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P R Ó B A  FILO G EN ETYCZN EG O  
O B JA ŚN IEN IA  IST O T Y  W O R E C Z K A  
Z A LĄ ZK O W EG O  I PO DW Ó JNEGO  
ZA PŁO D N IEN IA  U R O ŚL IN  O K R Y 

TO Z A L Ą Ż K O W Y  CH.

Już w 1851 roku genialne badania Hof- 
meistra ustaliły, że — począwszy od 
mchów a idąc coraz wyżej po stopniach 
rozwojowych istot roślinnych — każdy 
osobnik tego odłamu żywizny nie stano
wi czegoś jednolitego, lecz przeciwnie 
składają się nań dwa następujące po so
bie i prawidłowo zmieniające się poko
lenia.

Jedno z nich t. z. gametophyt ’) wydaje 
organy płciowe, których piodukty przez 
zespolenie się ze sobą tworzą pokolenie 
następne, t. zw. sporophyt.

Ustalenie i zrozumienie faktu tego po
w ołało do życia pomiędzy innemi i na-

i) Wyraz gametophyt pochodzi od 'fafjijCfję =  mliż, 
m a ł ż o n k a  i  ( f u t ó v  =  roślina (sprzęgorośle); zaś spo
rophyt od ajtopA =  nasienie i <pot6v =  roślina (zaro- 
dniorośle).

stępne cztery zagadnienia niezmiernej 
wagi, które jednak i po dziś dzień jesz
cze nie znalazły całkowitego swego roz
wiązania.

Pierwsze z nich — to biologiczne w y
tłumaczenie przyczyny zmiany pokoleń; 
drugie—wyjaśnienie filogenezy kwiatów 
roślin okrytozalążkowycb; trzecie— w y 
prowadzenie woreczka zalążkowego okry- 
tozalążkowych i takiegoż utworu roślin 
nagozalążkowych; i wreszcie czwarte — 
należyte zrozumienie procesu i produk
tów t. zw. podwójnego zapłodnienia u 
roślin okrytonasiennych.

Co do pierwszego z powyżej wyłusz- 
czonych zagadnień, to zupełnie niezależ
nie od siebie Hermann, Muller, Krenitz, 
Gerloff, a w nowszych czasach i v. Wett- 
stein starali się wyjaśnić tę kolejną zmia
nę pokoleń roślin pędowych czyli t. zw. 
Cormophytów (-/.op̂ oę właściwie znaczy 
pień) przystosowaniem się do warunków 
bytu, uważając sprzęgorośla za istoty 
wodne, zaś zarodniorośla—za lądowe.

Stąd też rozwój filogonetyczny kormo- 
fytów należy zdaniem ich rozumieć, 
jako stopniowe przenoszenie się roślin 
wodnych na ląd. Badania Porscha nad 
rozwojem szparek popierają hypotezę 
powyższą.
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Nad zagadnieniem drugiem w chwili j  

obecnej pracuje v. Wettstein, dążąc do 
wyprowadzenia kwiatu z kwiatostanu.

D w a tylko ostatnie po dziś dzień sta
nowią pium  desiderium , o którego roz
wiązanie w  roku ubiegłym pokusił się 
jeden z najzdolniejszych uczniów v. Wett- 
steina, dr. Porsch.

Jak  nam wiadomo, pomiędzy makro- 
sporą czyli wielkozarodnikiem, albo ina
czej jeszcze woreczkiem zalążkow3rm 
nagonasiennych z jednej strony a okry
tonasiennych z drugiej—istnieje przepaść 
daleko większa, aniżeli pomiędzy zapło
dnieniem mchów i paproci przez plem
niki, a zapyleniem przez pyłkorurkę 
większości roślin nasiennych, a to dlate
go, że badania ostatniego dziesięciolecia 
w ykazały istnienie w  łagiew ce pyłkowej 
u cykasów i gingko spermatozoidów, 
jakie wyprorokowali w 1851 sław ny Hof- 
meister, a w  4 lata po nim Pringsheim. 
Plemniki u cykas odkrył Ikeno, u zamii 
W ebber, u ceratozamii niezbyt dawno 
Chamberlain. Prawdopodobnie znajdą 
się one i u Dioon. U gingko, którego 
piękny pręcikow y egzemplarz mamy w  na
szym ogrodzie botanicznym, znalazł je 
Hirase. Zachowanie się żyw ych plemni
ków zbadali bardzo dokładnie wspom
niany już wyżej W ebber i dwaj japońscy 
uczeni: Fujii i Miyake.

Jak  w ysoce ważną jest budowa w o
reczka zalążkowego roślin nago- i okry- 
tozalążkowych, najlepiej wykaże zesta
wienie tych utworów ze sobą. U nago
nasiennych w woreczku zalążkowym po
wstaje przed zapłodnieniem i niezależnie 
zupełnie od aktu tego zwarta tkanka 
zwana bielmem, będąca homologonem 
przedrośla roślin skrytopłciowych - na
czyniowych. Bielmo to, jak  stwierdził 
Warming, czasami nawet tworzy zieleń, 
a przez to jeszcze silniej przypomina 
swe pokrewieństwo ścisłe z przedroślem 
paproci.

Bielmo woreczka wydaje, zależnie od 
rodzaju rośliny, różne ilości rodni (Ar- 
chegonium), z których każda posiada co 
najmniej dwie komórki szyjki, jądro ka
nałowej komórki brzusznej i komórkę 
jajow ą (rys. 1. 1).

U okrytonasien- 
j  nych n o rm a ln y  

woreczek zalążko- 
; w y o wymiarach 

znacznie drobniej
szych dwa posia
da skupienia bie
gunowe, z których 
każde z 3 składa 
się komórek. J e 
dna, położona u o- 
kienka (micropy- 
le) zawiera jaje i 2 
synergidy, przeci
wny biegun zaj
mują 3 antypody.
Ponadto tuż obok 
tych w ysepek spo
czyw a po 1 dużem jądrze. W  rezultacie 
więc u każdego bieguna właściw ie po 4 
grupują się jądra (r}?s. 1. 2).

K iedy u nagonasiennych zarodek po
w stały z ja ja  odżywia się kosztem przed
rośla, u okrytonasiennych dzieje się to 
na rachunek t. zw. bielma wtórnego, po
wstałego, jak to w ykazały klasyczne ba
dania Nawaschina i Guignarda na dro
dze zespołu jądra łagiew ki z jednem 
z jąder biegunowych lub też z produk
tem połączenia się obu jąder bieguno
wych w jednę całość.

Tak więc bielmo wtórne u okrytona
siennych to rzecz zupełnie nowa, nie
znana u poprzedników, której w ystąpie
nie zależy od zapłodnienia.

B y  dalszy bieg rozumowania uczy
nić jaśniejszym, nie od rzeczy będzie ze
stawić współczesne oceny składowych 
części woreczka zalążkowego roślin okry
tonasiennych. A  więc na pierwszem 
miejscu jaje. Jego równowartościowość 
z takimże utworem roślin nagonasien
nych nigdy chyba dla nikogo wątpliwa 
nie była. Ono i tylko ono właśnie — 
w normalnym biegu procesu zapłod
nienia wydaje zdolny do życia zarodek.

Synergidy—albo komórki pomocnicze— 
zdaniem większości to zredukowane rod
nie; fizyologicznie zatem stanowią one 
jaja. T ak na rzecz tą zapatruje się Lot- 
sy, Coulter, Chamberlain, Gr. Bonnier i 
inni. T ak  samo sprawę traktuje Dan-

Rys. 1.
1. Woreczek zalążkowy u 

Zamia floridana (Gym- 
mospermae) — (według 
Webbera).

2. Woreczek zalążkowy u 
Lilium Martagon (Angio- 
sperm ae)— (według Gui
gnarda).



W SZECH ŚW IA T 35

geard, który w szystkie wogóle komórki 
woreczka zalążkowego uważa za jaja 
i stąd zwie go „gametangiem“ (sprzęgnia). 
Treub zaś uważa synergidy za komórki 
szyjkowe, co stwierdza badaniami swemi 
nad Casuariną, a Strasburger za komórki 
przedrośla odpowiednio zmodyfikowane 
i przystosowane do specyalnej czynności.

Antypody botanicy przeważnie trak
tują jako resztki przedrośla, pomijając mil
czeniem tak bardzo charakterystyczną i ty
pową  liczbę 3, w jakiej komórki te naj
częściej występują. Pogląd powyższy 
popierają Vesque, Strasburger, Guignard, 
Tretjakoff, Goldflus, Campbell, Lótscher,
G. Bonnier, Hugg i inni. Tylko nie
licznych ma zwolenników zapatrywanie 
odmienne, szukające w antypodach apa
ratu jajow ego lub też jego części. Do 
tych, jak już z powyższego wiadomo, na
leży Dangeard, dalej Chamberlain, Schaff- 
ner, Lotsy.

A  jak tłumaczyć mamy sobie jądra 
biegunowe? Jaka  ich rola i znaczenie? 
Górne jądro jednogłośnie uznano za bliz- 
kiego krewniaka jaja, dolne zaś — Sar- 
gant, Coulter, Chamberlain i inni zali
czają do przedrośla. Dangeard uważa 
je  za jaje, G. Bonnier za zredukowaną 
rodnię.

W  bezpośrednim związku z takim po
glądem na spraw y woreczka znajduje 
się też i tłumaczenie podwójnego zapłod
nienia.

Od chwili jego odkrycia przez prof. 
uniwersytetu kijowskiego Nawaschina 
w roku 1898 i przez Guignarda w 1899 
r. stwierdzono jego istnienie u całego 
szeregu roślin okrytonasiennych, za
równo jedno jak i dwuliściennych. Do 
roku 1902 znaleziono je  u 16 rodzin, 40 ro
dzajów i 60 gatunków. Obecnie liczby 
te wzrastają z chwilą każdą ;— upoważ
niając do mniemania, że proces ten jest 
dla okrytozarodkowych zjawiskiem po- 
wszechnem.

