyni z nich jeszcze dwa światy 
‘'■elce odrębne.

^  rzeczy samej, gdy się bada jedynie 
 ̂ postaci skrajne, a więc np. promień 

'"ica i bryłę metalu, to wydają się one 
fot nie bardzo różnemi. Atoli badając 
1 menty pośrednie, które łączą te posta- 
‘ 0 "Tglądzie tak  odmiennym, docho- 

1,1} w końcu do przekonania, że eter

i materya nie są parą światów odrębnych, 
lecz jednym i tym samym światem.

tłum. S. B.

SPRAWOZDANIE.

K ole k cy on ow an ie  z w i e r z ą t  napisał K a z i 
m i e r z  C z e r w i ń s k i .  Warszawa 1907, 
nakład M. Arcta. Str. 113, rysunków 41.

Cena 40 kop.
Książeczka niniejsza, przeznaczona zarów

no dla specyalistów, jak i niespecyalistów 
„ma na celu podanie metod naukowego ko- 
lekcyonowania z wierzą t “, uwzględniając prze
dewszystkiem kolekcyonowanie zwierząt, kra
jowych.

Ukazanie się jej, sądzę, jest jaknajbar- 
dziej na czasie ze względu na dające się 
zauważyć w ostatnich latach coraz częst
sze organizowanie przez młodzież wycie
czek krajoznawczych i szersze uwzględnie
nie nauk przyrodniczych w naszych szko
łach średnich. Kształcące znaczenie wy
cieczek przyrodniczych, rozwijających za
miłowanie do badania przyrody, nie ule
ga wątpliwości. Nauka o przyrodzie tyl
ko w izbie szkolnej nie wystarcza. Wia
domo z doświadczenia, jak młodzież inte
resuje się tein, co widzi na wycieczce; jak 
chętnie zbiera i kolekcyonuje rozmaite o- 
kazy często, niestety, bez żadnego planu, 
bez żadnego celu naukowego. Książeczka 
p. Czerwińskiego, zdaniem mojem, zawiera
jąca. bardzo cenne wskazówki w tym wzglę
dzie, może skierować dobre chęci młodych 
miłośników przyrody na właściwe tory, 
a przytem oddać niepoślednie usługi nie
jednemu nauczycielowi, kierującemu wy
cieczką.

W pierwszej części ogólnej autor podaje 
j  ogólne zasady naukowego kolekcjonowania 

i mówi o niezbędnych przyrządach do. ło
wienia, o sposobacli zabijania zebranych 
okazów, ich konserwowaniu, przechowywa
niu i określaniu, nie pomijając nawet wska
zania firm, u których można nabywać po
trzebne prz} rządy.

Część specyalna, poświęcona kolekcyo- 
nowaniu poszczególnych gromad i typów 
zwierzęcych, mianowicie ssaków, ptaków, 
gadów, ziemnowodnych, ryb, mięczaków, 
owadów i t.. d. kończąc na jamochłonnych, 
zawiera wskazówki co do każdej gromady 

! i typu, dotyczące miejsca i czasu łowienia, 
samego łowienia, zabijania i konserwowa- 

| nia. Do każdego z działów podana litera- 
| tura, niezbędna do określenia zebranych o
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kazów; w 1 i t e r a tu r z e n a s z e j pod tym wzglę
dem wybitne miejsoe zajmuje ,,Pamiętnik 
Fizyograficzny“.

W rozdziale końcowym autor przebiega 
w ogólnych zarysach metody konserwowa
nia zwierząt morskich.

Opracowanie książki wogóle staranne i 
wyczerpujące, to też należy przypuszczać, 
że znajdzie ona popyt, na jaki w zupełności 
zasługuje.

Oz. Statkiewicz.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Fotografowanie na o d le g ło ść ,  w 51
Wszechświata z r. z. zamieszczona była no
tatka o doświadczeniach p. Costea, doty
czących zmiany przewodnictwa elektryczne
go selenu 'pod działaniem światła i ciepła.

Pierwszą z tych Własności selenu zasto
sował profesor Korn z Monachium do roz
wiązania niezmiernie ciekawego zagadnienia 
przesyłania na odległość zdjęcia fotograficz
nego.

