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A. M ICH EL - LEYY.

S Z T U C Z N E  O D T W A R Z A N IE  SKAL 
I M IN E R A Ł Ó W  !).

(W ykład w „College de France* w  1907 — 8 r.).

Dwadzieścia sześć lat upłynęło od cza
su, kiedy nauczyciel mój i przyjaciel Fou- 
quć i ja  ogłosiliśmy rzecz o syntezie 
minerałów i skał. Ukazanie się naszej 
pracy zbiegło się z szybkim rozwojem 
metod optycznych i mikrochemicznych, 
które spowodowały były wiadome zdo
bycze w dziedzinie petrografii współcze
snej; odtąd można już się było zabrać do

') P odając przekład  rozpraw y jednego  z naj
w ybitn ie jszych  m ineralogów  i petrografów  w spół
czesnych, tem  cenniejszej dla nas, że nie pomija 
m ilczeniem  zasług szkoły polskiej, pozwolim y 
sobie w skazać dw ie rzeczy:

1-o Podręcznik M ineralogii, G. Tscherm aka, 
przekł. J .  Morozewicza, W arszaw a, 1900.

2-o A rty k u ł A. W roczyńskiego: Z teo ry i roz
tw orów , w  JNaJNa 38 i 39 „W szechśw iata" z r. ul'., 
m ogące być pom ocnem i Sz. Czytelnikom  do zro 
zum ienia n iek tórych  może nieoo trudnych  ustę- 
pó *■. (P rzy  <. tłum ).

j  dokładnego oznaczania skupień minera
łów mikroskopijnych, przedewszystkiem 
ciast licznych porfirów oraz magm po
wtórnego skrzepnięcia skał wulkanicz
nych, mniej lub więcej szklistych. Po
stać mikrolitów, ich łupliwość, dwójłom- 
ność, największe znikanie światła w kie
runku osi podłużnych oraz różnobarwność; 
następnie własności optyczne w świetle 
zbieżnem, załamywanie światła (Becke), 
oświetlanie wspólne minerałów prążko
wanych (zones),—wszystko to obdarzało 
petrografów sposobami ścisłego określa
nia, obcego dawnym metodom badania 
powierzchniowego i refleksyi, do których 
zresztą dziś jeszcze uciekać się trzeba, 
badając metale i ich stopy.

Odtąd stapianie wyłącznie na ogniu 
w dziedzinie syntezy nagle nabiera w a
gi, z czego udało się nam, Pouąuómu 
i mnie, skorzystać pierwej niż innym.

Od tego odległego już okresu umiejęt
ność, o której mówimy, postąpiła naprzód; 
doczekaliśmy się licznych następców, i, 
szczęściem dla mnie, żyję dość długo, 
aby po upływie trzeciej części stulecia, 
módz podzielić się z wami moją osobistą 
oceną badań dokonanych, oraz nowych 
tendencyj teoretycznych chwili obecnej.
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I .  Okres pierwszy.

Pierwsze próby syn tezy  d a tu ją  się od 
końca wieku XVIII-ego; w 1790 r. Jakób 
Hall rozpoczyna swe doświadczenia nad 
topliwością law; ubiegi go zresz tą  pod 
tym  względem P au jas  de S a in t -F o n d  
(1787); w ślady Halla poszedł w 1804 r. 
Jerzy  W att, a później plejada uczonych 
(1805 — 1808), których  in teresow ały  głó
wnie u tw ory  odszklenia w piecach do 
w ytapiania  szkła.

Ten os ta tn i rodzaj syntez, jak ie  na
zwalibyśmy przypadkowem i, odtąd prze
ważnie absorbował badaczy niemieckich, 
k tórzy obrali za przedm iot swych stu- 
dyów u tw ory  żużlowe i szlakowe, po- j  

w stające w przemyśle; natom iast fran- ; 
cuzi chętniej się uciekali do syntez  w y 
woływanych. Niemniej je d n a k  możemy 
wymienić następu jące  syntezy p rzypad
kowe, badane we Francyi: zeolity z Plom- 
bieres (Daubiee, 1872 r.), rabdyt,  anor- 
tyt, augit  i k o rdyery t  w płonących ko
palniach węgla (Mallard, 188L; Lacroix, ; 
1891), plagioklazy w popiołach, tw orzą 
cych się podczas palenia się s te r t  siana 
(Velain), fosforany wodne żelaza i w a
pnia w kościach: wiwianit, b ru sh i t  (La- 
croix).

Tak  tedy pierwsze usiłowania robione 
były na drodze topienia na ogniu; były 
one jednakże nieomal bezowocnemi, a l
bowiem metody badania  o trzym yw anych  
emalij wiele pozostawiały do życzenia. 
Znacznie później (1866 r.) Daubree znów 
zwrócił się do topienia wyłącznie na 
ogniu, chcąc w ytw orzyć  lerzolity  i me
teoryty; jednakże  ogrzewanie zastosow a
ne nie wystarczało do o trzym ania  szu- ; 
kanych  minerałów, u tw orzyły  się tylko 
szkielety krysta liczne. To też wnioski 
Daubreego są  chwiejne i powściągliwe, 
szczególnie co dotyczę m eteorytów, k tó 
re, ja k  sądził, pow sta ją  jako  p roduk t re- 
akcyj ciał lotnych.

Odtąd, chcąc otrzymać k ry sz ta ły  do 
statecznie duże i dające się zmierzyć, 
badiicze zmienili sposoby topienia; zasto 
sowali mianowicie topniki (fondants) lo
tne lub rozpuszczalne. Gaudin np. (ko
rund, 1837 r.) użył w tym  celu ałunu j

potasowego czystego lub zmieszanego 
z siarczanem potasowym; Ebelmen (1851 
r.) otrzymał większość drogich kamieni 
przez stapianie w boraksie lub kwasie 
borowym i wydalanie nadm iaru  topnika 
w postaci pary; Henryk Sainte-Claire De
ynie i Caron (1858 r.) otrzymali apa ty ty  
i w agnery ty  przez stapianie części sk ła
dowych w obecności znacznego nadm ia 
ru fluorku i chlorku wapniowego.

Hautefeuille (1877 r.) użył soli potasow- 
cowych kwrasu wolframowego i otrzy
mał kwarc, trydym it,  ortoklaz, albit itd.

W  ciągu tego świetnego okresu syn 
tez, Daubree ( 1849) i Henryk Saint-Clai- 
re Devilłe (1858), rozwijając ideę pier
w otną Eliasza de Beaumonta, jako  mine- 
ralizatory  zastosowali lotne substaneye 
czynne; kasy tery t,  korund, rutyl, apa
ty t  i wogóle cała grupa minerałów, to 
warzyszących żyłom cynowym, —!o pro
duk ty  takiego rodzaju syntez; w podobny 
sposób tworzą się w przyrodzie niektóre 
pegm aty ty  konkrecyonowane.

Ale zdobycz jeszcze pokaźniejsza przy
padła  w udziale badaczom tego p ierw sze
go okresu. Schafhiiutl (1845 r.) pierwszy 
wpadł na myśl wywołania reakcy i m ię
dzy wodą pod ciśnieniem, to znaczy w 
tem pera tu rze  wyższej od 100°, a krze
m ionką galaretowatą; o kryształach, o trzy
manych tym sposobem przez Schafhautla, 
wiemy jednakże mało.

De Senarm ont (1851 r.) był pierwszym, 
k tó ry  niewątpliwie dokonał syn tezy  kw ar
cu drogą mokrą i otrzymał w rurkach  
szklanych, zatopionych nad ogniem i 
ogrzewanych następnie w naczyniach me
talicznych, większość minerałów żył kru
szcowych, siarczków i t. d.

Z kolei Daubree (1857 r.) otrzymał pi- 
roksen (którego zbadanie krystalograficz
ne powierzył w 1890 r. Lacroixowi), opal 
oraz sferolity odjemne chalcedonu.

Friedel i Sarasin udoskonalili (1879 r.) 
metodę drogi mokrej pod ciśnieniem; w y
łożyli oni ru rkę  stalową w ew nątrz  p la
ty n ą  i zaopatrzyli ją  w dwie zam yka ją 
ce się herm etycznie  zasuwki, umożliwia
jące  oczyszczanie w nętrza  ru rk i  po do
konanej reakcyi. Ci dwaj badacze pier
wsi w tych warunkach otrzymali orto-
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klaz i kw arc  razem, oraz albit i kwarc | 
razem, działając na krzemian glinu sła- 
bemi roztworami krzemianów potasow- 
ców. Ale nie należy robić sobie iluzyi 
co do najwyższej tem pera tury , ja k ą  mo
żna tą  drogą osiągnąć; nie przekracza 
ona temp. koloru czerwono-wiśniowTego, 
albowiem powyżej metal trac i wszelką 
odporność, w ydym a się i pęka. Je s t  rze
czą nieprawdopodobną, żeby osiągnięto 
zapomocą tej metody tem pera tu rę  500°.

Pierwszy tedy  okres, że się streścimy, 
zapoczątkowuje otrzymywanie minerałów 
zapomocą stap ian ia  wyłącznie na ogniu; 
poza stw ierdzeniem  n a tu ry  krystalicznej 
niektórych mas w ten  sposób o trzym a
nych, innych faktów ustalić w tym okre
sie nie zdołano.

Stapianie z topnikami lotnemi użyte 
zostaje z powodzeniem w celu o trzym a
nia drogich kamieni, apatytów  i wagne- 
rytów i t. d.

Płodne doświadczenia Hautefeuillea za
znajam iają  nas z nielotnemi topnikami, 
które wydala się po ukończeniu reakcyi 
zapomocą rozpuszczania lub innych spo
sobów. Nowe obserwacye pozwalają do
szukiwać się tu, przynajmniej częściowo, 
działania mineralizatorów. Do tej kate- 
goryi należą doświadczenia stapiania z 
kwasem wolframowym i jego solami po- 
tasowcowemi.

Daubrće i szkoła Henryka Sainte-Clai- 
re Devillea uczą nas, w jak i  sposób ko
rzys tać  ze stopionych lub lotnych m i
neralizatorów; część minerałów, tow arzy
szących żyłom cynowym, powstaje z t a 
kiego rodzaju syntez.