W  tłumaczeniu jednak jego wyników, 
a właściwie produktów — zdania się 
różnią bardzo zasadniczo.

Hofmeister, sądząc, że mamy tutaj do 
czynienia ze spóżnionem tworzeniem się 
przedrośla, które tylko przez zapłodnie

nie otrzymuje impuls do dalszego roz
woju, homologizuje go z takimże utwo
rem roślin nagozalążkowych.

Le Monnier i szczególniej Nawaschin 
dopatrują się w produktach tych za
rodka, którego kosztem rozwija się dru
gi. Tenże sam punkt widzenia podzielił 
ostatnio i Gaston Bonnier. Strasburger 
jednak sądzi, że bielmo jest przedroślem, 
którego dalsze kształtowanie się ze wzglę
du na oszczędności w materyale zostało 
przesunięte w okres po zapłodnieniu; 
tylko wówczas dosięga ono pełni roz
woju, kiedy istnieje już zarodek, który 
należy odżywiać. Podobnież na kwestyę 
tę zapatruje się i Karol Goebel. Sargant 
wreszcie upatruje w bielmie zespół tkanek 
niezdolny do samodzielnego bytu dla 
nienormalnej ilości wstęg chromatyno- 
wych.

Ale na tem nie koniec, gdyż i samo 
rozumienie aktu podwójnego zapłodnie
nia dwa różne liczy obozy. Jeden w i
dzi w nim zapłodnienie istotne i zdanie 
to popiera sam odkrywa procesu — N a
waschin, drugi ze Strasburgerem i Gui- 
gnardem na czele uważa go za tak zwane 
„zapłodnienie wegetatywne11.

Że w procesie tym odbj^wa się prze
noszenie się cech dziedzicznych — to 
fakt już powszechnie wiadomy dzięki 
kseniom otrzymanym przez Vilmorina, 
de Vriesa, Corrensa, W ebbera i Tscher- 
maka, którzy własności bielma różnych 
ras kukurydzy i innych roślin przenosili 
na bielmo sztucznie zapylanych przez 
nich kwiatów,

Powyższe zestawienie aż nadto w y 
raźnie świadczy o tem, że woreczek za
lążkowy roślin okrytozalążkowych z filo
genetycznego punktu widzenia stanowi 
zagadkę, która nie pozwala na bezpo
średnie wyprowadzenie go z takiegoż 
utworu roślin nagonasiennych. I co 
mianowicie przez przytoczone tłumacze
nie sprawy nie daje się wyrozumieć?

Oto 1) liczba jąder typu normalnego 
wynosząca 8, czyli, według wyrażenia 
Strasburgera, wyczerpanie się zdolności 
podzielczej wraz z zakończeniem trzeciej 
seryi podziałów;
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2) całkowita równość dwu grup bie
gunowych woreczka;

3) całkowita zgodność w rozwoju tych 
grup i wreszcie

4) akt podwójnego zapłodnienia i mor
fologiczne znaczenie bielma roślin okry
tozalążkowych w zestawieniu z bielmem 
nagonasiennych,

W szystkie dotychczasowe próby nie 
w yjaśniły żadnej ze spraw wyłuszczo- 
nych, a tak bardzo charakterystycznych 
dla woreczka zalążkowego roślin nagona
siennych.

Jeśli teraz zapytamy siebie, dlaczego 
wytłumaczyć spraw  tych nie były  w sta
nie, to odpowiedzieć musimy, że powo
dem tego było pomijanie zasadniczych 
cech pokolenia płciowego wszystkich do
tychczas zbadanych roślin nagozalążko- 
wych, a mianowicie komórek szyjkowych 
i jąder kanałowych rodni. Innemi sło
wy, ponieważ już a priori wychodzono 
z założenia, że rodnia (archegonium) a 
podstawowy element woreczka zalążko
wego gymnospermów musi u angiosper- 
mów, jeżeli tam w ogóle istnieje, składać 
się z jednej tylko komórki, do której zo
stała zredukowana.

Dążenie do filogenetycznego w ypro
wadzenia woreczka zalążkowego okryto
zalążkowych z podobnegoż utworu ro
ślin nagozalążkowych wym aga nadto 
całkowicie jednostajnego uwzględnie
nia całokształtu organizacyi, a sprawa ta 
również po macoszemu była traktowana. 
Dzisiaj już znamy nie mniej jak  30 ro
dzajów roślin nagonasiennych, których 
woreczek zalążkowy zawsze normalnie 
posiada komórki szyjkowe.

Znajdujemy ich conajmniej 2 u Cyca- 
deae, Gingko, Cephalotaxus, częściej je d 
nak więcej, jak naprzykład u pozosta
łych cisowatych, u jodłow atych, cypry- 
sowatych, a u Ephedra naliczono ich 
aż 36.

Gnetum i W elwitschia stanowią w y 
jątki, gdyż one wogóle nie posiadają 
rodni w zwykłem tego słowa znaczeniu. 
Jednakże i tak bardzo nawet odrębny 
rodzaj, jakim jest W elwitschia, a który 
dla stanu swego nie może służyć za pod
porę do bezpośredniego tłumaczenią po

chodzenia roślin nasiennych, posiada, 
jak stwierdziły ostatnie badaniaPearsona, 
przedstawicieli, władających resztkami 
rodni w postaci 2— 5 jąder, z których 
1, 2 lub nawet 3 z pewnością należały 
do szyjki.

Z powyższego wynika, że w historycz
nym rozwoju rodni roślin nagozalążko
wych bynajmniej nie widać dążenia do 
zmniejszenia ilości komórek szyjki, lecz 
przeciwnie wyraźna przebija się tenden- 
cya do zwiększenia ich liczebności.

I dążność ta jest zupełnie zrozumiała, 
gdyż komórkom owym w udziale przy
pada rola niezmiernie ważna a polega
jąca na przeprowadzeniu łagiewki p y ł
kowej wraz zawartemi w niej jądrami 
ku jajku, rola, która w świecie roślin
nym bynajmniej się nie ogranicza lub 
w łaściw iej nie kończy się na istotach na
gonasiennych.

Drugą zasadniczą cechą tak bardzo 
charakterystyczną dla rodzin wszystkich 
pod tym względem zbadanych roślin na
gonasiennych — jest posiadanie przez 
nie jądra kanałowego brzusżnego. K ie
dy przed niedawnym stosunkowo czasem 
jego obecności u niektórych rodzajów 
roślin nagonasiennych stanowczo zaprze
czano, dzisiaj dzięki badaniom ściślejszym, 
we wszystkich wątpliwych w ykryto je 
przypadkach.

Stosunek jego do jaja ulega wahaniom, 
zwykle jednak powstaje ono zboku ko
mórki jajowej (rys. 2. a).

Rys, 2.
a. Komórka jajowa u Pinus silvestris w chwili po

działu jej jądra (według Blackmanna).
b. Górna część komórki jajowej u Pinus laricio—z ją 

drem kanałowem brzusznem i jądrem jajowem (w e
dług Chamberlaina).

c. Rodnia u Podocarpus coriacea. Jądro brzuszne spo
czywa z boku jądra jajowego (według Cókera).
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U Podocarpus, rośliny, nawiasem mó
wiąc, dwupiennej rodem z A zyi wschod
niej i pasów południowej półkuli o kli
macie umiarkowanym, zwykle spoczywa 
ona według badań Cokera, z boku jaja, 
w  górze, obok lub pod jego jądrem (rys. 
2c). Zawartością chromatyny i jej stanem 
przypomina zupełnie jądro jaja, a w iel
kością nietylko, że mu dorównywa, lecz 
nawet go czasem znacznie przewyższa 
(rys. 2a,b). Dla tych to przyczyn z zupełną 
słusznością Blackman np., dalej Coulter 
i Chamberlain i inni uważają go za dru
gie jaje, co przecież, zdaje się, i rozwo
jem stwierdzić można.

Jądro kanałowo-brzuszne często nie
tylko że długie dni istnienia sobie liczy, 
które nawet w ybiegają poza okres two
rzenia się zarodka, lecz nawet dzieli się 
na kilka drobniejszych jąder, jakie na
stępnie pomagają bielmu w odżywianiu 
zarodka, jak  to ma miejsce np. u cykas, 
u Cephalotaxus, u T suga canadensis lub 
Podocarpus.

Takie samo zachowanie się jądra brzu- 
szno-kanałowego wykazał Land u Thuja, 
gdzie nawet pomiędzy jądrami powstają 
przegrody komórkowe. Dalej Land twier
dzi, że tego rodzaju komórki mogą ule
gać zapłodnieniu i przez to zdobywają 
zdolność tworzenia ku górze rosnącego 
zarodka lub przynajmniej wielokomórko
wej tkanki, która jednak co do swej ma
sy daleko pozostaje w tyle poza w łaści
wym zarodkiem (rys. 3. —2, 3).

Pomimo, że te tak bardzo ważne filo
genetyczne fakty zostały wykazane z a 
równo dla kłodziniastych jako też dla ci- 
sowatych, a nawet i dla okrytonasien
nych, to jednak nie przypisywano im 
żadnego głębszego znaczenia. A  prze
cież po wspomnianych odkryciach, choć
by ze względu na tuję -— należy już 
wśród nagonasiennych bezsprzecznie 
dopatrywać się owych pierwszych stopni 
ku drodze kształtowania się wtórnego 
bialma albo inaczej drugiego zarodka 
odżywczego. Innemi słow y to, co stano
wi główną i zasadniczą cechę worecz
ka zalążkowego okrytonasiennych, w y
stępuje już choć w bardzo słabych za

rysach wśród różnych grup roślin nago- 
zalążkowych.