Układ, użyty w tym celu, jest niezmiernie 
prosty. Stacya wysyłająca składa się z lam
py Nernśta, której promienie świetlne sku
piają się zapomocą soozewki na maleńkim 
otworze, utworzonym w ścianie walca me
talowego. Wewnątrz tego walca znajduje 
się drugi walec szklany, który porusza się 
ruchem śrubowym i na który nawinięta 
jest błónka fotograficzna z obrazem, mają
cym służyć do zdjęcia. Przedostawszy się 
prze^ błonkę, promień świetlny przechodzi 
przez pryzmat, który skierowuje go na płyt
kę selenową. Otóż, płytka ta stanowi część 
obwodu elektrycznego zamkniętego, który 
tym sposobem staje się lepszym lub gor
szym przewodnikiem, zależnie od tego, czy 
selen otrzymuje promienie o większem lub 
mniejszem natężeniu świetlnem: tym sposo
bem, prądy ehktryczne obwodu są tłuma
czami zmian światła, wysyłanego przez sta- 
eyę wysyłającą.

Na stacyi odbierającej znajduje się rów 
nież lampa Nernsta, której promienie sku
piają się zapomocą soczewki na walcu szkla
nym, poruszanym tym samem ruchem, co 
walec na stacyi wysyłającej i pokrytym 
błonką, na którą ma być wywarte działa
nie. Ale między ten walec, a błonkę wsta
wiony jest galwanometr strunowy, służący 
za przegrodę o działaniu przerywanem. 
Przyrząd ten składa się z cienkiej blachy 
glinowej, umieszczonej między dwoma dru
tami obwodu: zmiany natężenia prądu elek
trycznego ujawniają się przez przesuwanie

blachy glinowej, która odgradzając mniej 
lub więcej promień świetlny, reguluje .pa: 
danie światła na błonkę; tym sposobem 
błonka ta będzie więcej lub mniej oświetlo 
na, zależnie od’ tego, czy prąd jest silniej
szy ozy słabszy, a zatem od tego, czy płyt 
ka 'selenowa otrzymała poprzez błonkę sta- 
oyi wysyłającej większe czy mniejsze natę 
żenie świetlne. W ten sposób można punkt 
za punktem .odtworzyć na stacyi odbiera 
jącej błonkę staCyi wysyłającej.

Oczywiście, odtwarzanie to odbywać się 
tu może stopniowo, w miarę posuwania się 
walca, owiniętego odtwarzaną błonką; jed
nakże niepodobna zaprzeczyć ważności 
otrzymanego wyniku, jeżeli weźmiemy pod 
uwagę, że sposób profesora Korna pozwala 
przenieść zdjęcie fotograficzne zupełnie wy 
raźne na odległość 180U kilometrów. „Daj
cie mi tysiące drutów telegraficznych lub 
telefonicznych, powiedział wynalazca, a po
każę wam w jednej chwili osobę, mówiącą 
do was z drugiej strony świata/' A więc 
brak tych^tysięCy przewodników Sprawia to 
że p. Korn dał nam zdjęcie stopniowe.

Ciekawem będzie przypomnieć tu, że 
pierwsze doświadczenia wykonane był) 
w Par>żu, W laboratoryum znanego kon
struktora Carpentiera i że w maju r. 1903 
p. Cailletet zdawał z tego sprawę Akademii.

Prawie w tym samym czasie, w którym 
-odkrycie profesora Korna doszło do wia 
domości publicznej, donoszą, że wyna- 
lasca amerykański J. B. Fowler z Portlandu 
(Oregon), /znalazł sposób równoczesnego 
przesyłania głosu i obrazu osoby mówiącej 
przed telefonem. Jeżeli wynalazek ten. co 
do którego brak jeszcze szczegółów, daje 
rzeczywiście wyniki, wskazane przez p. Fo" 
lera, to będzie on szczęśliwem uzupełnie
niem wynalazku profesora Korna.