W reszcie, woda pod ciśnieniem w ru 
rach herm etycznie zam kniętych (temp. 350 
do 450°), w takich rękach, j a k  Senarmon- 
ta, Daubreego, Priedela  i Sarasina, K. 
i G. Friedelów, dostarcza nam siarczków 
metalicznych, kw arcu i skaleni potasow- 
cowych.

I I .  Okres drugi.

W latach  1878 — 81, zapomocą stapia
nia wyłącznie na ogniu i ogrzewania po
niżej punktu  topliwości, Fouąue i j a  otrzy
maliśmy p lag io k la z y -o d  anorty tu  do oli- 
goklazu-palb tn, leucyt, nefelin heksago

nalny  i jednoskośny (chalcedonowaty), 
hypersten, en s ta ty t  w towarzystwie pi- 
roksenu wyłącznie magnezowego, piro- 
kseny, perydot, t lenek żelazawo-żelazowy 
(Fe30 4) i spinele. Przedtem  eksperymen- 
tatorowie posługiwali się przeważnie pie
cami fabrycznemi,—zobaczymy, że robił 
to i Morozewicz. Myśmy natom iast p ra 
cowali z piecami Schloesinga i Forąui- 
gnona oraz Leclerca. Dla oznaczania 
tem pera tu r  uciekaliśmy się do punktów 
topliwości metali: złota, srebra, miedzi, 
żelaza i stali, p latyny. Otrzymaliśmy ró
wnież skupienia tych rozmaitych mine
rałów: andezyty, labradoryty, bazalty, 
dyabazy ofityczne, perydotyty  i m eteo
ryty.

Byłoby mi dość trudno zdawać sprawę 
z obecnego stanu  umiejętności syntez, 
gdybym omieszkał dać pojęcie o długo
trw ałym  naogół wpływie, jak i  wywarły 
nasze wyniki. W  chwili ogłoszenia tych 
ostatnich (1878-81) wrażenie było wiel
kie; pierwsi bowiem dowiedliśmy, że s ta
pianie wyłącznie na ogniu może dopro
wadzić do utworzenia się skał, zaw iera
jących plagioklazy i skaleniowce x); Zir- 
kel i Rosenbusch zasypali nas pochle- 
bnemi ocenami. Szereg uczonych, z Doel- 
terem  i jego uczniami na czele, powtó
rzył nasze badania, urozmaicając je  i 
potwierdzając; naogół eksperym entujący 
geologowie odnoszą się do naszych w y
ników życzliwie; chemicy do pochwał do
rzucają szczyptę k ry tyki o charakterze 
ogólnym. K ry tyka  dotyczę bądź to n a 
szych dedukcyj teoretycznych, bądź to 
b raku  analiz chemicznych po stopieniu 
i w ykrystalizow aniu mieszanin o sk ła
dzie znanym, tak  jakgdyby  można było 
oddzielić różnorodne mikrolity jedne od 
drugich, z wymaganą dokładnością. Za
uważyć należy, że nnjsurowsze k ry tyk i 
pochodzą ze szkoły polskiej i chemików, 
jak  Czerwiński, k tó rzy  przyznają, że sa
mi mało eksperym entowali i k tórzy nie 
s tosu ją  wcale do oznaczania  metod mi- 
krograficznych. Niemniej jed n a k  przy-

') Tak nazyw a Michel - L ev y  rów now ażniki 
petrograficzne skaleni, zastępujące te  ostatnio 
nefelin , leucyt, m clilit i t. d. (Przyp. tłum.).
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toczymy ustęp z rozprawy Morozewicza 
z W arszaw y (Tsch. Mitt. 1898, t. XVIII):

„Nio przesadzając zasług Pouąuego 
i Michel-Lćvyego, można powiedzieć, że 
prace ich s tanow ią  epokę w dziedzinie 
mineralogii i petrografii. W ystarczy  przy
pomnieć, że przed  ukazaniem  się tych 
badań nauka w yobrażała  sobie w sposób 
błędny powstawanie najw ażniejszych mi
nerałów, wchodzących w skład skał, mia
nowicie skaleni

„Badacze najbardziej kom petentni, ja k  
MitscherJich, Gustaw Rose, Sorby i t  d. 
sądzili, że j e s t  rzeczą niemożliwą o trzy
mać skalenie przez proste  stopienie czę
ści składowych.

„Przesąd ten  oraz koncepcye związane 
z nim, a dotyczące pow staw ania  skał, 
zostały obalone jedyn ie  dzięki doświad
czeniom Fouąuego i Michel-Levyego“.

III. Okres t rzec i.

Oceniwszy powyżej w sposób należyty  
nasze własne zasługi, będziemy mogli 
łatwiej osądzić postępy, jak ie  na  polu 
topienia na ogniu nauka  zawdzięcza na
szym następcom: przedewszystkiem  ob
szar znacznie się rozszerzył.

W ernadskij  w y tw arza  sylim anit (krze
mian glinu) przez stopienie albo części 
składowych, albo białego łyszczyku albo 
wreszcie przez ogrzew anie  poniżej 1350° 
anda luzy tu  lub dystenu  (Moskwa, 1890 
roku).

W  1882 r. topiąc czarny łyszczyk o trzy 
maliśmy subsfancyę łyszczykową, p rzy 
pominającą liść palmowy, b runatną ,  ró
żnobarwną, dwuosiową. S ubstancya  ta, 
ja k  się zdaje, j e s t  łyszczykiem  czarnym, 
zaobserwowano j ą  już  k i lkakro tn ie  w  żu
żlach, w [przemyśle. Zobaczymy niżej, 
że Doelter substancyę tę o trzym ał przez 
topienie z fluorkiem.

W 1898 r. Morozewicz bada warunki 
krystalizowania zapomocą stopienia na 
ogniu glinki (korundu), k rzem ianu  glinu 
(sylimanitu), glinianów m agnezu i żelaza 
(spineli), wreszcie g linokrzem ianu m a
gnezu (kordyerytu). Ten os ta tn i m inera! 
otrzymał już był poprzednio Bourgeois 
(1884 r.) razem z piroksenem m agnezo

wym; tak  tedy w gruncie wielka zasłu 
ga Morozewicza polega na tem, że us ta 
lił on, że przesycenie g linką następuje 
wtedy, kiedy ilość jej  w kąpieli s topio
nej j e s t  większa, niż to odpowiada s to 
sunkowi sta łem u tlenu obu metali w ska
leniach i skałeniowcach (1 : 3). N astę 
pnie, jeśli  n iema wielkiego nadm iaru  
krzemionki, to znaczy, jeś l i  s tosunek  tle
nu  krzem ionki nie przenosi 24, powstaje 
korund, albo i spinel, o ile obecna je s t  
magnezya lub tlenek żelazawy (PeO). J e 
śli j e s t  nadm iar k rzem ionki (magnezya 
nieobecna), pow staje  sylimanit; wreszcie 
jeś li  nie b rak  i tej ostatniej, powrstaje  
kordyery t .  Pow yższa teo rya  przesycenia  
g linką  znalazła odgłos w k ie runku  p ra
ktycznym , w sprawie w trąceń  w skałach 
w ybuchow ych i wulkanicznych oraz zja
wisk kontaktow ych, z tem i ostatniem i 
związanych; prace Lacro ixa nad w trące 
niam i i k o n tak tam i gabbro oraz syntezy 
Doeltera zapomocą kawałków wapieni, 
zanurzanych  w stopionych m agm ach wul
kanicznych  zysku ją  w tej teoryi trw ale  
oparcie oraz potw ierdzenia  teoretyczne. 
Kordyerytowi w palących się kopalniach 
węgla, korundow i n iek tó rych  granitów, 
drugorzędnym  spinelom wielu wtrąceń, 
sylim anitowi w gnajsach towarzyszy nad
miar glinki, dostarczany zwykle przez 
lupki w m iejscach k o n ta k tu  ze skałami 
wybuchowemi. Mimochodem zauważymy, 
że Doelter znalazł na  powierzchni swych 
wapieni, zanurzanych  w stopionych m a
gm ach zasadowych, augit, tlenek żelaza- 
wo-żelazowy (Fe30 4) i być może gelenit.

Zapomocą s tap ian ia  na  ogniu Moroze- 
wiczowi udało się o trzym ać (1898 r.) no- 
zean, hajuin, sodalit  i g rana t ,  zaw ierają
cy sód (goryolit). P rzypom ina on, że 
Lem berg  drogą m okrą  otrzymał nefelin 
wodny, a K. i G. F ried low ie—takiż nozean.

W 1894 r. St. T h ugu tt ,  s tap ia jąc  nefe
lin wodny Lem berga, o trzym ał nefelin 
będący według niego a no rty tem  sodo
wym; natu ra ln ie  Czerwiński korzysta 
z tego oznaczenia, aby  podać w w ą tp l i 
wość cechy isto tne m ineralogiczne nefe- 
linu, opisanego i o trzym anego  przez nas 
w 1884 r. Oto opis T h ugu tta :  „Kryształy 
pojedyńcze pos iada ją  ko n tu ry  zgruba h e 



ksagonalne i wszystkie  prawie w ystępu
ją  w postaci blaszek, składających się 
z bliźniaków wielokrotnych (polisyntety- 
cznych). Znikanie światła  bynajmniej 
nie zachodzi w k ierunku podłużnym; w 
pryzm atach  o długości 0,976 mm  kąt zni
kania dochodzi do 36°. Nie mogliśmy 
n ieste ty  otrzymać dobrego wizerunku osi 
w świetle zbieżnem“.

A oto nasz własny opis z 1882 r.: „Je
śli weźmiemy mieszaninę krzemionki, 
glinki i węglanu sodowego w stosunku 
1 :3 :4 . . .  i po stopieniu ogrzewać ją  bę
dziemy krótki czas poniżej punk tu  topli
wości..., to wytworzą się małe pryzm aty 
heksagonalne (długość 0,12 mm, szero
kość 0,08 mm) o własnościach optycznych 
nefelinu... z osią odjemną w świetle zbie- 
żnem.