Rys. 3.
1. Komórka jajowa u Podocarpus coriacea po zapło

dnieniu (według Cokera). U spodu jej spoczywa 
16 jądrowy zarodek; u góry 3 różnej wielkości 
jądra powstałe przez podział amitotyczny jądra 
brzusznego.

2. Komórka jajowa po zapłodnieniu u Thuja occiden- 
talis (według Landa). U dołu spoczywa t. zw. „pro- 
embryo“, u góry 3 jądra, pochodzące z jądra brzu
sznego.

3. Wierzchołek ośrodka woreczka u Thuja occidenta- 
lis (według Landa). Widać w nim powstały po za
płodnieniu jądra brzusznego zarodek rosnący ku 
górze.

Ta szczególna, a nader znamienna 
z filogenetycznego punktu widzenia zdol- - 
ność jądra ulegania zapłodnieniu całkowi- 
pie również zgadza się z historycznym 
rozwojem rodni od mchów począwszy.

Wskutek bowiem badań Goebla, Davisa 
i Holferty ustalono dla pędorośli niższych 
szereg homologij w budowie i rozwoju 
organów rozrodczych męskich i żeńskich, 
i żadnej, zdaje się, już nie ulega wątpli
wości, że poprzednicy mchów na ziemi 
posiadali w  szyjce rodni kolumnę ko
mórek, które wszystkie były „jajami po- 
tencyalnemiu. Gdyż i dzisiaj jeszcze 
istnieją wśród rodni mchów wyjątki, po
siadające dwa normalne jajka i dwie 
komórki kanałowe, albo też więcej niż 
jeden szereg komórek płodnych.

Ręka w rękę z filogenetycznym roz
wojem rodni szła redukcya liczebna 
zdolnych do zapłodnienia jajek i nastę
pował wśród nich podział pracy, w yra
żający się zwyrodnieniem płciowem i 
przejęciem odmiennej jakiejś czynności.
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Kulminacyjny punkt redukcyi stanowią 
rośliny nagonasienne, których rodnie 
dwa potencyałne posiadają jaja: komór
kę jajow ą i jądro kanałowe. Lecz to 
ostatnie nie może już w ydać zdolnego 
do życia zarodka chociaż zachowuje 
jeszcze zdolności do zespolenia się 
z jądrem plemnikowem.

według dr. Ottona Porscha podał w zarysie
Z. Wóycicki.

(c. d. n.)

O ŻYCIU UTAJONEM NASION.

W kwestyi utajonego życia nasion 
obecnie istnieją dwa odmienne poglądy. 
W edług jednego z nich działalność ży
ciowa nasion, będących w okresie życia 
utajonego, zupełnie ustaje. Zwolennicy 
tego poglądu opierają się na badaniach, 
które w ykazały, że nasiona mogą prze
bywać przez długi czas w alkoholu abso
lutnym, eterze, chloroformie, azocie, wo
dorze i t. p., nie zatracając bynajmniej 
zdolności do kiełkowania, przyczem, jak 
się zdaje, wymiana gazów zupełnie usta
je. Spoczywające nasienie pozostaje więc 
w  stanie zupełnej bezczynności; wszelkie 
procesy przemiany 'materyi w komórkach 
czasowo ustają. Zw olennicy drugiego 
poglądu, opierając się na fakcie, że ża
dne nasienie, zbyt długo wystawione na 
działanie powietrza, nie może nie pochła
niać pewnej ilości tlenu i nie wydzielać 
dwutlenku węgla, przypuszczają, że pro
ces wym iany gazów w  nasionach spo
czywających odbywa się wolniej, lecz 
bynajmniej nie ustaje.

Paw eł Becąuerel, aby rozstrzygnąć tę 
zawiłą kwestyę, przedsięwziął szereg 
wieloletnich badań, których ważniejsze 
wyniki ’) podajeuy czytelnikom.

I. Nieprzenikliwośó skorup niektórych na
sion. Skorupa nasienia powstaje, jak  w ia
domo, z zewnętrznych osłon woreczka 
zalążkowego i składa się z zewnętrzne
go i wewnętrznego naskórka oraz z le-

*) Ann. de Sciences naturelles. Botanique 1907, ser. 9, 
t. 5, str. 193—311.

żących między niemi w  rozmaitej ilości 
w arstw  komórek miękiszowych. Ścianki 
komórek zewnętrznych są kutynizowane, 
ścianki komórek miękiszowych składają 
się z czystego błonnika, a komórek w e
wnętrznego naskórka w nieznacznym 
stopniu są zdrewniałe, często z bardzo 
cienką w arstw ą nadskórka (cuticula). 
W szystkie wspomniane komórki są mar
twe.

Zapomocą specyalnego przyrządu, po
dobnego do barometru, Becąuerel prze
konał się, że

1. W szystkie części składowe skorupy 
nasion łubinu, grochu i igliczni (Gledit- 
schia), jeżeli podległy do pewnego stop
nia wysuszeniu, nie przepuszczają suche
go powietrza. Skorupy nasion, które 
w  przeciągu dwu lat trzymano w  powie
trzu suchem zachowały zupełną nieprze- 
nikliwość.

2. Pod wpływem powietrza, nasycone
go parą wodną, skorupy nasion (z w y 
jątkiem Gleditschia) stopniowo pęcznieją 
i z czasem umożliwiają przesiąkanie ga
zów. Nie można jednak tego powiedzieć 
o wszystkich nasionach, ponieważ Jó zef 
Gola dowiódł, że nasiona niektórych ro
ślin z rodzają strąkowych (Leguminosae), 
ślazowatych (Malvaceae) i posłonkowa- 
tych (Cistinese) nie nasiąkają wodą, na
wet po kilkumiesięcznem moczeniu. Do 
roślin ze skorupami nasiennemi, nieprze- 
nikliwemi dla powietrza, należy zaliczyć 
pewne krzyżowe (Cruciferae), których 
skorupy nasienne zawierają wyschłą w ar
stwę komórek śluzowych (np. gorczyca); 
skorupy nasienne, przez które nie prze
nika nawet Woda, z roślin strąkowych 
posiada koniczyna, lucerna, akacya, gle
ditschia, traganek (Astragalus) i in.

3. W szystkie wysuszone liścienie na
sion łubinu, grochu i igliczni są poro
wate, przez nie wTięc gazy mogą z ła
twością przesiąkać.

W yniki powyższych badań uzasadniają 
twierdzenie Becąuerela, że wnioski opar
te na doświadczeniach Kocha, Gigliole- 
go, Jodina i Romanesa, jakoby w  nasio
nach ustaje działalność życiowa, nie w y
trzymują krytyki, ponieważ uczeni ci 
poddawali badaniom nasiona roślin strą
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kowych i krzyżowych, posiadających nie- 
przenikliwą skorupę nasienną, a przy
tem w środowisku uniemożliwiającem 
oddychanie.

II. Działanie alkoholu, eteru i chloroformu. 
Działanie tych substancyj wytrzymują bez 
szkody dla siebie tylko te nasiona, które 
mają skorupę nieuszkodzoną i nieprze- 
nikliwą, nasiona zaś, moczone w wodzie 
łub uszkodzone, natychmiast zostają za
bite.

III. Działanie nizkiej temperatury. Od-
pornem na działanie ciekłego powietrza 
(— 190°) może być nasienie tylko wów 
czas, gdy znajduje się w stanie życia 
utajonego. Zdjęcie skorupy nasienia, co 
umożliwia przedostanie się płynnego po
wietrza do środka liścieni i wszystkich 
komórek zarodka, nie w yw iera żadnego 
widocznego wpływu na zdolność kiełko
wania. Odporność spoczywającego na
sienia względem nizkiej temperatury za
leży tylko od ilości zawartego w tkan
kach gazu i wody. Jeżeli ilość wspom
nianych części składowych jest dość 
wielka, wówczas protoplazma i jądro 
ulegają dezorganizacyi a wszelki powrót 
do życia jest niemożliwy; jeżeli zaś pro
toplazma wskutek wysuszenia osiągnęła 
maximum swojej koncentracyi i zarazem 
minimum działalności życiowej, nie za
marza ona, a nasienie zachowuje zdol
ność do kiełkowania. Na podstawie tej 
odporności nasion względem nizkich tem
peratur nie należy jednak twierdzić, że 
wszystkie procesy fizyczno - chemiczne 
w zupełności w  nich ustają; o tem nic 
pewnego nie wiemy. Pogląd zaś Picteta, 
że poniżej — 100° nie zachodzą żadne pro
cesy chemiczne, należy przyjmować z pe
wną ostrożnością, wiadomo bowiem, że 
nawet około —210° mogą mieć miejsce 
reakcye chemiczne, rozwój ciepła i zja
wiska fosforescencyi.

IV. Długowieczność nasion. W  przyro
dzie nie znamy przykładów, świadczą
cych o nieograniczonej długowieczności 
nasion. Becąuerel nietylko nie przypi
suje żadnego znaczenia dość powszech
nie odrzucanym przypuszczeniom o za
chowaniu zdolności do kiełkowania przez 
nasiona z czasów faraonów lub Cezara,

lecz i znanym opowiadaniom o sile ży
wotnej nasion, które przeleżały w ziemi 
setki, albo nawet sto lat. O długowiecz
ności nasion, według autora, można wno
sić jedynie na podstawie badań, określa
jących ściśle czas zasiania lub złożenia 
nasion w laboratoryum. Doświadczenia 
Becąuerela nad 500 gatunkami starych 
nasion (25—36 lat) ze zbiorów muzeum 
„Historyi naturalnej" stwierdziły kiełko
wanie wr czterech rodzinach, mianowicie 
u strąkowych, ślazowatych, wargowych 
i Nelumbieae. W szystkie nasiona, które 
kiełkowały po 50— 80 latach, posiadały 
bardzo grubą skorupę, której absolutną 
nieprzenikliwość można było stwierdzić 
w trzech przypadkach.