W  każdym razie, i ten ostatni wynala
zek, wzięty sam w sobie, stanowi wielki 
krok naprzód w porywającem zagadn ien iu  
widzenia n a  odległość, którego z u p e ł n e  roz
wiązanie będzie j u ż  teraz zadaniem nieda
lekiej przyszłości. 1F. B.

R . g. d. Sc. 15 stycz. 07.
—  O z na c za n i e  p o ł o ż e n i a  s t a t k u  zapomo- 

cą  t e l e g r a f u  bez  d ru tu .  Dr.jLec de F o r e s t  

proponuje następujące urządzenie do ozna
czania położenia statku na morzu Wig 1?' 
dem brzegowych staoyj telegrafu bez dru
tu. Przestrzeń iskrowa na stacyi umiesz
cza się przed zwierciadłem p a r a b o l i c z n e ^ ,  

które obraca się około ^si pionowej i " 
ten sposób nadaje wysyłanymTfalom wcią* 
zmienny kierunek w płaszczyznie koła. Syn
chronicznie ze zwierciadłem obraca sl? 
tarcza, podzielona na pewną ilość wycin' 
ków, odpowiadających stronom świata
obwodzie każdego wycinka umieszcza

N*
się
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odpow iednia ilość kontaktów, które w al
fabecie Morsea wyrażają daną stronę świa
ta. Po kontaktach ślizga się szczotka, po
łączona z jednym biegunem dynamomaszy- 
nv> kontakty zaś połączone są z drugim 
liiegunem. Ponieważ z drugiej slrony ob
wód ten zapomocą odpowiedniego prze
nośnika połączony jest z drutem wysyłają
cym falc, przeto podczas ( br'6tu tarczy 
zostają wciąż w tym samym porządku wy
syłane znaki telegraficzne, oznaćzająco kie
runek świata. Znak dla NNO zostaje za- 
telegrafow any W tej chwili, gdy zwierciadło 
paraboliczne przyjmie ściśle kierunek NNO, 
a znak np. SSYV wtedy, gdy zwierciadło 
znajdzie się w położeniu SSW. Statek więc 
który przejmie sygnał SSW, wie że się 
znajduje w kierunku południowo-wschod
nim od stacyi telegrafu bez drutu. Jeżeli 
w krótce potem otrzyma jeszcze inny sy
gnał to  będzie się mógł łatwo zoryentować 
u położeniu. 10. w.

Klektrotechnische Zeitschrift).
Drzewa  a  e l e k t r y c z n o ś ć .  w  czasopiś

mie „Electrical' World” znajdujemy artykuł 
prof. A. 6 . Mc. Adie o działaniu elektrycz
ności atmosferycznej na drzewa i o zużyt
kowaniu drzew do telegrafowania bez dru
tu. Prof. Adie stwierdza odmienne od
działywanie silnych atmosferycznych, wyła
dowali na różne gatunki drzew. Wiadomo, 
że dali szczególniej często trafiany bywa 
przez piorui:, natomiast w buki piorun nie 
uderza prawie nigdy. W  tych przypadkach 
różne ukształtowanie korzeni drzew ma, 
podobno, odgrywać jeszcze ważniejszą rolę 
niż ilość zawartego w drzewie soku. Uschłe 
dizewa zachowują się podobnie jak maszty 
■liorągwiane: piorun rozłupuje je najczęś- 
■iej u wierzchołka. W  żyjące drzewa, na- 
omiast, piorun zwykle uderza w środek 
>nia między powierzchnią ziemi, a ulistnie- 
"e n. Fo spostrzeżenie objaśnia nam fakt 
llaczego tak mała względnie .ilość ludzi, 
dukających w czasie burzy schronienia 
'od drzewami, zostaje uderzona przez piorun. 