„Jeśli użyjem y mieszaniny z większą 
nieco ilością krzemionki ( l : 3  : 4 7 2). to 
otrzym ana m asa je s t  w całości krysta li
czną...; blaszki krystaliczne składają się 
z licznych kryształów pojedynczych wza
jem nie się przenikających  i tworzących 
liczne bliźniaki...“ Odmianę tę nazwali
śmy nefelinem, a zbadanie naszych p ły
tek  wykazało niedawno że: 1) nefelinu 
właściwego o jednej odjemnej osi opty
cznej, je s t  w nich bardzo dużo, 2) że to
warzyszy on substancy i o budowie bli
źniaczej, będącej prawdopodobnie anor- 
ty tem  sodowym T hugu tta .  Widoczna, że 
mamy tu  do czynienia z wielopostacio- 
wością (polimorfizmem), podobnie jak w 
przypadku  wolastonitu  i pseudowolastoni- 
tu; jednakże w obecnym stanie nauki, 
nie wiemy, w jak im  porządku i w jakiej 
ściśle tem pera turze  krysta lizu ją  się dwie 
te odmiany nefelinu; niemniej jednak, 
kierując się naszemi (Fouąue i Michel- 
Levy) płytkami, możemy przewidzieć, że 
ogrzewanie w tem peraturze nieco niższej 
od punktu  topliwości nefelinu ułatwia 
utworzenie się nefelinu trójskośnego.

Docieramy do badań najnowszych, w 
szczególności do badań uczonych, uposa
żonych, dzięki szczodrości Carnegiego, 
w nowe, udoskonalone przyrządy. Za
stosowanie pieca elektrycznego'Moissana, 
pieców ze spiralami platynowemi, ogrze- 
wanemi zapomócą przechodzącego przez
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nie p rądu  elektrycznego (tem peratura w 
tych piecach może dojść do 1600°), wpro
wadzenie w przemyśle stożków Segerow- 
skich, a w subtelnych doświadczeniach 
pirometru złożonego z p latyny z rodem 
Le Chateliera, — wszystko to wywiera 
wpływ korzystny na dokładność badań 
ostatnich; do tego przyczyniają się rów
nież przyrządy ulepszone do oznaczania 
bardzo wysokich tem peratur. Wyłożenie 
wewnętrzne pieców wytrzymałych, n ie
gdyś składające się z zwykłej ziemi ubi
tej, obecnie składa się z magnezyi i ko
rundu, nawet cyrkonu.

Rura do ciśnień Spezii może w niek tó
rych wypadkach zastąpić rurę  Priedela, 
przyczem tem pera tu ra  daje się dokładnie 
wym ierzyć do 400%; ze wszystkich przy
rządów zamkniętych jedynym  zdolnym 
do wytrzym ania  ciśnień wewnętrznych 
do 1000 stopni je s t  tygiel platynowy z 
domieszką 10% irydu; Fouąue i ja, po
sługiwaliśmy się tym  przyrządem  w 1891 
roku.

Artur Day i G. T. Allen, ze współ
udziałem w oznaczaniach mikroskopij
nych M. Iddingsa (1905 r.), dają nam pię
kną i ścisłą monografię warunków  fizy
czno - chemicznych, wśród których po
wstają ważniejsze plagioklazy. W szyst
kie szczegóły naszych doświadczeń znaj
dują w tej pracy potwierdzenie i spre
cyzowanie; anorty t  zamienia się na szkło 
płynne, krysta lizujące się łatwo w wiel
kich kryształach, w tem peraturze bardzo 
wysokiej, wynoszącej 1532°. Z kolei 
punkt topliwości by towników wynosi 1500°, 
labradorów— 1419°, andezynu- 1367°, oli- 
goklazu — 1340°. Co dotyczę albitu, to 
zbadana została tylko jego topliwość, 
albowiem lepkość tego minerału stoi na 
przeszkodzie wytwarzaniu  się k rysz ta 
łów; albit topi się prawdopodobnie w 
tem peraturze 1245°: Lepkość i trudność 
krystalizowania wzrasta ją  bez przerwy 
wraz z kwaśnością. Zwracamy uwagę 
na to, o ile bardziej odpowiedniem było 
poprzestać na oszacowaniu tem pera tur  
topliwości auorty tu  między dyspozyty- 
wami pierwszą a drugą, labradorytu mię
dzy drugą a trzecią (szereg: anortyt, — 
labradoryt, — oligoklaz), tak, jak  myśmy
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to zrobili, niż dać się skusić przez te m 
pe ra tu ry  pozornie dokładne, oznaczone 
przez D oeltera  zapomocą topienia elek
trycznością pod m ikroskopem (1132° dla 
anorty tu , 1120° dla oligoklazu), lu b —przez 
Jolyego zapomocą m eldotem etru  (rozsze
rzanie się p rę ta  p latynowego, 1220° dla 
oligoklazu, 1230° dla labradorytu). Ze
s taw ień powyższych nie robim y byna j
mniej dla czczej przyjem ności podkreśla
nia  poważnych niedokładności. Podobne 
błędy popełniono i dla wielu innych mi
nerałów; np. perydot według Doeltera 
topi się w tem pera tu rze  1300°, według 
zaś naszych doświadczeń między p ie r 
wszą a drugą  dyspozytywą, czyli wyżej 
niż 1500°; leucy t według Jolyego topi się 
w temp. 1030°, w edług  Doeltera w 1310°, 
według zaś B runa w 1560°. To ostatnie 
oznaczenie j e s t  w zgodzie z naszemi sza
cowaniami. Tutaj właśnie m am y p rzy 
k ład postępowania n iek tórych  chemików, 
k tórzy  k ry tykow ali  nasze idee teo re ty 
czne; Czerwiński i Reiter  (1906 r.) opie
ra ją  się na  g rubych  błędach tego rodza
ju , aby zwalczać prawo empiryczne, przez 
nas ustalone, a dotyczące porządku ze
s ta lan ia  się mieszanin stopionych k rze
mianów. Prawo to głosi, że krzem iany 
z malemi w y ją tkam i k rysta lizu ją  się w 
porządku, zgodnym z ich topliwością. 
Zobaczymy niżej, że Vogt we wnioskach 
z badań  swych nad eu tek tyzm em , u w a 
ża to prawro w ogromnej części przypad
ków za dowiedzione. Zresztą już  Brun 
z Genewy k ry tykow ał te błędy i s ta ra ł  
się j e  sprostować.

W niosk i D aya  i Allena streszczają  się 
w tem, że plagioklazy s tanow ią p raw do
podobnie szereg  izomorficzny i że w g ra 
nicach tem pera tu r  badanych  m inerały  te 
nie są wielopostaciowemi.

O krzem ianach wapniowych, mianowi
cie o wolastonicie jednoskośnym  i pseu- 
dowolastonicie heksagonalnym  i t. d. 
t ra k tu ją  dwie nader  in te resu jące  prace, 
jedna  Allena i W hitego  z współudziałem 
w badaniach optycznych W righ ta , d ru 
g a —D aya i Shepherda z podobnym  udzia
łem tegoż W righta , W  tej osta tn iej p ra 
cy autorowie uciekli się do schem atu  
analogicznego z temi, jak ie  p rzyw ykliś 

my spotykać w zastosowaniu do stopów 
metali. Odcięte oznaczają odsetek w a
pnia w krzemianach, rzędne—tem pera tu 
ry; k rzyw a topliwości u jawnia dwa ma- 
xima i trzy minima eutektyczne. Dla 
przykładu, prześledźmy rzędną, odpowia
dającą 37°/0 wapnia, a więc m etakrze- 
mianowi. Rzędna w tem  m iejscu odpo
wiada eutektykowi, topniejącemu w temp. 
1415°; jes t to  tem pera tu ra  topliwości pseu- 
dowolastonitu heksagonalnego, pozosta
jącego trw ałym  aż do około 1200°. Poni
żej tej tem pera tu ry  m etakrzem ianem  
trw ałym  je s t  wolastonit przyrodzony, je- 
dnoskośny, ja k i  łatwo otrzymać można 
zapomocą dłuższego ogrzewania pseudo- 
wolastonitu poniżej p u n k tu  topliwości.

Świeżo ukazała się praca  zbiorowa w y
mienionych pięciu autorów, obejm ująca 
wyniki wszystkich ich badań.

Allen, W rig h t  i Clement badali nie
dawno również krzemiany magnezowe. 
W skutekwspółpracownictwakom petentne- 
go petrografa zużytkowane zostały prace 
poprzedników, ocenione przytem  spra
wiedliwie. Jako  dowód, wskażemy tu 
sposób, w jak i  przedstaw ione zostało czy
telnikowi odkrycie przez nas piroksenu 
magnezowego jednoskośnego w m eteory
tach sztucznych i w meteorycie przyro
dzonym z Rittersgrtin.

Okazuje się, że metakrzemian m agne
zowy je s t  jedynym  minerałem trw ałym  
między jego punktem  topliwości (1521°) 
a tem p. 1300°. E n s ta ty t  powstaje dopie
ro poniżej 1300°.

Oczywista, że utwory, powstające z w y 
łącznego topienia na ogniu, muszą być 
badane nader dokładnie i zapomocą naj
bardziej udoskonalonych metod chemii 
fizycznej; tylko w takim razie bowiem 
można mieć nadzieję rozszerzenia dzie
dziny wielopostaciowości i można stoso
wać krzyw e topliwości do odkrywania 
punktów  eutektycznych.

Zanim opuścimy kw estyę  topienia 
ogniowrego m usim y jeszcze wspomnieć 
o pamiętnej syntezie dyam entu  przez 
Moissana; tem pera tu ra  topliwości masy, 
przygotowanej przez tego uczonego, jest 
stosunkowo um iarkowana, węgiel p rzy 
tem rozpuszcza się w żelazie (1600°), po-
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czem pod wpływem wolnego studzenia 
powstają krysz ta ły  grafitu; dyam ent po
winien utworzyć się poniżej punk tu  po
wstawania kryształów grafitu; sposób, 
zastosowany przez Moissana, polega na 
zanurzeniu masy stopionej w wodzie 
i wywołaniu tą  drogą jednocześnie wy
sokiego ciśnienia wewnętrznego. Synte
za Moissana przypomina istnienie dya- 
m entu  w żelazie rodzimem na ziemi i w 
meteorytach.