V. Wymiana gazów u nasion. Badania, 
jakie prowadził Becąuerel nad nieuszko- 
dzonemi i pozbawionemi skorupy nasio
nami grochu, bobu, kleszczowiny i łu
binu oraz nad skorupami nasion, w yka
zały, że wszystkie te nasiona, jeżeli 
w stanie naturalnego wysuszenia pozo
stawały przez dość długi czas (1 rok) 
w atmosferze normalnego powietrza, za
wierającego nieco pary wodnej, wydzie
lały nieznaczną ilość dwutlenku węgla i 
pochłaniały tlen, następnie że siła w y
miany gazów zależy od gatunku nasienia, 
wreszcie wymiana gazów nietylko (jak 
niektórzy utrzymują) odbywa się podczas 
przejścia w stan życia utajonego, lecz 

i trwa w  ciągu całego tego okresu. Św ia
tło w znacznym stopniu potęguje w y 
mianę gazów, a stosunek C 0 2 : O pod 
wpływem światła ulega zmianom, wzra
sta lub zmniejsza się. Spotęgowanie in
tensywności wymiany gazów oraz zmia
ny w stosunku C 0 2 : O pod wpływem 
światła są to zjawiska nader charakte
rystyczne dla utajonego życia nasion, 
ponieważ nie występują one nigdy pod
czas wymiany gazów u tkanek, pozba
wionych chlorofilu, będących w okresie 
życia czynnego. Najbardziej czynne w  da
nym razie są promienie niebieskie, fiole
towe i pozafioletowe.

Oddawna stwierdzono już, że wiele 
związków organicznych pod wpływem 
światła ulega utlenianiu. Dowiódł tego 
Duclaux dla kwasu szczawiowego, w in
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nego, cukru i t. d. B y łoby dziwne, utrzy- j 
muje Becąuerel, gdyby substancya na- | 
sion, zwłaszcza zewnętrznych ścian ko
mórkowych, nasyconych związkami wo- 
skowemi i kutyną, nie podlegała temu 
działaniu. Ponieważ światło w obecno
ści tlenu wywołuje powolny rozpad w ę
glowodanów nasienia, szkodzi przeto po 
pewnym przeciągu czasu jego zdolności 
do kiełkowania.

Dalsze badania w ykazały, że izolowa
ne skorupy nasienne pochłaniały tlen i 
wydzielały dwutlenek w ęgla w  większej 
stosunkowo ilości, niż odpowiednie na
siona pozbawione skorupy.

Przytoczone powyżej fakty w yjaśniają 
nam okoliczność, dlaczego większość na
sion, zachowujących bardzo długo siłę 
ż3^ciową, należy do kategoryi nasion o 
grubych skorupach. Dostęp powietrza, 
które z czasem w yw ołu je rozkład pro
toplazmy i substancyj zapasowych, szko
dzi zachowaniu zdolności do kiełkow a
nia.

Lecz powietrze może tylko wówczas 
szkodliwie oddziaływać, jeżeli zawiera 
nieco pary wodnej i jeżeli w  protoplaz- 
mie nasienia znajduje się jeszcze pewna 
ilość wody.

VI. Istota wymiany gazów. W ymiana 
gazów, obserwowana u nasion nieuszko
dzonych o skorupie nieprzenikliwej, jest 
bezwątpienia następstwem zw ykłego che
micznego utlenienia. Nasuwa się jednak 
pytanie, jak  się rzecz ma istotnie u na
sion o skorupie przenikliwej, u których 
wjmriana gazów w  części odbywa się 
w skorupie, w  części w  zarodku. Czy 
rzeczywiście mamy tu do czynienia 
z właściwem  oddychaniem zarodka? A by 
odpowiedzieć na to pytanie, Becąuerel 
usunął możliwość przypuszczalnego oddy
chania zarodka, wypom powaw szy z na
sion zapomocą pompy pneumatycznej 
powietrze i zastępując je  gazami nie pod- 
trzymującemi oddychania (azot i dwu
tlenek węgla). Pozbawione skorupy lub 
podziurawione nasiona wystawiano na 
działanie azotu, poczem suszono je za
pomocą tlenku barowego w temperaturze 
45° w ciągu dwu miesięcy. Część na
sion poddanych działaniu dwutlenku w ę

gla wysuszono tym samym sposobem, 
część pozostawiono normalnemu w y
schnięciu, część zaś zanurzono na kwa1 
drans w  wodzie. Do doświadczeń z azo
tem użyto nasion grochu, bobu, klesz- 
czowiny i ziarn pszenicy. Nasiona te, 
trzymane w ciągu roku w  ciemności i 
wystawione na działanie azotu, nie w y
tw arzały zupełnie dwutlenku w ęgla i nie 
utraciły zdolności do kiełkowania. W po
dobny sposób zachowały się wysuszone 
nasiona (grochu, łubinu, lucerny, koni
czyny, gorczycy, tykw y, gryki i in.) pod
dane w ciągu roku działaniu dwutlenku 
węgla, gdy tymczasem wszystkie nasiona 
zmoczone wodą zostały zabite. W resz
cie doświadczenia Becąuerela nad nasio
nami grochu, trzymanemi w rtęci w cią
gu roku (skorupy były podziurawione, 
a powietrze z nasion wypompowane) 
w ykazały, że zachowują one zdolność 
do kiełkowania. Wysuszone nasiona (lu
cerny, pszenicy, grochu) z przedziurawio- 
nemi skorupami, przechowywane w ciem
ności i próżni w ciągu roku, również nie 
zatracały zdolności do kiełkowania. Na 
podstawie przytoczonych doświadczeń, 
Becąuerel dochodzi do wniosku, że w y
mianę gazów, jaka zachodzi w zarodku 
w zwykłej atmosferze, należy uważać za 
zw ykłe utlenienie chemiczne, ponieważ 
wymiana gazów między komórkami a 
otaczającą atmosferą może być zupełnie 
przerwana, nie oddziaływając szkodliwie 
na zdolność kiełkowania.

V II. Suszenie nasion i zachowanie zdolno
ści do kiełkowania. Hygroskopijność na
sion wywołuje z czasem zmiany mole
kularne, a co zatem idzie i śmierć. Oko
liczność ta, według badań Becąuerela, 
przynosi jednak szkodę tylko tym nasio
nom, które posiadają skorupę przenikli
wą lub do których środka przez otwory 
przedostawać się może para wodna i ga
zy. Znaczny stopień wysuszenia na
sion może być osiągnięty w opisany po
wyżej sposób, przyczem nasiona o sko
rupie nieprzenikliwej muszą być prze
dziurawione.

Jeżeli nasienie jest zupełnie suche i 
w  próżni nie wytwarza zupełnie gazów, 
w takim razife istotę życia utajonego
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można objaśnić w dwojaki sposób. Albo 
ściany komórek stają się zupełnie nie- 
przenikliwe i wewnątrz nich w proto^ 
plazmie i jądrze odbjrwają się procesy 
fizyczno-chemiczne, właściwe życiu ana- 
erobijnemu, nadzwyczaj powolnie, ze 
stopniowym’ rozpadem substancyj zapa
sowych, albo komórki nasienia rzeczy
wiście tracą wodę i gazy, a wszystkie 
zjawiska asymilacyi i rozkładu w pro- 
toplazmie zupełnie ustają. „Zycie bar
dzo powolne, anaerobijne wewnątrz ko
mórki lub zupełny brak życia — oto je 
dynie możliwe objaśnienia życia utajo
nego nasion na podstawie naszych ba
dań. Czy wysuszona protoplazma ko
mórek może bez końca pozostawać stałą 
w próżni, zachowując przytem zdolność 
do dalszego życia, powie nam dopiero 
przyszłość, a wówczas będziemy wie
dzieli, które ze wspomnianych wyjaśnień 
jest słuszne. W  przeciwnym razie, za
gadka życia utajonego pozostanie naza- 
wsze nierozwiązana."

Cz. St.

O NATURZE PROMIENI 
RONTGENA.

4 . Efekt fotoelektryczny prom ieni Rontgena.

Em isya promieni wtórnych przez płyty, 
na które padają promienie X , nie jest jed y
nym skutkiem tego padania: płyty takie 
w ysyłają nadto elektrony odjemne czyli 
promienie katodalne, które można od 
promieni wtórnj^ch oddzielić zapomocą 
pola magnetycznego. Jest to efekt zu
pełnie analogiczny z efektem promieni 
nadfiołkowych (a także i widzialnych, 
eśli metalem wystawionym  na działanie 
św iatła jest sód, potas, rubid i t. p.); 
jak wiadomo, pod wpływem oświe
tlenia płyty odjemnie naelektryzo- 
wane tracą swój ładunek a płyty 
pierwotnie obojętne nabierają ładunku 
dodatniego a to wskutek emisyi elektro
nów odjemnych. Ten sam w pływ  w y
wierają na metale promienie X  (Dorn,

Curie, Sagnac). A by okazać ów efekt 
(szczególnie drugi: dodatnie naelektry-
zowanie) należy stosować dostatecznie 
daleko posuniętą próżnię, gdyż, jeśli 
płytę otacza gaz nie dość rozrzedzony, 
to jego zdolność przewodzenia jest wsku
tek promieni pierwotnych i wtórnych X  
tak znaczna, że ładunek płyty uchodzi, 
zanim go zdążymy zaobserwować. Po
miary specyficznego ładunku okazały, że 
w ten sposób wyrzucane elektrony są 
takiemi samemi promieniami katodalne- 
mi, jakie powstają z innych powodów.— 
Na uwagę zasługuje nadto odkrycie 
Parreaua, który znalazł, że promienie X  
działają na selen w sposób podobny, 
jak światło zwykłe.

5 . Szybkość prom ieni Rontgena.