Autor przytacza następnie liczne doświad- 
ze,1ia czynione z drzewami dla zastosowa- 
!:a "'h do telegrafowania bef drutu. Wywo- 
> autora potwierdzają doświadczenia majo- 
1 ■ <|uiera i nie zawierają nic zasadniczo 

‘""ego . Z doświadczeń wynika, że żyjące 
Uf..'Va niogą być używane dla celów tele- 
■‘dii bez drutu, jako odbieracze fal z odle- 

■'Ci kilku kilometrów. Pytanie co do ża
łowania drzew i do wysyłania fal pozosta- 

"^rozstrzygnięte. Powyższa zdolność 
1 •’ '■ do przejmowania fal mogłaby może 
d ,'y-c zastosowanie w służbie wojskowej 
’ I1'zesyłania wiadomości. W każdym razie 

• l może być tylko o niewielkich odległo- 
• i. i, gdyż nawet na wiosnę, gdy drzewa

zawierają najwięcej soków, elektryczny' ich 
opór, jest jeszcze bardzo znaczny. Wobec
30-o metrowej wysokości pnia i średnicy 
jednego metra, opór jego, jeżeli przyjmiemy, 
że przewodnictwo drzewa jest 10 razy 
mniejsze od przewodnictwa wody morskiej, 
wynosi około stu omów. w. w.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

Redakcya „Chemika Polskiego”, pragnąc 
podnieść pod wzgędem metodycznym i dy
daktycznym nauczanie chemii i związanych 
z nią przedmiotów, a mianowicie, geologii 
wraz z mineralogią, zwróciła się z odezwą 
do kierowników szkół oraz nauczycieli tych 
przedmiotów, prosząc o dostarczenie danych 
dotyczących tej kwestyi. Redakcya „Che
mika Polskiego” pragnie zebrać odpowie
dzi na pytania poniższe:

1. Nazwa szkoły i jej charakter (klasycz
na, realna, handlowa, męska, żeńska, lu
dowa). Liczba klas.

2. Liczba godzin nauk przyrodniczych 
w każdej klasie. Godziny chemii, geologii 
i mineralogii poda ’ należy osobno. Czy licz
ba godzin wystarcza do objęcia całego 
kursu.

3. Liczba nauczycieli przedmiotów.
4. Czy wykłady chemii, mineralogii i :geo- 

logii prowadzi jeden nauczyciel, ę#y też 
osobni nauczyciele, czy ci sami wykładają 
zoologię, botanikę, co przedmioty powyż
sze i fizykę.

5. Według jakiego programu prowadzone 
są wykłady. (. zy i o wielo program ten od
biega od programów szkół rządowych. (Do
łączyć programy na piśmie lub w druku).

6. Czy kurs, dawany w klasach niższych, 
jest systematyczny czy propedeutyczny.

7. Czy do wykładu używane są podręcz
niki i jakie.

8. Czy i jakie istnieją pomocy naukowe 
do wykładu chemii z mineralogią i geolo
gią. (Modele, rysunki, tablice, przyrządy, 
zbiory, łaboratorya.) ,

9. Czy uczniom dawane są samodzielne 
ćwiczenia w pracowniach.

10. Czy robione są jakie wycieczki do 
| fabryk chemicznych lub w celu poznania 
! kraju w kierunku geologicznym. Czy ucz- 
i niowie robią jakie zbiory. Czy zwiedzane 
1 są kopalnie, jakie; ile razy do roku odby

wają się wycieczki.
11. Czy w bibliotece szkolnej znajdują 

się czasopisma chemiczne i t. d. do użytku 
wykładającego. Jakie.
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Pożądane są wszelkie inne szczegóły, 
kwestyonaryuszem tym nie objęte.

Odpowiedzi nadsyłać nałoży pod adre
sem: Redakcya „Chemika Polskiego”. War
szawa, Bracka 18, lokal „Uranii”.

Sóances de 1’Academie des Sciences 14 
stycznia 1907).

NEKROLOGIA.

KSIĄŻKI, BROSZURY I CZASOPISMA,
N A D E S Ł A N E  DO R E D A K C Y I W SZ E C H Ś W IA T A .

S K o n tk i ew icz .  Krótki podręcznik mine
ralogii, wydanie z zapomogi Kasy pomocy 
dla osób pracujących na polu naukowem 
im. d-ra Józefa Mianowskiego. Warszawa— 
Wende 1907. Cena rb. 1, str. I — V i 22(> 
i tablic 3.