Następujące doświadczenie Friedlande- 
ra zasługuje na potwierdzenie. Badacz 
ten stapia pewną ilość oliwinu aż do s ta 
nu doskonale płynnego (według Bruna 
minerał ten topi się w 1730°); następnie 
miesza masę stopioną pręcikiem węglo
wym; w tedy otoczenie węgla zabarwia ! 
się na czarno. Pod mikroskopem widać \ 
k ryształy  i szkielety m agnety tu  oraz bar- : 
dzo małe oktaedry  i te traed ry  (0,001 mm) 
substancyj brunatnej, silnie łamiącej świa
tło, której proszek rysu je  topaz i rubin. 
Na kryształy  te nie działa, nawret na go
rąco, ani kw as siarczany ani fluorowo
dorowy; ich współczynnik załamania je s t  
większy, niż jodku  m etylenu (1,747), a 
ciężar właściwy nieco większy od 3,3; 
spalają się one w tlenie oraz znoszą bez 
zmiany prażenie w dwutlenku wręgla (dy
am ent rodzimy posiada współczynnik za- 
łam ania=2,439, cięż. wł.=3,44). W ystę
powanie dyam entu  w  towarzystwie licz
nych kawałków gabbro, zawierających 
oliwin, w kanałach  wybuchowych połu
dniowo afrykańskich, poddało Friedlan- 
derowi myśl wykonania powyższego do
świadczenia.

Metoda stapiania  po uprzedniem doda
niu topników, w tak  świetny sposób za
początkowana przez Hautefeuillea w okre
sie, o którym  mówimy, dała kilka nowych 
wyników bardzo ciekawych; Doelter p rzy 
pisuje własności m ineralizujące niezmier
nie małym ilościom fluorków i chlorków 
potasowcowych, fosforanów, boranów oraz 
wolframianów, jak ie  wchodzą w skład 
niektórych magm; w każdym razie obni
żają one tem pera tu ry  topliwości. Po
wyższe topniki pozwoliły Doelterowi przez 
stapianie wytworzyć sztucznie amfibol 
i miki (lyszczyki).

Nie należy zapominać, że łyszczyk 
czarny nie okazuje żadnej zdolności do 
Avystępowania w zwykłym stopie ognio
wym; przypomnijmy, że jedno z naszych 
doświadczeń polegało na stopieniu razem 

I jednakow ych ilości biotytu i mikroklinu. 
W  rezultacie otrzymaliśmy skałę, sk ła
dającą się z leucytu i perydotu; leucyt 
i nefelin w skałach głębinowych u s tę p u 
j ą  miejsca łyszczykom czarnym i felspa- 
tom (skaleniom). Okoliczność ta, aż n a d 
to ustalona przez nasze doświadczenia 
syntetyczne, została potwierdzona przez 
wielce interesujące obserwacye Iddingsa 
nad lamprofirami z szeregu Absaroka 
oraz przez postrzeżenia Pirssona w High- 
wood-Mounts.

Tłum. L. H.
(Dok. nasfc.)

JACQU£S LOEB.

O O G Ó L N Y C H  M E T O D A C H  PA R 
T E N O G E N E Z Y  S Z T U C Z N E J l).

Prowadząc badania  nad sztuczną par- 
tenogenezą u jeżowców, Loeb stwierdził 
już dawniej, że ja jk a  niezapłodnione zo
stają  pobudzone do rozwoju, jeżeli ciśnie
nie osmotyczne ich środowiska ulegnie 
zmianie. Dalsze w tym  kierunku pro
wadzone badania, mające na celu zana
lizować istotę pobudki rozwojowej w ra 
zie stosowania tej metody, wykazały, że 
właściwie zmiana ciśnienia osmotyczne- 
go drugorzędny tylko wpływ wywiera, 
że isto tnym  momentem, k tóry  wyzwala 
rozwój je s t  obecność zasad, wprowadzo
nych do roztworu, w jak im  znajduje się 
jaje. Ten fakt skłonił Loeba do zadania 
sobie pytania, czy tak  samo rzeczy się 
mają we wszystkich tych wypadkach, 
kiedy partenogeneza zostaje wywołana 
na drodze osmotycznej, kiedy więc ja ja

i) J . Loeb: U eber allgem eine M ethoden der 
kiinstlichen Partenogenese . A rchiv fu r die ge- 
sam te Physiologie des M enschen und der Thie- 
re, tom  118, 1907.
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rozm aitych zwierząt zosta ją  pobudzone 
do rozwoju przez zastosowanie roztw o
rów o wzmożonej koncentracyi. Rzecz 
prosta, że trzeba  było uciec się do do
świadczeń, aby na zadane py tan ie  odpo 
wiedzieć, co też Loeb wykonał, operując 
prócz jeżowców z ja jam i Polynoe (pier
ścienicy) i Lottia  g igan tea  (mięczaka). 
P rzypatrzm y się tym  eksperym entom  
bliżej.

Niedojrzałe j a j a  Polynoe, hodowane 
w wodzie morskiej, zasilonej 1,5 cm 3 V10 
normalnego Na OH na 50 cm 3 wody, do j
rzew ały  po 2 — 3 godzinach w tem pera
turze 15°C i brózdkowały potem zupeł
nie prawidłowo, chociaż wolniej niż po 
zapłodnieniu. Nieodzownym warunkiem  
tego procesu była obecność tlenu w do
statecznej ilości. Obniżenie ilości Na OH 
do 0,5 cm3 na 50 cm3 wody wstrzym ywało 
rozwój najzupełniej. W  innym  szeregu 
doświadczeń zam iast Na OH Loeb używał 
10 cm3 2x/2 norm. Na Cl, dodanych do 
50 cm 3 wody morskiej, k tó ra  sama przez 
się j e s t  zawsze słabo alkaliczna. Oka
zało się, że i w tym razie rozwój się od
bywał, na tom iast  ja ja  nie rozwijały się, 
gdy  je umieszczano w obojętnym  roz
tworze v an ‘t Hoffa *), pomimo, że ciśnie
nie osmotyczne przez dodawanie soli obo
ję tn y c h  było podwyższane. Dodanie do 
takiego p łynu  nieznacznej choćby ilości

Na OH (0,5 cm,3 ~  Na OH na 50 cm3 roz

tworu) wpływało na rozwój dodatnio, 
podczas gdy dodawanie kwasów zamiast 
alkaliów nie wywierało żadnego wpływu.

Z tych doświadczeń wynika, że 1) ja ja  
Polynoe mogą być pobudzone do rozwoju 
jedyn ie  przez zasady wobec dostatecznej 
ilości tlenu, i że 2) koncen tracya  zasad, 
niezbędnych do wywołania partenogene- 
zy znajduje się w pewnym  s tosunku  do 
ilości soli obojętnych, a mianowicie, j e 
żeli te  sole obecne są w  roztworze w

')  P łynem  van ‘t  Hoffa nazyw am y tak i roz
tw ór, k tó ry  ma skład jakościow o i ilościowo 
iden tyczny  ze składem  w ody m orskiej, t. j. za
w iera  odpow iednią ilość m ieszaniny, złożonej 
ze 100 części N a Cl; 2,2 K  Cl; 7,8 Mg CJ2; 3,8 
Mg SO.

większej ilości, niż w wodzie morskiej 
normalnej, wówczas do wywołania roz
woju w ystarcza taka  ilość Na OH, która 
pozostaje bez wpływu wobec zwykłego 
stężenia wody morskiej. Z tego wynika, 
że zmniejszenie ilości zasad może być 
w pewnych granicach rekompensowane 
przez zwiększenie koncentracyi soli obo
jętnych , a co za tem idzie przypuścić n a 
leży, że podniesienie ciśnienia osmotycz- 
nego roztworu działa również do pew ne
go stopnia pobudzająco pod względem 
rozwojowym na ja ja  Polynoe. W  celu 
dokładniejszego zbadania tego faktu  Loeb 
wykonał następujące doświadczenie:

Ja ja  pozostawały przez 4 godziny w 
wodzie morskiej zalkalizowanej (1,5 cm3

Na OH na każde 50 cm 3 wody), po

czerń część ich była przeniesiona do wo
dy morskiej bardziej stężonej (dodano 
9 cm3 2 x/2 norm. Na Cl do 50 cm3 wody). 
Po dwu godzinach z ja j  pozostających 
w wodzie zalkalizowanej V20/0 znajdowało 
się w stadyum  dwu blastomeronów, pod
czas gdy porcya jaj przeniesionych do 
wody bardziej skoncentrowanej w ykazy
wała 30% z zakończonym procesem brózd- 
kowania. Wzmożone przeto działanie ci
śnienia osmotycznego, poprzedzone dzia
łaniem zasady, pobadza najniewątpliwiej 
ja ja  do energiczniejszego rozwoju, choć 
samo tylko nie wystarcza do wywołania 
tego procesu.

Doświadczenia nad ja jam i Lottii  zu
pełnie analogiczne dały wyniki. W praw 
dzie ja ja  dojrzewały w zupełnie oboję
tnym  płynie o zwiększonem ciśnieniu 
osmotycznem, jednak  nie dochodziły n i
gdy naw et do stadyum  dwu blastom e
ronów. Nieodzownym czynnikiem wzbu
dzenia sztucznej partenogenezy w tym 
razie, jak  i w poprzednich eksperym en
tach, była obecność zasady w roztworze 
obok wolnego tlenu. Jeżeli ja ja  tego ga
tunku  zwierząt po uprzedniem trak to w a
niu  cieczą, zawierającą wodorotlenek so
dowy, były przez pewien czas trzym ane 
w roztworze obojętnym, posiadającym 
jednak  wyższe ciśnienie osmotyczne, niż 
zwykła woda morska (dodawano 10 cm3 
2V2 norm. Na Cl na 50 cm3 wody), wów
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czas tempo rozwojowe daleko było szyb- ! 
sze niż w tym  razie, kiedy po wzbudze
niu partenogenezy rozwój odbywał się 
w środowisku o zwykłej koncentracyi.
Z tego widzimy, że w partenogenezie 
sztucznej j a ja  Lottii zachowywały się 
zupełnie tak  samo, j a k  ja ja  Polynoe.