W szystkie te analogie między promie
niami Rontgena a zwykłem światłem 
kazały oddawna przypuszczać, że szyb
kość ich jest identyczna z szybkością 
światła. Z drugiej strony teorya falowa 
promieni X  była ściśle związana z kwe- 
styą szybkości ich; gdyby n. p. szybkość 
promieni X  okazała się znacznie różną 
od szybkości światła, teorya mimo licz
nych argumentów musiałaby upaść, stwier
dzenie zaś identyczności obu szybkości 
byłoby tak samo silnym argumentem 
dla teoryi promieni X  jak  stwierdzenie 
identyczności szybkości fal Hertzowskich 
a światła dla teoryi elektromagnetycznej 
światła. Doświadczalny jednak pomiar 
szybkości promieni X  jest dosyć trudny 
i dlatego nastąpił stosunkowo późno. 
Niepodobna mierzyć szybkości promieni 
X  metodami, używanemi do pomiarów 
szybkości zwykłego światła, już z tej 
jednej przyczyny, że promienie X  nie 
mogą przejść znaczniejszej w arstw y po
wietrza bez absorpcyi a budowanie tak 
długich rur próżnych byłoby niemoż- 
liwem.

Pomiaru tej szybkości pierwsi doko
nali Brunhes i Blondlot (1900 i 1902) 
i znaleźli, że w  przybliżeniu równa jest 
szybkości światła. Ich metoda nie była 
jednakowoż ścisła i rezultatów ich — 
jak  Blondlot sam przyznał — nie można 
uważać za pewne. W nowszych cza-
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sach pomiaru tego dokonał E. Marx 
nadzwyczaj bystrą i podziwienia godną i 
metodą; jako wskaźników użył popierw- 
sze powyżej wspomnianego efektu foto- 
elektrycznego promieni X , powtóre joni- 
zacyi gazu. Zasada metody jest nastę
pująca: Rurkę Róntgenowską łączy się
nie z induktoryum lecz z biegunami 
aparatu w ytw arzającego oscylacye Her- 
tzowskie, tak że przez rurkę przechodzi 
prąd (i powstają promienie X) tylko 
w interwalach równych okresom oscyla- 
cyj elektrycznych. W ten sposób w y
tworzone promienie po przejściu przez 
„okienko" glinowe naczynia wypróżnio
nego trafiają na wklęsłą płytę platyno
wą P  (Ryc 4), wskutek tego płyta w y
syła promienie katodalne (elektrony), te 
zaś wpadają do elektrometru E, gdzie 
się mierzy ich ładunek. Mogą one jed
nakowoż tylko wtedy dojść do elektro
metru, jeśli ich szybkość jest dość zna
czna, ta zaś może być bardzo mała lub 
równa zeru, jeśli płyta w ysyła jąca je  
ma ładunek dodatni; w takim wypadku 
elektrony nie dojdą do elektrometru. 
Jeśli tedy potencyał płyty szybko zmie
nia się z odjemnego na dodatni i naod- 
wrót, to emisya elektronów nastąpi, 
gdy promienie X  trafią na płytę podczas 
potencyału odjemnego, a nie nastąpi, gdy 
natrafią ją  podczas ładunku dodatniego.

W  tym ostatnim wypadku elektrometr 
nie okazałby żadnego ładunku, gdyby 
ładunek elektrometru zależał tylko od 
tych promieni katodalnych; tak jednakże 
nie jest, gdyż promienie X  jonizują 
resztki gazu w naczyniu recepcyjnem; 
jeśli podczas promieniowania płyta ma 
potencyał dodatni, to szybko odciągnie 
z gazu jony odjemne a dodatnie odepch
nie do elektrometru; ponieważ nadto 
promienie katodalne nie mogą, jak  wy- 
łuszczono, dojść do elektrometru, elek
trometr więc okaże ładunek dodatni. 
Odwrotnie, jeśli podczas promieniowania 
płyta ma potencyał odjemny: oprócz
promieni katodalnych w ysłanych przez 
nią, do elektrometru wpadają jeszcze 
odjemne jon}^ gazu jonizowanego, odepch
nięte przez płytę; oba wskaźniki wzma
cniają się, a skutek jest ten, że elektro

metr okazuje ładunek dodatni lub odjem
ny, zależnie od tego, czy promienie X  
trafiają na płytę w  czasie jej dodatniego 
czy też odjemnego potencyału; to jest 
najważniejszy odczyn metody Marxow- 
skiej. Metoda sama jest zerowa; objaś
nia ją  schemat następujący:

Do łącznika tego samego aparatu, 
który w ytw arza w rurce promienie X , 
włącza się i naszę płytę platynową, 
tak że okres zmiany między potencya- 
łem dodatnim a odjemnym płyty jest 
równy interwalowi promieni X ; jeśli 
odległość między rurką a płytą jest stała, 
to zależeć będzie tylko od długości łącz
nika między rurką a płytą, na jakie 
stadyum potencyału płyty promienie X  
natrafią. Długość łącznika można do
wolnie zmieniać zapomocą mostu prze
suwanego m (Ryc. 4,); jeśli X jest dłu
gością fali Hertzowskiej w danym apa-

X .
racie, to przesunięcie mostu o — cm (t. j.

przedłużenie łącznika o 2 . cm =  X cm)

sprawi, że promienie X  natrafią na ten 
sam stan potencyału płyty co przedtem 
o pewien czas później a mianowicie o 
taki czas, jakiego potrzebują fale elek- 
trj^czne do przebycia X cm drutu; ponie
waż szybkość fal elektrycznych jest—jak 
wiadomo— równa szybkości światła =  c, 
więc spóźnienie owo wynosi w  tym w y

padku X sekund. A¥ ten sposób zapomo

cą przesuwania mostu można uskutecz
nić, że promienie natrafią na dowolną
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wartość potencyału płyty, od najniższego 
odjemnego do najwyższego dodatniego; 
jeśli natrafią na potencyał dodatni, elek- 
trometr nabierze ładunku dodatniego, 
jeśli na odjemny, to nabierze ładunku 
odjemnego. Most ustawia się w taki 
sposób, że elektrometr nie wskazuje ani 
odjemnego ani dodatniego łudunku; wte
dy przesunięcie rurki Róntgenowskiej 
sprawi, że promienie X  opóźnią się; 
opóźnienie to jest, rzecz oczywista, iden
tyczne z czasem, jakiego promienie X  
wymagają do przebycia odległości, o ja 
ką rurkę przesunięto; wtedy promienie 
zamiast na potencyał, który powodował 
przedtem odchylenie w elektrometrze=0, 
natrafią na potencyał wywołujący odchy
lenie różne od zera; aby odchylenie zno
wu wynosiło zero, potencyał płyty opóź
nić musi się o ten sam czas, który odpo
wiada opóźnieniu promieni X , a więc 
most musi się odsunąć od elektrody. 
Jeśli potrzebne przesunięcie mostu bę
dzie się równało połowie przesunięcia 
rurki Róntgenowskiej, to będzie to do
wód, że czas potrzebny promieniom X  
do przebycia pewnej przestrzeni jest 
identyczny z czasem, którego wym agają 
fale elektryczne do przebycia tej samej 
przestrzeni wzdłuż drutu; że zaś szyb
kość fal elektrycznych równa się szyb
kości światła, więc i szybkość promieni 
X  będzie się równała szybkości światła. 
I faktycznie pomiary wobec różnych 
długości fal elektrycznych i wobec róż
nych przesunięć dały rzeczywiście ten 
rezultat.

6. W idzia lność prom ieni Rontgena.

Jeśli się mówi o widzialności promieni 
„niewidzialnych'* (w zwykłych warun
kach), to należy rozróżnić dwa wypadki: 
promienie „niewidzialne*1 mogą w yw ołać 
wrażenie świetlne pośrednio, a mianowi
cie wzbudzając fluorescencyę w soczew
ce oka, i stwarzają w ten sposób źródło 
światła; tak działają promienie Becąue
rela na oko: mamy wtedy wrażenie, jako
by całe oko pełne było światła. Druga 
możliwość jest ta, że promienie „niewi- 
dzialne“ w pewnych warunkach (a więc 
w razie usunięcia wszelkich promieni
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widzialnych, — oko wypoczęte) działają 
bezpośrednio na siatkówkę podobnie jak 
promienie widzialne (z tą t}dko różnicą, 
że promienie ' widzialne załamują się 
w soczewce oka i tworzą obraz na siat
kówce). W ykazać, że promienie X  dzia
łają w taki sposób na oko usiłowali 
Dorn i Brandes, a szczególnie Himstedt 
i Nagel. Gdy wiązka promieni X  pada 
na oko z przodu, powstaje wrażenie 
jednej plamki świetlnej, gdy promienie 
padają z boku przez skroń, tak że prze
chodzą dwa razy przez siatkówkę, oko 
otrzymuje wrażenie dwu plam świetl
nych. Obserwując oko ludzkie, na któ
re padały promienie, Himstedt i Nagel 
nie dostrzegli ani śladu fosforescencyi 
w oku. A by dać bardziej objektywny 
dowód analogii działania promieni X  
a zwykłego światła na oko, wykonali 
następujące doświadczenie: Jeśli do oka 
świeżo zabitej żaby przyłożymy z obu 
stron 2 elektrody i połączymy je drutem, 
to, jak  wykazał Du Bois-Reymond, 
w łączniku płynie prąd od przodu ku 
tyłowi gałki ocznej.. Siła elektromoto
ryczna takiego elementu maleje powoli 
w miarę, jak oko usycha; jeśli jednak 
oko oświetlimy zwykłem światłem, siła 
elektromotoryczna podnosi się w pierw
szych 10— 60 sekundach, potem opada, 
a w chwili przerwania oświetlenia zno
wu się podnosi, aby następnie napowrót 
wrócić do stanu odpowiadającego ciem
ności. Himstedt i Nagel zamiast zw y
kłego światła użyli promieni X  i uzys
kali zupełnie taki sam przebieg siły 
elektromotorycznej. Promienie nadfioł- 
kowe działały również tak samo jak  
światło widzialne, natomiast promienie 
Becąuerela, które — jak już wspomnia 
łem—działają na oko tylko pośrednio, nie 
miały na prąd oka żabiego żadnego w pły
wu. Nieco później Crellitzer powtórzył 
doświadczenia Himstedta i Nagła i w zu
pełności je potwierdził. Działanie pro 
mieni X  na oko można tedy uważać jako 
jeden z dowodów falistej ich natury.