H. Merczyng. Sur le mouvement des li- 
quides a grandę vitesse par conduit.es tres 
larges — (odbitka z Comptes Rendus des

H e n ry k  M e i s s a n ,  znakomity chemik fran
cuski, wsławiony przez liczne i ważne ba
dania nad fluorem, który otrzymał w sta
nie czystym, nad węglikami metali, przed 
nim prawie nieznanemi, nad wieloma meta
lami trudno-topliwemi i trudno wydzielają- 
cemi się ze związków, zakończył życie dnia 
20 lutego r. b. w Paryżu. Urodzony 28-go 
września 1852 r., Moissan zawcześnie osie
rocił naukę, której poświęcił wszystkie swe 
siły.

— —

B U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y  
za czas od d. 1 do d. 10 lutego 1907 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej pr>.y Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie),

<v
Ń
O

Barom etr red. 
do 0° i n a  cięż
kość; 700 mm-f-

Tem peratura w st. Cels.
Kierunek i prędk. 

wiatru wm/sek.

Zachmurze

nie (0—10)
-  5  “ "5^ C-n  g- 

mm

U W A G I

7 r. 1 P 9 w. 7 r. lp. 9 w. N iijw . TH aj u. 7 r. 1 P- 9 w. 7 r. 1P 9 w.

1 p. 43,0 46,7 51,7 - 4 ,0 - 2 ,0 -1 ,9 0,0 —4,0 s e 4 SW j SW4 10 10 10 0,1 * dr. a.
2 s. 55,5 56,1 59,1 - 3 ,8 —2,6 —2,0 0,0 —3,8 n . n e 6 n e 4 10 *10 10 3,0 * a. p. n.
3 n 60,2 59,9 59,3 -3 ,2 - 2 ,9 —3,5 —0,5 -3 ,5 NE, NE, n e 2 10 10 10 0,0 * 7 a.

4 P- 57,5 57,7 58,8 -4 ,4 - 1 ,2 -1,2 0,5 - 4 ,4 NE, e 12 e 4 10 10 10 —
5 w. 60,2 <><),!> 61,1 - 2 ,6 —2,0 —3,6 0,7 -3 ,6 e 5 NE, NE, =  10 10- 10 — osadź.
6 ś. 58,1 57,1 57,0 -5 ,8 — 6 6 -9 ,2 -1 ,3 -9 ,2 Er l-io NE, 10 10 10 -

7 c. 56,7 56,0 57,2 --13,0 -8 ,2 -1  1,2 - 6 ,8 -13,0 n e 6 Er e 2 2 0 8 10 —
8 p . 58,0 58,5 58,0 -12,2 -10,8 -11,2 -8 ,8 -14,0 n e 4 n e 3 NE, 10 10 9 *—
9 s. 57,1 56,2 56,3 -7 ,6 -5 ,6 -10,2 -4 ,3 -11.2 e 3 E, n e 3 10 10 10 —

10 n. 54,6 54,4 55,1 -11,8 —7.8 —7,6 - 5 ,9 -12,2 e 6 s e 9 10 10 0 —

ś re d 
nie 56,1 56,4 57,4 -6°,8 —5°,0 -6°,2 —2°,6 -  7°,fł| 4,7 6,3 3,2 9,2 9,8 8 ,91 —

J Stan średni barometru za dekadę: */3 (7 r. -(- 1 p. -(- 9 w ) =  756,6 mm

1 Tem peratura średnia za dekadę: '/i (7 r. - f  1 p. +  2 X  9 w.) =  — 6°,1 Cels.

Suma opadu za dekadę: =  3,1 mm

T R E Ś ć : Zapładnianie podwójne i ksenie, przez Zygm unta Woycickiego.—Główne pierwiast
ki surowic leczniczych, przez K Sz-i (dok.) — Gustaw le Bon, Zjawiska elektryczne i ich przyroda, 
przez S. B. (dok.)—Sprawozdanie, przez Cz. S tatkiew icza.—Kronika naukow a.—Wiadomości bieżące — 
Książki, broszury i czasopisma, nadesłane do Redakcyi W szechświata. — Nekrologia. — Buletyn

meteorologiczny

Wydawca W. WRÓBLEWSKI. Redaktor BR. ZNATOWTICZ.
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