Odmiennie nieco zachowują się ja ja  j e 
żowców. Już w dawniejszych swych b a 
daniach Loeb stwierdził, że ja je  jeżowca 
można pobudzić do rozwoju, jeżeli dzia
łamy na nie przez pewien czas kwasem 
( lx/2 — 21/4 minuty) i potem umieścimy 
je  w roztworze o zwiększonem ciśnieniu 
osmotycznem. Sposób postępowania mo
że być zastosowany i w odwrotnym po
rządku, lecz w tedy ja je  w płynie hyper- 
tonicznym dłużej musi pozostawać niż 
w wypadku pierwszym. Działanie kwasu 
je s t  tego rodzaju, że sprawia niejako doj
rzewanie jaja: zostają mianowicie w yda
lone ciałka kierunkowe i następuje obło- 
nienie jaja . L pcz zjawisko to i wtedy 
obserwować można, jeżeli kwas zostanie 
zastąpiony przez zasadę, czyli jeżeli z j a 
jam i jeżowców będziemy postępowali w 
tak i  sposób, jak i  opisaliśmy dla jaj  Po
łynoe i Lottia  g igantea I tutaj, ażeby 
pobudzić ja je  do rozwoju, trzeba zasto 
sować te same warunki, jak ie  widzieliś
my w przytoczonych już doświadczeniach. 
Stąd wynika, że dla wywołania parteno
genezy w ja jach  jeżowców można uży
wać dwu sposobów z jednakowym  sku
tkiem, skoro jednakowe otrzym ujemy re 
zulta ty , czyli że działanie kwasów łub 
zasad w danym  razie je s t  identyczne. 
Pew na różnica między temi sposobami 
daje się zauważyć, ma ona je d n a k  zna
czenie zupełnie drugorzędne, gdyż polega 
jedynie  na szybkości działania. Tak więc 
możnaby na zasadzie tych doświadczeń 
przyjąć dwie metody wywoływania par
tenogenezy sztucznej: jed n a  to działa
nie kwasów, druga — działanie zasad o 
słabej koncentracyi przez czas tak długi, 
dopóki ja ja  w tym lub innym płynie nie 
dojrzeją, poczem dla dalszego rozwoju 
korzystnem  jest, a czasem nieodzownem 
nawet umieszczenie w ten lub inny spo
sób po trak tow anych jaj w płynach obo
ję tnych  o zwiększonem ciśnieniu osmo

tycznem (8— 10 cm:t 2V2 norm. Na Cl na 
50 cm3 cieczy van‘t Hoffa).

Zależnie od na tu ry  ja ja  jedna  lub d ru 
ga metoda może być z powadzeniem sto 
sowana. W innych razach, np. do ja j  j e 
żowców obiedwie metody mogą być sto
sowane bez różnicy w skutkach.

Prócz strony faktycznej doświadczenia 
te nasuwają ciekawe uwagi teoretyczne. 
Kwasy i zasady, pobudzając jaje  do roz
woju, wywołują w niem pewne zmiany 
chemiczne. Przedewszystkiem są to pro
cesy oksydacyjne, gdyż tylko w obecno
ści wolnego tlenu rozwój wr tych warun 
kach nastąpić może, jak  to się dzieje i 
w razie zapłodnienia. Pobudka ta do p ro 
cesów oksydacyjnych je s t  jednak  tylko 
pośredniem działaniem kwasów i zasad, 
gdyż bezpośrednio czynniki te wywołują 
jak iś  proces chemiczny, którego rezu lta 
tem  jes t  wydzielona przez ja je  błona. 
(Jeżeli po uprzedniem działaniu kwasu 
czy zasady część tylko jaj  zyskała bło
nę, to one jedynie  dalej rozwijać się mo- 
gą). W ytworzenie zaś tej błony je s t  w 
ścisłym związku z cytolizą jaja , j a k  to 
w ynika z przeprowadzonych licznych ba
dań. Można sobie więc wyobrazić, że 
przez zapłodnienie, czy też działanie k w a 
sów, czy zasad następują w ja ju  chemi
czne procesy rozszczepienia, wskutek któ
rego jako uboczny produkt występuje 
błona. Lecz ponadto w następstwie tych 
rozszczepień wszczynają się w ja jku  spra
wy oksydacyjne, będące podstawą całego 
dalszego rozwoju. Przez to rozszczepie’ 
nie zostają mianowicie wytworzone albo 
oksydazy, albo też m aterye zdolne do 
utleniania się. Takie pojmowanie rzeczy 
miałoby bardzo odpowiednią analogię w 
zjawiskach, jak ie  spostrzegamy podczas 
kiełkowania nasion oleistych, kiedy na
stępuje  proces zmydlania estrów. Zmy- 
dlanie to odbywa się pod wpływem pe
wnego enzymu, który jednak  może u ja 
wnić swoję działalność tylko w obecno
ści kwasów. Nasienie samo sobie dostar
cza tegu kwasu w [ ostaci C 02, zaś kw a
sy tłuszczowe, powstałe ze zmydlenia do
starczają materyału do oksydacyi. Cho
ciaż trudno proces zapłodnienia identyfi
kować z procesem kiełkowania, jednak
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doskonale zdać sobie możemy sprawę ze 
znaczenia kwasów w partenogenezie s z tu 
cznej, znając  ich działanie w k iełkow a
niu. Bardzo też je s t  prawdopodobnem, 
że w ja jach  rozw ijających się parteno- 
genetycznie — spontanicznie, powstający 
w nich C 02 działać może jako  czynnik, 
powodujący zapłodnienie.

Tadeusz Kurkieioicz.

H O D O W L A  W  P O K R E W IE Ń S T W IE  
I K R Z Y Ż O W A N IE

(Dokończenie).

III.

Zastanowim y się teraz jeszcze raz nad 
kw estyą , czy krzyżowanie j e s t  korzyst- 
nem dla roślin, czy też nie. W ogólności 
możemy na to pytanie  odpowiedzieć tw ie r 
dząco, krzyżowanie bowiem daje zazwy
czaj okazy większe i lepiej rozwinięte, 
a owoce w większej ilości i ładniejsze.

N iebrak jednakże, jakeśm y  to widzieli, 
i w yją tków  od tego prawidła. Co zaś 
ciekawsza, pod wpływem odpowiedniej 
hodowli przyzwyczają się niejako do sa- 
mozapylenia naw et takie rośliny, które 
w zwykłych w arunkach  nie są zupełnie 
do niego uzdolnione i k tórych  potomstwo 
pochodzące z samozapylenia byw a po
czątkowa słabe i marne.

Przekonał się o tem  już D arw in  i tu 
taj właśnie zam ierzam y podać wyniki 
jego  doświadczeń na tem  polu.

Najbardziej zdum iew ające wyniki osią
gnął on ze znaną rośliną ogrodową Mi- 
mulus luteus. J e s t  to roślina o kw iatach  
w ybitn ie  przystosowanych do odwiedzin 
owadów. Z nasion, nabyw anych  pospo
licie w handlach, w yras ta ją  zwykle oka
zy o kw iatach  żółtych, w czerwone pla
my najrozmaitszych odcieni.

Część tak ich  okazów Darwin zapylał 
własnym  ich pyłkiem, część zaś cudzym. 
Następnie zbierał osobno nasiona, po
wstałe z samozapylenia, a osobno z k rzy
żowania i zasiewał jedne i drugie w tej 
samej doniczce, aby w szystkie  miały j e 

dnakowe warunki pod względem ziemi, 
wilgoci i pokarmu. Nasiona powstałe 
z samozapylenia zajmowały jednę  część 
doniczki, krzyżowane zaś drugą. Na
stępnie Darwin umieszczał doniczki w 
takiem  miejscu i w taki sposób, aby obie 
jej części były jednakow o oświśtlone; 
zatem  i pod tym  względem panowała j e 
dnolitość warunków.

W pierwszem pokoleniu z nasion, po
w stałych  drogą krzyżowania, wyrosły 
większe rośliny, niż z tych, k tóre za
wdzięczały istnienie samozapyleniu. W za
jem n y  stosunek ich wielkości był, jak  
100 : 77. W ydały też one więcej nasion 
i w takim  samym mniej więcej s tosun
ku. Ta różnica w wielkości roślin i w y
dajności nasion uwidoczniła się jeszcze 
wyraźniej w drugiem i trzeciem  pokole
niu; s tosunek wynosił tu ta j  100 : 50 i 
100 : 65.

Ale w czwartem pokoleniu wystąpił 
nowy objaw, który w sposób niespodzie
w any skomplikował dalszy przebieg ho
dowli. Mianowicie w obu grupach roślin 
isamozapylanie i krzyżowanie) powstała 
nowa większa i okazalsza odmiana o kwia
tach  białych w czerwone plamy. Naj- 
ciekawszem atoli było to, że w grupie 
samozapylanej znalazł się jeden  okaz tej 
nowej odmiany, który przewyższał w iel
kością wszystkie okazy, nietylko z wła
snej grupy, ale i powstałe drogą k rzy
żowania.

W dalszym ciągu w grupie samozapy
lanej odmiana biała rozwijała się coraz 
silniej tak, że ostatecznie zupełnie wy
parła  żółtą. Jednocześnie uzyskała ona 
przewagę pod względem wielkości nad 
g rupą  krzyżowaną tak, że s tosunek jej 
do tam tej w szóstem i siódmem pokole
niu wynosił 137 : 100. Toż samo doty
czyło wydajności nasion.

Biała odmiana powstawała również 
i w grupie krzyżowanej, znikała jednak  
zawsze bardzo prędko. Pozostaje to w 
zgodzie z wyżej wrspomnianem założe
niem, że krzyżowanie wyw iera  wpływ 
ujednostajn iający i że w ten sposób p rze
szkadza u trw aleniu  się nowonabytych 
własności. Zatem gatunek, rozmnażający 
się s ta le  zapomocą krzyżowania, ma m a 
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ło widoków na wytworzenie nowych od
mian, chyba że jego nasiona zostaną 
przeniesione do zupełnie nowej i obcej 
miejscowości, gdzie ani w ia tr  ani owady 
nie będą mogły przenieść pyłku z oka
zów, pozostałych w ojczyźnie. Dzieje 
się tu  to samo, cośmy wyżej widzieli 
w świecie zwierzęcym.

Darwin zaprzestał na siedmiu pokole
niach dalszej hodowli Mimulus luteus, po 
wytworzeniu się bowiem nowej samoza- 
pylającej się odmiany nie można było 
tak  zaraz spodziewać się dalszych zmian.

Spróbował tylko jeszcze, czy krzyżo
wanie będzie również niepomyślnem dla 
tej nowej samozapylającej się odmiany 
o białych kwiatach. W  tym celu zapy
lał część je j  kwiatów własnym jej pył
kiem, część zaś obcym pochodzącym je 
dnak również z okazów tej samej od
miany. I tu atoli większemi były okazy, 
wyrosłe z nasion, które powstały w sku
tek  samozapylenia. Różnica jednak  była 
mniej wybitna, mianowicie stosunek wza
jem ny wynosił 110: 100.