Na uwagę zasługuje próba umożli
wienia czytania bezpośredniego ślepym, 
którzy mają zdrową siatkówkę a tylko 
uszkodzoną soczewkę lub rogówkę; tacy
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ślepi są wrażliwi na promienie X : poro
biono tedy w ołowiu otwory w kształcie 
liter (ołów jest nieprzezroczysty dla pro
mieni X) i przepuszczono przez nie pro
mieni X  na oczy owych ślepych; ponie
waż jednak musianoby litery te zrobić 
przynajmniej tak małe, jak  plamka żółta 
na siatkówce, a tak małe wiązki pro
mieni już nie działają na oko (chociaż 
działają jeszcze na płytę fotograficzną), 
próby owe się nie udały.

7. Inne te o ry e  prom ien i Rontgena.

Dla zupełności nie pominę i innych 
teoryj. O jednej, bardzo mało się róż
niącej od teoryi impulsów, mówiłem już 
na początku, mianowicie o teoryj, utrzy
mującej, że promienie X  są zwykłem 
światłem o krótkiej długości fali, a więc 
ruchem regularnym peryodycznym. W szy
stko, co przemawia za tą teoryą, prze
mawia także i za teoryą impulsów, ale 
naodwrót są zjawiska, które teorya im
pulsów lepiej tłumaczy; nadto teorya 
impulsów znajduje się w ścisłym  zw ią
zku z teoryą promieni katodalnych, któ
re przecież promienie X  w ytw arzają. 
Inną teoryę podaje Sutherland, który 
sądzi, że promienie X  składają się z elek
tronów, jak promienie katodalne, ale 
biegnących daleko szybciej, tak że nie 
można icli odchylić w polu magnetycz- 
nern. W edług Gustawa Le Bona, leka
rza, znanego etnografa, podróżnika i fi
zyka, promienie X  to ostatnie etapy 
przemiany materyi przed jej powrotem 
do stanu eteru. W spomnę wreszcie o 
teoryi pochodzącej nie od fizyka ale od 
filozofa przyrody, Adolfa Stóhra.

W  dziele swojem „D ie Philosophie der 
unbelebten Materie. Hypothetische Dar- 
stellung der Einheit des Stoffes und 
seines Bew egungsgesetzes“  (1907), w  któ
rem daje nową filozofię materyi, tworzy 
pojęcie materyi „keraunicznej“  (od grec
kiego keraunos^piorun, tyle co elek
trycznej materyi) i objaśnia promienie 
katodalne, jako proces wsysania materyi 
keraunicznej przez katodę odjemną t. j. 
„ubogą w elektryczność11, promienie X  
zaś jako ciąg dalszy promieni katodal
nych. Mianowicie miejsca, z których

materya kerauniczna została wyssana 
w ysysają znowu z ciał otoczenia mate- 
ryę kerauniczną, te zaś dalej z innych 
(promienie wtórne X ) i t. d.

Promienie katodalne nie wychodzą 
tedy w edług niego z katody ku anty- 
katodzie, ale naodwrót i tak samo anty- 
katoda nie w ysyła promieni Rontgena, 
ale naodwrót ciała, na które—jak  my się 
w yrażam y—promienie X  padają, w ysy
łają ku antykatodzie promienie. Różnicę 
między promieniami k^todalnemi a pro
mieniami X  tłumaczy tem, że pierwsze 
przebiegają w  próżni a drugie w po
wietrzu.

Ważniejsze dzieła i rozprawy, z któ
rych korzystałem:

J. Stark: Die Elektrizita^ in Gasen.
Lipsk 1902, str. 470 i 479.

J. J . Thomson: Conduction of Elektri- 
city trough Gases. Niem. wyd. Lipsk 
1906. Rozdziały: 11, 18 i 19.

O. Lodge: Elektronen. Lipsk 1907.
W . Wien: Die Energie der Róntgen- 

strahlen. Autoreferat w Thomsona „Con- 
duction etc.11 str. 546.

J . D. van der W aals jr.: Zur Frage der 
W ellenlange der Róntgenstrahlen. An- 
nalen der Physik 1907.

L. Calmette et G. T. Lhuillier: Sur la 
diffraction des rayons Róntgen, Bunge- 
triano: L a  diff. des ray. X  i Sagnac: Illu- 
sions qui accompagnent la formations 
des penombres. Applications aux ra
yons X . 'R e fe ra ty  w „Fortschritte der 
Physik" 1896 II.

L . Fomm: Die W ellenlange der Rónt- 
genstrahlen. A. Ph. 59, 1896.

PI. Haga u. C. Wind: Die Beugung der 
Róntgenstrahlen. A . Ph. 68, 1899.

C. H. Wind: Die Deutung der Beugungs- 
erscheinungen bei Róntgenstrahlen. A. 
Ph. 68, 1899.

C. H. Wind: Ueber Helligkeitbmaxima 
und -minima ais Folgę optischer lłiu- 
schung. R eferat w  „Beiblatter zu Wie- 
demanns Annalen” 22, 1898.

A . Sommerfeld: Die Beugung der R ón t
genstrahlen unter Annahme von Aether- 
stóssen. Phys. Zeitschr: 1. 2. 1899 i 1900.

B . W alter: Ueber die Haga und W ind- 
schen Beugungsversuche mit Rontgen- 
strahlen. Ph. Z. 3 1902.

H aga u. Wind: Die Beugung der Rónt
genstrahlen. A . Ph. 10. 1903.

Graetz: Versuche iiber die Polarisier- 
barkiet der Róntgenstrahlen. W . A. 65. 
1898.
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Charles G. Barkla: Polarization in Se- 
condary Rontgen Radiation, H. A . Bura- 
stead: The Heating Effects produced by 
Rontgen R ay s  in differents R ay s  and 
theis Relation to the ąuestion of Change 
in the Atom, J. J . Thomson: On Secon- 
dary Rontgen Radiation. R eferaty w „Fort- 
schr. d. P h ys.“ 1906 II.

H. Haga: Polarisation der Rontgen- 
strahlen und der Sekundarstrahlen. A. 
Ph. 23. 1907.

Eugene Perreau: Influence des rayons 
X  sur la resistance electriąue du Se. 
0 . R . 129. 1899.

Erich Marx: Die Geschwindigkeit der 
Róntgenstrahlen. Ph. Z. 6. 1905,

Himstedt und Nagel: Ueber die Ein- 
wirkung der Becąuerel- und Rontgen- 
strahlen auf das Auge. A. Ph. 4. 1901.

Crellitzer: Zur Sichtbarkeit der R ónt
genstrahlen. Ph. Z. 6. 1905.

J .  L. Salpeter.

Z T ow arzystw a P rzyjació ł Nauk w  Poznaniu.

Na wydziale przyrodników i techników 
7 stycznia r. b. dr. F. Chłapowski zagaił 
posiedzenie, donosząc o nowych darach 
dla muzeum przyrodniczego, z których 
nie demonstrował niektórych dla trudno
ści przenosin, np. ślicznego kałamarza, 
zrobionego z samych kryształów i innych 
minerałów uralskich, zlepionych tak, że 
przedstawiają razem rodzaj groty łub ka
pliczki. Jest to dar pani Zdziechowskiej, 
a robota mozolna wygnańca polskiego. 
Ma też pewną wartość mineralogiczną, 
bo minerały, szczególnie śliczne turma- 
liny, są numerami oznaczone. — Z K ra 
kowa dr. Chłapowski przywiózł 5 pudeł 
dubeltowych z fauną entomologiczną pol
ską, mianowicie samych rzadszych w Ga- 
licyi okazów motyli, większych i mniej
szych. Jest to 'dalszy ciąg wymiany za 
zbiory błonkówek po ś. p. Radoszkow- 
skim, odstąpione Kom isyi fizyograficznej 
w Akademii Umiejętności. Nadto do
niósł o zapisaniu Towarzystwu Przyjaciół 
Nauk Poznańskiemu przez ś. p. Maryę 
z Skirmuntów Twardowską z W eleśnicy 
pod Pińskiem całkowitego jej zielnika 
flory litewskiej. Zbiór ten w pięciu du
żych pakach wnet nadejdzie. Skoro jed
nak nie może być umieszczony chwilowo 
ani w muzeum, ani w mieszkaniu dr. Chła
powskiego, podjął ,się przyjąć go tym
czasowo p. dr. H. Święcicki, wiceprezes 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Do tego 
zielnika dołączone będą i te fascykuły

wychodzącej we Lwowie „Flora exsiccata 
Poloniae”, które już zostały rozesłane 
współpracownikom w gromadzeniu ma- 
teryału do tego pomnikowego wydaw
nictwa. S. p. Marya Twardowska była 
członkiem wielu Towarzystw uczonych, 
ogłaszała dużo rozpraw z dziedziny flory
styki; niejeden też dar nadesłała do zbio
rów poznańskich. Dr. Chłapowski przy
gotowuje wspomnienie o jej życiu do 
„Rocznika” Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Byłoby dobrze, gdyby rosnące w ostat
nim czasie zbiory florystyczne znalazły 
w przyszłem muzeum nietylko odpówied- 
nip umieszczenie, ale i pracowników (lub 
pracownice) chcących kontynuować dzieło 
zacnej rodaczki, która swym zapisem dała 
nowy dowód takiej życzliwości dla na
szych starań o podniesienie u nas badań 
pod względem fizyografii krajowej.