Takie same wyniki osiągnął Darwin 
w hodowli innej rośliny ogrodowej—Ipo- 
maea purpurea. I tutaj przez 5 pokoleń 
okazy, powstałe drogą krzyżowania, prze
wyższały wielkością samozapylane; sto
sunek wynosił 100: 77. Stosunek ten  za
chował się jeszcze i w 5 dalszych poko
leniach. Ale już w szóstem wśród oka 
zów samozapylanych powstał jeden nad
zwyczajnie rozrosły i przewyższający wiel
kością wszystkie inne z obu grup.

Darwin nazwał go „Hero“, zapylał j e 
go w łasnym  pyłkiem i w dalszym ciągu 
urządził hodowlę jego potomstwa w s ta 
nie nadzwyczaj czystym, stosując ciągłe 
samozapylanie. Okazy otrzymane tą  dro
gą zachowały ściśle charak te r  pierwsze
go osobnika rHero“ i stale przewyższały 
wielkością wszystkie inne, zarówno krzy
żowane, jak  i zapylane własnym pyłkiem, 
ale nie należące do tej nowej odmiany. 
Ilekroć zaś D arw in  zapylił k tóry  okaz 
rH ero“ obcym pyłkiem, otrzymywał za
wsze z nasion rośliny mniejsze, wątlej- 
sze i mniej płodne. Zatem ta nowa od
miana „Hero" zmieniła w zupełności wła
ściwą całym szeregom przodków potrze

bę krzyżowania się i s tała  się samoza- 
pylającą się.

Jes t  zresztą dużo roślin, które z n a tu 
ry  samej przystosowane są do samoza
pylenia i dla których krzyżowanie z in- 
nemi okazami tego samego ga tunku  nie 
przynosi zazwyczaj żadnej korzyści. Za 
takie zostały uznane już przez D arwina 
groch zwyczajny (Pisum sativum), ty toń 
(Nicotiana tabacum), Hibiscus africanus, 
Bartonia aurea, Passiflora gracilis, Ado
nis aestivalis, Escholtzia californica (w 
Anglii) i wiele innych. Stwierdzono to 
także dla przeważnej większości zbóż n;.- 
szych.

Znaczna jednakże ilość takich roślin 
daje się mimo to z wielką korzyścią 
krzyżować z innemi odmianami własne
go gatunku  albo przynajmniej z okaza
mi w innej okolicy. Dla niektórych tyl
ko, między innemi dla pszenicy, krzyżo
wanie nie daje wcale dobrych wyników. 
Są to gatunki wybitnie samozapylające 
się.

Ale nawet i u takich można wywołać 
zmianę pod tym względem.

W. M. Hay robił w ostatnich latach 
doświadczenia nad krzyżowaniem różnych 
odmian a przynajmniej różnych okazów 
pszenicy w Minnesocie. Stwierdził on, że 
istotnie wskutek krzyżowania pszenica 
traci na sile i płodności. Jednakże wśród 
otrzymanych w ten sposób okazów znaj
duje się zwykle pewna ilość ładniejszych 
i uzdolnionych do pomyślnego mnożenia 
się drogą krzyżowania. Zapomocą s ta 
rannego doboru można ustalić tę nową 
właściwość.

Je s t  to wypadek wręcz przeciwny do
świadczeniom Darwina z Mimulus i od
mianą „Hero“: tam gatunki, potrzebujące 
normalnie krzyżowania się, stawały się 
samozapylającemi się, tu samozapylające 
się nabierały zdolności do krzyżowania. 
Ale w obu przypadkach pierwotna skłon
ność płciowa ulegała zmianie.

Jeszcze więc raz dochodzimy do wnio
sku, że potrzeba samozapylenia lub też 
krzyżowania do wydania potomstwa— 
nie stanowi istotnej cechy gatunku, lecz 
zdaje się być raczej właściwością zmien
ną, mniej więcej tak  ja k  barwa kwiatów.
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Czasami nawet, j a k  np. u Mimulus, 
można sądzić, że pozostaje ona w pe
w nym  związku z barw ą, zmiana bowiem 
pod tym względem nas tępu je  jednocze
śnie ze zmianą barw y.

W  na tu rze  jed n a k  naogół przeważa 
skłonność do krzyżowania: większość g a 
tunków  je s t  tak  zbudowana, że dla nich 
dogodniejszym  byw a krzyżowanie, niż 
zapylanie w łasnym  pyłkiem. Ma to tę 
w ielką dogodność dla ga tunku , że po
zwala mu zachować bez zmian uzyskaną  
już  postać, najodpowiedniejszą dla da 
nych  warunków, wiadomo bowiem, że 
krzyżowanie dzieła niwelująco i niszczy 
tworzące się odmiany i odstępstw a od 
głównego typu.

Nie należy tylko zapominać, że krzy
żowanie nie j e s t  jedynym  sposobem sku 
tecznego mnożenia się, że samozapylanie 
u roślin i łączenie się w pokrew ieństw ie 
u zwierząt zdarzają  się również z pom y
ślnym skutk iem , a także, że zachowanie 
się zwierząt i roślin pod tym względem 
ulega z czasem zmianom.

IV.

Powiedzieliśmy wyżej, że w naturze 
krzyżowanie u  roślin j e s t  objawrem po
spolitszym. W ręcz  przeciwne s tosunki 
panują  wśród ga tunków  i odmian up raw 
nych: tu ta j przeważna ich ilość roz
m naża się najpom yślniej przez samoza- 
pylenie.

Ciekawego p rzyk ładu  pod tym  wzglę
dem dostarcza groch zw yczajny (Pisum 
sativum).

Ogół roślin m otylkow atych je s t  nie
wątpliwie p rzystosow any do zapylania 
przez owady: k w ia ty  ich są j a k b y  um y
ślnie t a k  zbudowane, aby jaknajlep iej 
przynęcać ow ady i robić im ja k  najw ię
ksze udogodnienia podczas odwiedzin.
[ nasz groch niewątpliw ie był przysto
sowany do tego samego. Ale że obec
nie w Europie, j a k  się zdaje, j e s t  bardzo 
mało błonkówek, uzdolnionych do prze
noszenie jego  pyłku, j e s t  więc on p ra
wie zupełnie pozbawiony odwiedzin owa
dów i z biegiem czasu, pod wpływem 
upraw y sta ł się rośliną samozapylającą

się, k tóra  tylko czasami ulega krzyżowa
niu, ale dla której proces ten przestał 
być korzystnym, a nawet stał się szko
dliwym. Już Darwin zwrócił uwagę, że 
krzyżowanie osłabia siłę życiową tego 
gatunku.

Inne upraw ne motylkowate, j a k  np. 
koniczyna i teraz jeszcze nie mogą się 
obejść bez odwiedzin owadów, j a k  o tem 
namacalnie przekonano się z niepłodno
ści koniczyny w' Australii  przed wpro
wadzeniem do tej części świata trzmieli.

Z naszych drzew owocowych część 
uzdolniona je s t  do śamozapylania, wię
kszość atoli potrzebuje  koniecznie owa
dów; ale naw^et i te odmiany, k tóre  wy
dają  owoce bez krzyżowania dostarczają 
jednak  lepszych produktów, gdy  zostaną 
zapylone cudzym pyłkiem.

U różnych gatunków pszenicy, jęcz
mienia i żyta pylniki otwierają się zwy
kle jeszcze pr:'ed rozwinięciem się kło
sów; szczególnie wcześnie następuje  to 
u jęczmienia, to też zdaje się, że ga tun 
ki jego są prawie zawsze zapylane w ła
snym  pyłkiem.

Bardzo ciekawe wyniki otrzymał A. D. 
Shamel, k tóry  urządził w Stanach Zje
dnoczonych szereg odpowiednich doświad
czeń nad tytoniem.

Przekonał się przedewszystkiem, że 
kw iaty  tej ruśliny w chwili otwierania 
się są już  zapylone w zupełności albo 
przynajmniej częściowo, pylniki ich bo
wiem otwierają się i wysypują  pyłek 
już wtedy, kiedy kwiaty  są jeszcze zam
knięte. Naturalnie, że po otworzeniu się 
kw iatów  może nastąpić jeszcze krzyżowre 
zapylenie, ma już  ono jednak  w każdym 
razie podrzędne tylko znaczenie.

Doświadczenia Shamela wykazały w 
dalszym ciągu, że z nasion ty toniu, po
wstałych drogą samozapylenia, otrzymuje 
się rośliny większe, okazalsze i płodniej
sze, niż w przypadku krzyżowania dwu 
roślin z tej samej odmiany. Dla tytoniu 
zatem, przynajmniej w stanic uprawy, 
krzyżowanie w obrębie tej samej odmia
ny je s t  zabiegiem szkodliwym.

Inaczej się rzecz ma, jeśli  zapylimy 
jego kwiaty pyłkiem z innej odmiany: 
tu o trzym uje się zazwyczaj okazalsze ro
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śliny, niż w razie samozapylenia. Ho
dowca jed n ak  nic na tem nie zyskuje, 
a to dlatego, że przez takie krzyżowanie 
okazy są wprawdzie roślejsze, ale zato 
nie jednakow e pod względem wzrostu 
i innych właściwości, podczas gdy przez 
samozapylenie o trzym uje się rośliny nieco 
mniejsze, lecz o znacznie bardziej jedno
litym charakterze. Wiadomo zaś, że w 
uprawie ty ton iu  chodzi przedewszystkiem 
o to, aby produkt byl możliwie jednako 
wej wartości.

Z tego powodu krzyżowanie dwu od
mian ty toniu  stosuje się tylko na małą 
skalę i zazwyczaj jedynie  wtedy, gdy 
chodzi o wyhodowanie jak ie jś  nowej od
m iany o skombinowanych własnościach.

Co więcej, hodowcy s ta ra ją  się nawet 
zapobiedz możliwości krzyżowania u t y 
toniu, ponieważ wiedzą, że samozapyle
nie da im nasiona dostarczające wię
kszych, piękniejszych i bardziej w arto
ściowych roślin. Od czasu, gdy zrobiono 
to odkrycie, osłaniają oni s tarannie  spe- 
cyalnym papierem kw iaty  okazów, prze
znaczonych na nasienniki, aby w ten 
sposób ustrzedz się od wszelkiej możli
wości dostania się na nie pyłku z sąsie
dnich okazów.