Dr. Chłapowski przedstawił dwa nowe 
dary do zbiorów Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk: a mianowicie 1) od p. Wrzeszczo- 
w’icza ziemniaka kształtu i wielkości ręki 
ludzkiej z dwoma dużemi palcami środ- 
kowemi zagiętemi a paluchem wyprosto
wanym i odstającym, prawdziwą igraszkę 
natury, •— 2) szczątki zwierząt zaginio
nych, wydobyte z kopalni wosku ziem
nego, należącej do p. Campego w Staruni 
a mianowicie kawałki skóry mamuta 
i skóry nosorożca. Podarował je  p. prof. 
Maryan Łomnicki, kustosz muzeum imie
nia Dzieduszyckich, który całe tygodnie 
spędził w tej miejscowości podkarpackiej 
na wybieraniu z wosku (ozokerytu) i iłu 
nim przesiąkniętego szczątków fauny i 
flory współczesnei tym dwom zaginionym 
olbrzymom zamierzchłej fauny krajowej, 
a więc chrząszczów, ślimaków, muszel, 
żab, ptaków i t. d., a także liści, kawał
ków drzewa, owoców i t. p. — Okazy 
flory ówczęsnej także były demonstro
wane. Są  to same drzewa liściaste, dęby, 
klony, wierzby i t. d., dowodzące, że 
klimat ówczesny w każdym razie nie był 
ostrzejszy Od obecnego, raczej łagodniej
szy. Zwierzęta te musiały więc zapaść 
się w kałużę obfitującą w naftę nie w cza
sie zlodowacenia północnej części Euro
py, ale znacznie już później. Nie można 
więc przypuszczać, aby te zwierzęta były 
żyły dawniej, jak 6000 do 10000 lat 
temu i jest możliwem, że były współ- 
cześnikami człowieka. Dotąd jednakże 
wyraźnych śladów człowieka nie znale
ziono w tej kopalni,— Podczas gdy liście, 
owoce, gałązki drzew są doskonale za
chowane, a także skrzydła i pancerze 
owadów, to zwierzęta ssące i ptaki wy
dobyte z wosku po wyschnięciu nabrały 
wyglądu mumifikacyi. Z mamuta i no
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sorożca pozostała doskonale zachowana 
skóra, więzy, kości, a także i elastyczne 
włókna trzewi, ale mięśnie i inne narzą
dy wewnętrzne znikły całkiem, a także 
i tłuszcz podskórny. Prof. Łomnicki, 
który już dawniej opisał owady z wosku 
ziemnego w Borysławiu, wziął się do 
ścisłego oznaczenia całej flory i fauny 
ze staruńskiego wosku ziemnego. Żadne 
muzeum europejskie podobnych zbiorów 
nie posiada dotąd. W łosów na skórze 
tych zwierzęcych olbrzymów nie odnale
ziono. Za to wosk ziemny w ich oto
czeniu pełen jest oderwanego i skłębio
nego włosia czarnego, dość długiego, 
lecz cienkiego. Prawdopodobnie była to 
odzież letnia, gdyż w lodach syberyjskich, 
gdzie także znajdują zachowane i to w ca
łości trupy tych zwierząt, obok cienkich 
włosków widać i grubsze, prawdopodob
nie zimowe.

Następnie dr. Chłapowski poruszył 
kwestyę wymierania gatunków zwierzę
cych w biegu okresów geologicznych i 
oświadczył, że poznano już prawo pa
leontologiczne wymierania tych gatun
ków, rodzajów i rodzin zwierzęcych, które 
doszły do kresu swego rozwoju tak pod 
względem wzrostu, jak specyalizaeyi po
jedynczych organów do pewnych funk- 
cyj. O kwestyi tej obiecał mieć odczyt 
w wydziale lekarskim T. P. N. na jednem 
z najbliższych posiedzeń.

Ponieważ inżynier Hedinger wolał od
łożyć swój zapowiedziany wykład o „P o 
stępach zastosowania wiatru w celach 
przemysłowych14 na przyszłe zebranie, p. 
Chłapowski oświadczył gotowość do 
przedstawienia darowanej mu przez p. R. 
Sławskiego kopii planów parterowych 
przyszłego gmachu T. P. N. — Poka
zując ubikacye przeznaczone dla zbiorów 
przyrodniczych, zaznaczył, że są one i 
zaciemne i zaszczupłe dla pomieszczenia 
już istniejących zbiorów; cóż dopiero to 
będzie, gdy się te zbiory pomnożą, co 
jest do przewidzenia. Brakow i oświetle
nia dostatecznego możnaby wprawdzie 
zaradzić przez powiększenie okien, ale 
tylko w pewnym stopniu; brakowi miej
sca — chyba w ten sposob, że zbiory 
skamieniałości krajowych pozostaną, jak 
dotąd na schodach, że większe okazy ko
ści kopalnych, rogów i t. d. oraz pniów 
drzewnych i dużych kamieni, wystawione 
dawniej w sieni frontowej, znajdą po
mieszczenie odpowiednie, np. w dobrze 
oświeconych z góry podziemiach tylnego 
zabudowania, a niektóre szafy z okazami, 
np. zoologicznemi lub botanicznemi — 
w przyległej do muzeum przyrodniczego 
sali wydziału lekarskiego, z którą po-

winnoby ono łączyć się osobnemi drzwia
mi. Jeżeli jednak sądzić można po tem, 
co już wpłynęło w ostatnich lat dziesiąt
kach do zbiorów przyrodniczych, choćby 
tylko z krajowych okazów, to wnet, na
wet wobec takiego rozszerzenia granic 
dla zbiorów przyrodniczych przeznaczo
nych, zabraknie dla nich miejsca. — N aj
ważniejszą jest przytem rzeczą dobre 
oświetlenie, co z powodu szerokości sali 
głównej (po oddzieleniu od niej sali W y
działu Lekarskiego pozostałej) będzie 
rzeczą bardzo trudną. Zbiory przyrodni
cze krajowe przedstawiają już teraz war
tość niemałą i szkoda byłoby, gdyby dla 
nieodpowiedniego rozmieszczenia lub bra
ku sił do ich uporządkowania nadal były  
nieużytkiem, podczas gdy powinny stać 
się zachętą do coraz lepszego poznania 
przyrody w ogólności a krajowej szcze
gólnie, tak, jak to widzimy np. w Mu
zeum narodowem czeskiem w Pradze.

Następnie poruszono sprawę walnego 
zebrania wydziału i postanowiono zjazd 
ten urządzić w końcu lutego r. b. — 
W  tym celu wybrano również komisyę 
specyalną, która ma się zająć ułożeniem 
programu, a do której składu wybrano 
pp. Boreckiego, Biskupskiego, Dom agal
skiego, Hedingera, Powidzkiego, Saw ic
kiego i Suchowiaka.

Na tem zakończono posiedzenie.

Kronika naukou)a.

— Promieniowanie w jednostkach 
absolutnych wolnej powierzchni śnież
nej oznaczył po raz pierwszy J. Maurer 
w sposób następujący. Użyta do obser- 
wacyi płaska, walcowata płyta miedziana 
(masa M =  369,50 g, grubość — 0,53 c»i, 
promień =  4,5 m , ciepło właściwe =  0,095) 
zaopatrzona była u górnej krawędzi w ni
skie obramowanie o wysokości 1,4 mm. 
W  czasie opadu śnieżnego eksponowano 
płytę na krótki moment, w ciągu którego 
powierzchnia jej pokrywała się, akurat 
do poziomu owego obramowania, jedno
stajnie cienką warstewką śniegu. W  naj
bliższą jasną noc płytkę w ten sposób 
przygotowaną, nadto możliwie izolowaną 
i umieszczoną centrycznie w obręczy, wy
stawiano, aby promieniowała swobodnie 
na wszystkie strony. Dla mierzenia tem
peratury płyty, wyświdrowano przez wąz- 
ką walcowatą powierzchnię w kierunku 
średnicy wąski kanał, w który włożono 
cienki termometr w ten sposób, że naczynie 
jego znajdowało się w samym środku
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płyty. Drugi termometr, umieszczony 
tuż pod płytą, eksponowaną poziomo, 
mierzył temperaturę otaczającej warstwy 
powietrza.

Oznaczmy przez S intensywność pro
mieniowania śniegu w nocy, czyli ilość 
ciepła, mierzoną w kaloryach, jaką jed
nostka powierzchni śnieżnej traci w jed
nostce czasu nocą przez promieniowanie, 
przez F  powierzchnię śniegu, przez m — 
współczynnik ostygania, przez z wresz
cie — długość czasu ekspozycyi. W razie 
nieznacznych wartości dla m i z, ist
nieć musi, według teoryi, zależność na
stępująca:
„  „  Mc [ , . m
S . t  _ _ ------ 1 a  t -4- A  t • — - z -t- A * . t » . « i '2 [ 2 J
A  t oznacza tu oziębienie się płyty na 
skutek promieniowania śniegu w prze
ciągu czasu z\ A  f  — początkowej różnicy 
między temperaturą (t) płyty a tempera
turą otoczenia (t‘). Podstawę całego do
świadczenia stanowi nadto założenie, że 
w każdej chwili temperatura cieniutkiej 
stygnącej powierzchni śniegu jest prawie 
identyczna z temperaturą płytki miedzia
nej, znajdującej się z nią w kontakcie naj
ściślejszym.