Postępują  zatem wręcz przeciwnie, niż 
właściciele ogrodóA\r owocowych i winnic, 
którzy właśnie s ta ra ją  się o to, ażeby 
ułatwić możliwie szeroki dostęp do kw ia 
tów pszczołom i innym owadom, p rz y 
noszącym cudzy pyłek.

W idzimy stąd, j a k  rozmaitym prawom 
ulega pod tym  względem życie roślin. 
Szczególnie zaś ciekawe je s t  to, że w s ta 
nie upraw y organizmy mogą zmieniać 
tak  dalece swe zapotrzebowania, że to, 
co dawniej było dla nich szkodliwem, 
obecnie staje się rzeczą konieczną i nie
odzowną. I dlatego hodowcy muszą do
kładnie zapoznać się *z właściwościami 
uprawianych roślin i z zachodzącemi w nich 
zmianami, aby umieć z nich wyciągnąć 
najw iększą korzyść, naturalnie  w grani
cach możliwości.

Bardzo np. ważną rzeczą, a nie zawsze 
ła tw ą  do osiągnięcia je s t  utrzymanie w 
czystości odmiany roślin, rozmnażanych 
z nasion, a więc prawie wszystkich j e 

dnorocznych. Jasnem  jes t ,  że tutaj naj- 
odpowiedniejszemi będą odmiany, uzdol
nione do samozapylenia, takie bowiem 
zachowują najwierniej cha rak te rys tycz 
ne cechy. Tylko, że, n ieste ty , nie wszy
stkie posiadają tę własność: dość będzie 
wymienić tu  tak  ważną gospodarską ro
ślinę umiarkowanie ciepłej i podzwrotni
kowej strefy, j a k  kukurydza, która staje 
się bezpłodną w razie samozapylenia. 

Rzeczą hodowcy je s t  w takich razach 
w yszukać właściwy sposób postępowania, 
a zrobić to może zawsze jedynie przez 
dokładne zbadanie wymagań życiowych 
danej rośliny.

B. Dyakowski.

SPRAW O ZD AN IE.

Dr. Józef Nusbaum. Zootomia praktyczna. 
Wydana staraniem d-ra Jana Tura. Z za
pomogi Kasy pomocy im. d-ra Józefa Mia
nowskiego. W arszawa, 1908 str. VIII i 263. 
O n a  rs. 2.

W  kraju naszym do pisania książek i pod
ręczników biorą się zw ykle ludzie, którzy 
sami uczyćby się jeszcze powinni. Im kto 
mniejszy posiada zasób wiedzy, tem chętniej 
pisze o przedmiotach najrozmaitszych, gdyż 
nio odczuwa poprostu w szystkich trudności, 
z jakiemi w alczyć wypada, pisząc dobry pod
ręcznik. To też na rynku księgarskim wi
dzimy ogromną ilość tandety tem szkodliw
szej, że poziom naukowy naszego społeczeń
stwa jest bardzo nizki wobec braku orga
nicznie z niem związanych zakładów nauko
wych wyższych, a krytyka poważna— przy
najmniej w kwestyach przyrodniczych —ist
nieje tylko na tumach czasopism przez ni
kogo nie czytyw anych. Mamy c°prawda 
nieco sił prawdziwie naukowych, ale ludzie 
ci, zajęci zwykle pracą zarobkową, resztę 
swego czasu poświęcają badaniom i nie mają 
ani czasu, ani chęci na działalność piśmien
niczą. Na tle tem nader dodatnio wyróżnia 
się prof. Józef Nusbaum. Uczony ten, poza 
działalnością profesorską, która najdobitniej
szy swój wyraz znajduje w szeregu rozpraw 
ogłoszonych przez jsgo uczniów ,—poza wła
snymi i wszechstronnomi badaniami, znaj
duje zawsze możność podzialenia się swą 
wiedzą z szerszym ogółem. Prócz książek 
popularno - naukowych znajdujemy w jego  
dorobku podręcznik szkolny zoologii, w y
kład anatomii porównawczej, a teraz zjawia
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się zootomia praktyczna. Znajdujemy w niej 
opis przyrządów potrzebnych do badań zo- 
otom icznych, wskazówki do zbierania i prze
chowywania m ateryału do ćwiczeń, krótkie 
wiadomości z techniki mikroskopowej, a wre
szcie opis anatom iczny przedstawicieli waż
niejszych grup zoologicznych. Krótko mó
wiąc, jest to książka potrzebna i napisana 
znakomicie; uczeń, który ją przejdzie, bę
dzie przygotowany do studyów  poważniej
szych w pracowni zoologicznej. Obecnie, 
dzięki książkom prof. Nusbauma, można 
przejść całkow ity kurs zoologii, korzystając 
z podręczników polskich. Szkoda, że nie 
o w szystkich innych działach wiedzy można 
to powiedzieć.

Jan Sosnowski.

/\Ł<actemia Umiejętności.
I I I.  W y d z ia ł  m ate m atyczn o -p rzyrodn iczy .

Posiedzenie dnia 2 listopada 19 0 8  r.

P rzew odniczący : D y re k to r  £ .  Janczew ski•

Czł. K. Kostanecki przedstawia pracę p. 
Stefana Kopcia p. t.: „Badania doświadczal
ne nad rozwojem cech p łciow ych u m otyli 
(wykonaną w pracowni zoologicznej U ni
w ersytetu  Jagiellońskiego, pod kierunkiem  
prof. d-ra Garbowskiego).

Doświadczenia Oudernansa i innych nad 
kastracyą m otyli okazały, że, w przeciw ień
stw ie z powszechnie znanemi skutkam i ka- 
stracyi u zwierząt kręgowych, gdzie po
wstrzym uje ona rozwój cech płciowych  
wtórnych, rozwój różnic płciow ych u doj
rzałych owadów nie doznaje zmiany nawet 
i wówczas, gdy dokonano operacyi na w cze
snych stadyach przeobrażenia. Pow staje  
tedy pytanie, co może być powodem tak 
rozmaitego zachowania się pod tym  w zglę
dem kręgowców i zwierząt niższych. Praca 
p. K. stanowi przyczynek do rozwiązania 
tego problemu, mającego zasadniczą donio
słość biologiczną.

Do doświadczeń sw ych p. Kopeć wybrał 
gąsienice i poczwarki kilku prządkówek kra
jowych. Sprawdziwszy na obszernym mate- 
ryale, że sama kastracya żadnych widzial
nych skutków  nie wywiera, starał się w y
kazać stopień niezależności w rozwoju po
szczególnych cech i części składowych mo
tyla tą drogą, że w młode stadya wprowa
dzał krew lub plazmę gruczołów  rozrod
czych z okazów drugiej p łci tego samego 
lub innego gatunku, albo też wszczepiał w 
kastrowane okazy zawiązki całych obcych |

gonad. Doświadczenia te, dokonane zapo
mocą stosownych metod, dowiodły, że i w ó
wczas wygląd operowanych okazów bynaj
mniej się nie zmienia. I zawiązki gonad  
również rozwijają się w obcym ustroju w 
sposób typow y. Z drugiej strony, istnieją 
pewne korelacye gonad z otoczeniem , co 
wskazują w ykryte przez p. Kopcia zjawiska 
regeneracyi, bypertrofii lub niedokształcenia 
wszczepionych gruczołów. W obec tego p. 
K. uważa za przyczynę uiezależności cech  
płciow ych m otyli od nadmienionych transfu- 
zyj i transplantacyj tę okoliczność, że sta
dya dojrzałe owych owadów powstają z t. 
zw. tarczek zarodkowych, rozwijających się 
w ciele gąsienicy i poczwarki jakoby na od- 
żywczem ale organicznie obcem podłożu.

Dalszy szereg podobnych doświadczeń, za
mierzonych przez p. K. na owadach o prze
obrażeniu niezupełnem , zdoła dopiero bez
pośrednio udowodnić przypuszczalną słu sz
ność tej hypotezy.

Czł. Marchlewski przedstawia pracę pp. 
G. G. W ilenki i Z. M otylewskiego p. t.: 
„O działaniu sodu na cholesterynę w w y
skoku am ylow ym “, wykonaną w  zakładzie 
Chemii lekarskiej U niw ersytetu  lwowskiego, 
pod kierunkiem prof. d-ra Bądzyńskiego.

Przeprowadzając działanie sodu na chole
sterynę w sposób podany przez Dielsa i Ab- 
derhaldena oraz Neuberga, pp. W . i M. 
(oprócz ciała, które topiło się w. temp. 
1 1 5 —  125° C i okazywało tauże w innych  
względach zupełne podobieństwo do zw iąz
ku, opisanego przez wyżej wym ienionych  
uczonych pod nazwą acholesterolu , albo 
d wuhydrocholesteryny) jako produkty re
akcyi otrzymali dwa nieznane dotychczas 
związki cholesterynowe; mianowicie związek, 
który krystalizował się w igły i topił się 
w temp. 86° —  88° C oraz inny, który kry
stalizował się w blaszki i topił się w temp. 
130°— 133° C. Pierwszy z tych  związków, 
1-koprosteryna, był bogatszy w wodór od 
cholesteryny, a ponieważ okazywał równo
cześnie nadzwyczaj wiele podobieństwa do 
koprosteryny, od której różnił się prawie 
ty lko  tem jednem, że skręcał płaszczyznę 
polaryzacyi w lewo, a nie jak koprosteryna  
w prawo, jest więc prawdopodobnie izom e-, 
ronem optycznym  koprosteryny. Drugi 
związek, będąc optycznie nieczynnym , był 
zresztą tak podobny do cholesteryny, że pp. 
W . i M. uważają go za izomeron choleste
ryny i dają mu nazwę Y-cholesteryny. Po
nieważ rzekomy a-cho)esterol Dielsa i Abder- 
haldena, a także dwuhydrocholesteryna N eu
berga, o której ten autor przypuszczał, że 
jest identyczna z w ykrytą przez Bądzyń
skiego koprosteryną, okazała się w badaniu 
W illstiittera izomeronem cholesteryny, otrzy
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manie przeto przez autorów tej rozprawy 
związku pierwej wym ienionego zbliża nas 
po raz pierwszy do syntezy koprosteryny.

(Dok. nast.)

Kalendarzyk a stronom iczny  na grudzień r. b.

Merkury nie jest widoczny; 24-go będzie 
w górnem połączeniu ze słońcem.