Oto wyniki jednego z szeregów pomia
rów. ii-go lutego 1906 r. wieczorem płyta 
miedziana, uprzednio wystawiona nakrót- 
ko na padający śnieg, poddana została 
promieniowaniu w jasne niebiosa. Czas 
trwania oddzielnego eksperymentu wyno
sił za każdym razem 5 minut, po których 
upływie cały przyrząd pokrywano karto
nem na jednę minutę, przez co promie
niowanie ustawało. Materyał liczbowy 
(w skróceniu) przedstawia się. jak na
stępuje:
1. Czas z  7h 52m 7h 53m 7h 54m 7h 55“  7h 56m ~/h 57m 

t płytki
wciągu prom. — 6,00°—6,10^—6,15°—6,25—6,30°—6,40° 

t średnia otoczenia: 4,50°
2. Czas z 7h 58m 7h 59*“ 8h 00° 8h 01m 8h 02 m 8h03m 

t płytki
w ciągu prom. —6,40°—6,45°—6,50°—6,55°—6,60°—6,750 

t średnia otoczenia: 4,40°
3. Czas z 8h 04m 8h 05m 8Ł 06™ 8h07m 8^ 08“  8b 09™ 

ł  płytki
w ciągn. prom. — 6,75°—6,80 — 6,90° — 6,95°— 7,00—7,10 

ł  średnia otoczenia: 4,76°

Z osobnego szeregu temperatur, do ja 
kich ogrzewała się płyta kalorymetrycz
na od otoczenia, przyczem promieniowa
nie w kierunku nieba było wyłączone, 
znaleziono, że m =  0,067. Ponieważ 
Mc =  35,065, F  =  63,617 cm2, więc z sze
regów powyższych, jako średnia, wynika: 

S  =  0,115 Kai. (cm2, min., g).

[ Tyle zatem wynosi promieniowanie 
w ciągu jednostki czasu nocą w jasne 
niebo jednostki swobodnej powierzchni 
śnieżnej, eksponowanej poziomo.

Jest rzeczą ciekawą, że tak samo pra
wie promieniuje nocą powierzchnia czar
na. Tenże Maurer był pierwszym, który 

 ̂ dokonał pomiarów promieniowania po
wierzchni czarnej w nocy w jednostkach 
absolutnych. Jako średnia z pomia
rów, zrobionych w ciągu trzech jasnych 
nocy czerwcowych (1887 r.) Maurer zna
lazł 0,13 K ai; jest to strata płyty miedzia
nej, pokrytej sadzą, obliczona na cm'1 i mi
nutę. Z tego wynika, że powierzchnia 
czarna lub śniegu wypromieniowuje pra
wie dziesiątą część intensywności pro
mieniowania słonecznego na powierzchnię 
ziemi około południa. Tak olbrzymie 
stosunkowo rozmiary promieniowania 
śniegu znajdują wytłumaczenie przede- 
wszystkiem w niesłychanie luźnem spo
jeniu powierzchni śniegu, szczególnie 
świeżo spadłego, przez co powierzchnia 
ta znacznie zostaje zwiększona; nadto 
w promieniowaniu biorą również udział 
przynajmniej do pewnej głębokości war- 

• stwy śniegu, znajdujące się bezpośrednio 
pod luźną powierzchnią, jak  to ma miej
sce z ciałami przezroczystemi. Tym spo
sobem staje się zrozumiałą wysoka war
tość promieniowania śniegu, podana w y
żej w przybliżeniu po raz pierwszy. Jed 
nakowoż niezbędne są dalko liczniejsze 
doświadczenia, aby wykryć zależność 
znacznych z pewnością wahań piomienio- 
wania śniegu od własności jego po
wierzchni. L. H.

(Meteor. Zeitschr., 1907. VII).

— Forma I wielkość kryształów śnie
gu, obserwowanych na Spitzbergu.
W  czasie pobytu na tej wyspie uczony 
szwedzki J. Westman zbadał blisko 400 
kryształów śniegu, których nadto wielką 
ilość zdjął mikrofotograficznie. Pomia
rów dokonał Westman przeważnie na 
fotografiach, tylko nielicznych—na szkle 
matowem przyrządu, zaś pojedyńczych— 
bezpośrednio na kryształach zapomocą 
miary milimetrowej.—W  opisie form kry
ształów autor trzymał się dość ściśle 
podziału, zaproponowanego przez Hell- 
manna w jego znanej publikacyi, co znacz
nie ułatwia porównanie obu badań. Na
stępujące formy zostały przez Westmana 
rozróżnione: gwiazdy, płytki, pryzmaty, 
pryzmaty z piramidami, pryzmaty po
dwójne, igły, krupy. Szczególnie intere
sujące są dane, dotyczące rzadkich 
u nas bardzo piramid — podane są rów
nież ich fotografie — oraz dane o pryz
matach podwójnych. W  tabelce poniż



48 W SZE C H ŚW IA T N° 3

szej wskazane są średnie rozmiary 
kryształów śnieżnych, oznaczone przeyz 
autora.

Śred. przekroju (mm)

2,30
2,33
2.14 
2,04
2.15 i. 
1,07.

.' 2:99

D łu g o ść (mm)

0,34 
0,11 
0,35 
0,7 2 ■

F o rm a

Gwiazdy 
Płytki
Duże pryzmaty 
Małe pryzmaty 
Pryzmaty z piramidą
igły
Krupy

D la gwiazd Hellman znalazł tę samę 
prawie wartość (2,35nim), natomiast zna
cznie mniejszą dla płytek (1,32). Praw do
podobnie okoliczność ta pozostaje 
w związku z temperaturą. Za przykła
dem innych badaczów, Westman studyo- 
wał zależność wielkości kryształów od 
temperatury. Przekonał się, że wiel
kość płytek znacznie maleje wraz z obni

żaniem się temperatury, dla gwiazdek za
leżność od temperatury okazało się mniej 
pewną, autor sądzi, że stałaby się ona 
widoczniejszą, gdyby porównano z tempe
raturą powierzchnię lub objętość kry
ształów.. Temperatura —- 20° zdaje się 
stanowić charakterystyczną granićę dla 
rozmaitych form krystalicznych: powyżej 
tej temperatury przeważają gwiazdy, na
tomiast mało jest płytek i pryzmatów, 
zaś poniżej tej temperatury stosunek jest 
odwrotny. Średnia grubość kryształów 
wynosi 0,08 mm, w aga około 0,1 mg.

Rozprawa powyższa Westmana jest 
ostatnią z szeregu ważnych prac mete
orologicznych, dokonanych na Spitzber- 
gu w latach 1899 — 1902 przez misyę na
ukową szwedzką, wyekspedyowaną w celu 
wymierzenia łuku południka.

(Meteor. Zeitschr. Vll. 1907).
L. H.

B U LETYItf  M ETEO R O LO G IC ZN Y
za czas od 1-go do 10 stycznia 1908 r.

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

1
2

3
4

5
6
7
8 

9
10

Śred
nie

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

7 r.

54.6 
61,8
59.7

48.6
56.6
56.8

37.6
47.1

32.2 
37,4

1 p.

54.7
63.4

58.8

47.8 

58,1
55.9

37.4
42.7 

32.0
41.7

4-9,2 49,3

9 w.

58.0 
63,3

55.5
52.6

59.0
49.7

45.7

37.5

30.6

45.6

49,8

Temperatura w st. Cels.

I r .  1 p. 9 w. Najw. Najn.

-14 ,8

-18,7

- 10,0

— 8,0

0,7

0,0

- 1,2

— 6,8

— 0,2

- 7 , 8

-6,7

- 12,0 
-1 7 ,6  

— 7,6 
- 4,2 

0,6 
0,7 
1,8 

- 3 , 0  

1,7 
- 8,8

-13,9  

- 16,0 
- 7 ,8  

0,8 
0,8 

—3,5 
— 1,4 

—0,4

—1,0
— 7,0

—3,8
-1 3 ,7
— 6,8

0,8

0,9

1,2
1,8

- 0,6

1,8

- 1,2

-15 ,0
- 19,4

-16 ,5  
- 9 , 0  

—0,5 
- 4 ,0  
—5,5 
—8.5 

—  1,6 

- 9 ,5

-4,8 -4,9 2,0| — 9,o|

Kierunek i prędk. 

wiatru w misek.

7 r. 1 p. 9 w

Na

N,
W7

Wjj
W4

w,
w „
E9

sw7
NW.

6,3

O.
NW,
SWs
sw6
sw7
sw7
SW,

W4

3,8

NW,

SW,
sw„
w 3

sws
S-o
N,

E5
SW,

w 5

3,9

Zachmurze

nie (0— 10)

7 r. 1 p. 9 w

1 
0 

10*  

10*-4* 
10 

10 

iO 
10 

10*

10

8,1

10 

00

10
10 

10*40: 
1 0 =  o
• 10 o
*  10,10 

10*‘l0  =  
8 D  j  10*

8,9 6,0

a ^a T3 c co p a co o

0,4

0,0
0,7
0,2
0,5
0,8

0,2

1,7
0,9;

U W A G I

a — sadź 
a

X  a
^  n — a 7a 

=  p. *  12a

=  1 p.
*  n.

a
•5̂  7a 1 p,
=  9 P-
*  9 p.

Stan średni barometru za dekadę: ‘/3 (7 r. Ą* 1 p. +  9 w.) =  749,4 mm

Temperatura średnia za dekadę: 'U (7 r. +  1 P- +  2 X  9 w.) =  —5,4 Cels. 

Suma opadu za dekadę: =  mm

T R E Ś Ć -  Próba filogenetycznego objaśnienia istoty woreczka zalążkowego i podwójnego zapłodnienia 
u roślin okrytozalążkowych, przez Z. Wóycickiego. -  O życiu utajonem nasion, przez Cz. St. -  0  naturze 
promieni Rontgena, przez J. L. Salpetera (dokończenie). -  Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. -  
Kronika naukowa. — Buletyn meteorologiczny. _______________________

W ydawca W. WRÓBLEWSKI. Redaktor BE. ZNATOWICZ.

Drukarnia A. T. Jezierskiego, Nowy-Swiat Nr. 47. Telefon 35-80.