W enus jest gwiazdą poranną, wschodzącą 
na 2 V2 godziny przed słońcem. Planeta 
przysuwa się (pozornie) do słońca, od Ziemi 
zaś oddala się, skutkiem  czego średnica tar
czy maleje — od 14" do 12". Przeszło 4/5 
tarczy są oświetlone.

Mars wciąż jeszcze widzialny jest dopiero 
nad ranem, gdyż wschodzi o 41/2 po półno
cy; porusza się szybko (ale znacznie wol
niej niż słońce) na wschód, i z gwiazdozbio
ru Panny dochodzi w ciągu miesiąca do 
wschodnich części Wag. Św ieci czerwono 
na połudn.-wschodzie, średnica tarczy 4".

Jow isz wschodzi 1-go o l l V 2, a 31-go 
o 91/2 wieczorem, jest już więc dostępny do 
obserwacyj przed północą Wielka ta pla
neta świeci w gwiazdozbiorze Lwa i poru
sza się ruchem prostym. Średnica tarczy 
wzrasta w ciągu miesiąca od 37" do 40".— 
Istnienie ósmego satelity Jowisza, odkrytego 
w roku bieżącym na fotografiach obserwa- 
toryum  w Greenwich, jest teraz rzeczą zu
pełnie pewną.

Płaszczyzna drogi księżyca posiada na
chylenie 31° do ekłiptyki (orbita księżyca 
Ziemi jest nachylona do ekliptyki tylko o 
5°), mimośród ma wartość około 1/3, czas 
obiegu naokoło Jowisza wj nosi 26 miesięcy. 
W szystk ie te elem enty ulegają jednak na
der znacznym zmianom skutkiem silnych  
perturbacyj ze strony słońca. Jaki jest kie
runek ruchu naokoło Jow isza—czy księżyc  
obraca się w kierunku wskazówki zegara, 
czy w odwrotnym —nie jest jeszcze rozstrzy
gnięte. Teorya biegu togo nowego malu- 
sińskiego stanowić będzie nader trudne za
gadnienie mechaniki niebieskiej.

Saturn widzialny jest przed północą pod 
wielkim czworobokiem Pegaza. Przechodzi 
przez południk na początku miesiąca o 71/2, 
w końcu o 5 3/4 wieczorem. Rzekome od
krycie nowego pierścienia brunatnego, do
konane przez obserwatoryum genewskie, nie 
potwierdza się; wytrawni obserwatorowie Sa
turna nie mogli zauważyć żadnego nowo
tworu przy pierścieniach planety. Zapewne 
chodziło o złudzenie optyczne, wywołane 
przez dyspersyę promieni w atmosferze w

połączeniu z niezupełnym achromatyzmem  
lunety.

W arunki widzialności kom ety 1908 r. 
(Morehouse), odkrytej fotograficznie w obser
watoryum Yerkesa, są coraz gorsze. W pier
wszej dekadzie miesiąca kometa będzie we 
wschodniej części Tarczy Sobieskiego; współ
rzędne: 1-go a — 1 8 h50m 8 = — 7, 7-go a =  
1 8 h50m, § =  —11°. Szukać należy z lornet
ką. W  W arszawie ośw ietlenie tła nieba 
przez światło elektryczne nie pozwoliło mi 
w listopadąk^ryjrzeó kom ety gołem okiem; 
przez lornetK^^fcyzmatyczną widać ją było 
wyraźnie z parostopniowym warkoczem.

Odmiany księżyca: pełnia 7-go i nów 23-go, 
połączone będą z” zaćmieniami. Na pełni 
księżyc ulegnie zaćmieniu przez półcień Zie
mi (to  jest dla obserwatora na księżycu  
część słońca zakryta będzie przez Ziemię), 
pierwsze zetknięcie się księżyca z półcie
niem nastąpi 7-go o godz. 8 m. 2 wiecz., 
ostatnie o 1 m. 36 po północy. Zjawisko 
ujawni się w nieznacznem pociemnieniu księ
życa. Obrączkowe zaćmienie słońca w d. 23 
grudnia będzie widzialne tylko na południo
wej półkuli ziemi.

Przesilenie dnia z nocą nastąpi 22-go o
7-ej rano. Od tej chwili słońce zbliżać się 
będzie ku północnej półkuli nieba.

Minimum Algola 11-go około 9 wieczo
rem.

T. B.

KRO N IKA NAUKOWA.

Pierw sze sztucznie w  akw aryach w yho
dowane jeżowce. [Zasługa wyłączna Dela- 
gea. Pamiętam, jaki hałas, przeważnie oczy
wiście bezsensowny, robiła z tego powodu 
w roku zeszłym prasa francuska: rozmaite 
M atiny, Journale i t. p. Jądro jednak roz
głosu było istotnie prawdziwe, niezmiernie 
ciekawe i ważne.

Dotąd nie udawało się nikomu z biologów  
wyhodować w warunkach laboratoryjnych 
żadnego ze zwierząt morskich, przechodzą
cych stadya pelagiczne (t. j mających po
staci larwalne, wymagające wolnego na fa
lach morskich żywota). Niepodobna, zda
wało się, doprowadzić ich rozwój do postaci 
dorosłej (imago).

Delage dowiódł, że można. Jeżowce (Pa- 
racentrotus łividus), których jaja sztucznie 
pobudzono do rozwoju partenogenetycznego, 
dają się nietylko utrzym ać przy życiu jako 
larwy pelagiczne (pluteus), lecz już w roku 
zeszłym  przy mnie w RoscofF zaczęły odby-
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wad metamorfozę, postępującą coraz dalej 
ku postaci dorosłej.

Teraz zaś oto co D elage kom unikuje A k a
demii Um iejętności. R. M.].

Hodowla larw partenógenetyczny ch (Plu- 
teus) w akwaryi.ch D elagea poaiw a się da
lej pom yślnie. Dwa jeżow ce, pochodzące 
z ty ch  larw sztucznie (bez zapłodnieniu) 
wyhodowanych, a któro w grudniu, roku 
zeszłego (1907) dosięgły wzrostu —  jeden

3,5 mm, drugi 4 mm, urosły w ciągu roku 
znacznie. Średnica pierwszego, bez kolców, 
wynosi obecnie 12 milimetrów, drugiego 18 
milim. Delage ma nadzieję, że  w ciągu  
przyszłego lata te sztucznie wyhodowane 
jeżow ce osiągną dojrzałość płciową. Byłby  
to tryum f istotnie wielki.

M. S.

(C. R. Ac. Sc.).

BULETYN METEOROLOGICZNY
za czas od 11/XI do 20/XI 1908 r.

(Ze sp o s trz eżeń  na S tacy i M e teo ro lo g iczn e j C en tra ln e j p rz y  M uzeum  P rzem y słu  i R olnictw a w W arszawie).

D
z

ie
ń B a ro m etr  re d . 

do  0° i na cięż
kość. 700 mm-j-

T em p era tu ra  w st. C els.
K ierunek  i p rę d k . 

w ia tru  w m /sek.
Z achm urzen ie

( 0 - 1 0 )

2 3
n  

«0 §•

mm

U W A G I

7 r. | 1 P- | 9 w. 7 r. 1 1 p- 9 w. Najw Najn. 7 r . 1 P- 9 w. r j

r - 1 p. 9 w.

i i 59,4 58,6 57,3 —6,2 - 0 , 8 - 2 , 8 - 0 , -7 ,2 s w 2 E 3 S5 2 0 O 0 —

12 55,1 53,4 51,7 - 6 , 6 0,5 - 2 , 0 0,7 -7 ,0 SE, s w 3 s w 5 3 Q 7 3 2,8 • w  nocy; t—i a.

13 48,7 51,0 57,6 1,2 - 0 ,6 -2 ,4 1,6 -2 ,5 w 2 N 5 n e 9 10 • 1 0 # 6 0,5 #  1 p.

14 64,6 66,4 69,9 -11,2 -7 ,5 -11,2 -2 ,4 -11,8 E 5 n e 6 n e 3 0 O l 0 — i—i a.

15 72,0 73,2 72,8 -12,6 -6 ,7 —9,2 -6 ,0 -13,1 n e 3 e 3 s e 5 0 © o 0 —

16 70,4 67,9 64,2 -10,4 -2 ,5 -4 .0 -1 ,4 -11,3 s e 3 s w 3 3 © 7 1 —

17 57,6 55,7 53,9 -5 ,0 2 ,0 0,4 2,0 -5 ,6 S5 SW 5 s w 4 1 0 5 4 —

18 52,4 51,5 52,8 0,9 4,2
•

2,4 4,4 - 1 , 0 s w 3 W 8 W 5 1 0 * 9 3 0,1 #  7 15 a . d r .

19 51,2 47,7 44,1 i ,3 3,8 2,2 3,8 1,0 s a S5 s w 6 10 10 10 0,6 • w nocy.

20 42,0 41,4 46,8 2,0 3,0 0,5 3,6 0,0 W 3 W 9 W 5 10 10 4

Śre
dnie 57,3 56,7 57,1 4,°7

1
-0,°5 —2,°6 0,°6 —5,°9 2,9 5,4 5,3 4,9 5,9 3,1 —

S ta n  śred n i b a ro m e tru  za d ek ad ę  , / 3 (7 r.^^)- !  p  ~ |“9 w.) —  757 ,0  mm

T em p era tu ra  śre d n ia  za dekadę: (7 r .  ) 1 P-~{“ 2 X 9  w ) = — 2°,6  C els.
Sum a o p ad u  za d ekadę: —  4 ,0  mm

T R E Ś ć M JM E R U . A. M ichel-Levy. Sztuczne od tw arzanie skat i m inerałów , tłum . L. H.— 
Jaccjues Loeb. O ogólnych m etodach partenogenezy  sztucznej, przez Tadeusza R utkiew icza. — H o 
dow la w  pokrew ieństw ie i krzyżow anie, przez B. D yakow skiego. — Sprawozdanie, przez Ja n a  So
snow skiego.—A kadem ia um iejętności.—K alendarzyk astronom iczny na grudzień  r. b., przez T. B — 
K ronika naukow a.—B ule tyn  m eteorologiczny.

W ydaw ca W. W rób lew sk i Redaktor Br. Znałow icz .

D ru k arn ia  L . B ogusław skiego , Ś -to k rzy sk a  N r. 11. Telefonu 195-52.


