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P O Ż Y T E K  N A U K O W Y  Z W Y 
P R A W  DO BIEGUNA P O Ł U D N I O 

W E G O 1).

Rzućmy tylko okiem na mapę geogra
ficzną, a uderzy nas odrazu różnica w wy
glądzie pomiędzy dwoma biegunami ziem- 
skiemi: w przeciwstawieniu do okolicy 
arktycznej, zajętej przez istny ocean lo
dów, biegun południowy zdaje się przed
stawiać ogromny szmat powierzchni lą
dowej.

Położony bliżej krajów cywilizowanych, 
biegun północny już przez to samo ła
twiej poddaje się badaniu. W r. 1895 
Nansen zdołał zbliżyć się na odległość 1 
418 kilometrów do tak upragnionego ce
lu. Z początkiem naszego wieku Cagni 
posunął się jeszcze dalej, a przed dwoma 
laty komendant Peary dotarł do miejsca,

J) R evue scłentifiąue z dnia 14 listopada 
1908 roku.

gdzie tylko 322 kilometry dzieliły go od 
tajemniczego punktu: pozostaje więc do 
rozpoznania płat ziemi o powierzchni j a 
kichś trzystu tysięcy kilometrów kwa
dratowych.

Na drugim atoli krańcu osi ziemskiej 
przestrzeń nieznana jest znacznie wię
ksza, odpowiada bowiem dwa razy wzię
tej powierzchni Europy.

Podczas słynnej swej wyprawy z roku 
1903 kapitan Scott zatrzymał się w od
ległości z górą 800 kilometrów od bie
guna południowego, a wyprawy później
sze nie wysunęły się wcale poza koło 
biegunowe.

Albowiem w pustynnych tych krainach 
żeglarz napotyka niebezpieczeństwa stra
szliwe, i nie bez powodu, zaiste, pisał 
Cook po śmiałej swej wyprawie z roku 
1772: „A jednak, miałem wielką ochotę 
zbliżyć się bardziej do bieguna, ale było
by nieroztropnością narazić publiczność 
na utratę wszystkich owoców tej ekspe- 
dycyi w pogoni za odkryciem i pozna
niem wybrzeża, którego bliższe zbadanie 
nie obiecuje żadnych korzyści ani dla że
glugi, ani dla geografii, ani dla żadnej 
innej umiejętności. Sądzę, że po tej re*
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lacyi nie będzie już mowy o kontynencie ! 
południowym".

W ciągu ostatnich lat dziesięciu cała 
plejada statków skierowała się w te nie
znane krainy w celu czysto nauko
wym.

W roku 1898 Belgica pierwsza przezi
mowała na oceanie Antarktycznym; na- i 
stępnego roku Southern Cross przywiózł 
stamtąd obfity zasób spostrzeżeń magne
tycznych i meteorologicznych.

W latach 1902 i 1903 nie mniej jak  
pięć statków dotarło do pogranicza lodów: 
wyprawie angielskiej na Discoverv po
śpieszył niebawem z pomocą Morning; 
dalej Gauss w charakterze przedstawi
ciela Niemiec, Scotia pod flagą szkocką 
i wreszcie s tatek  szwedzki Antarctic.

Prancya nie mogła nie wziąć udziału 
w takim ruchu naukowym; to też w ro
ku 1905 statek le Franęais pod rozkaza
mi doktora Charcota zbadał jeden z wy- ■ 
cinków tej opuszczonej strefy.

Zaledwie wróciwszy do kraju, śmiały ; 
podróżnik zajął się przygotowaniami do 
drugiej wyprawy i dzięki poparciu rządu 
oraz Akademii nauk i innych towarzystw 
uczonych niedawno wyruszył na nowe 
niebezpieczeństwa i po nowe zdobycze.

Obecnie szereg nowych jeszcze wypraw 
znajduje się w stadyum organizacyi. 
W Anglii przygotowują się do wyjazdu 
w najbliższej przyszłości: Stock i Scha- 
ckleton, w Belgii Arctowski, w Szkocyi— 
Bruce.

Po cóż narażać się na tyle niebezpie
czeństw? Po co wydawać tyle pieniędzy, 
a zwłaszcza po co igrać tak z życiem lu
dzi, którzy mogliby przecież swobodniej 
pracować w strefach mniej niegościn
nych.

Prawdę powiedziawszy, przemysł i han
del, na razie przynajmniej, nie mają cze
go spodziewać się z tej strony, ale lu
dzie, których interesuje wiedza, potrafią 
zrozumieć takie poświęcenie. Dla nich 
to przeznaczam te kilka uwag, w których 
postaram się wykazać w krótkości wiel
kie znaczenie tych ekspedycyj do b ie
guna południowego.

I.

Naogół, publiczność, nawet wykształ
cona, nie wyobraża sobie, jak ważne za
gadnienia mogą być rozwiązane na pod
stawie znajomości zupełnej lądu antark- 
tycznego. W sprawie tej są zaintereso
wane prawie wszystkie umiejętności; wy
pada nam atoli uwzględnić specyalnie 
dwie z pomiędzy nich, mianowicie Ge- 
odezyę i Astronomię.

Gdy się napisze w podręczniku Geogra
fii, że Ziemia ma postać elipsoidy obro
towej i gdy się poda różnicę pomiędzy 
promieniem biegunowym a promieniem 
równikowym, to, zdawałoby się, powie
dziane jest ostatnie słowo w tej kwestyi. 
Zbyt łatwo jednak zapominamy, że wie
dza postępuje drogą kolejnych przybli
żeń. Im bardziej doskonalą się nasze 
środki miernicze, tem dokładniejsze stają 
się badania, zmuszając nas do coraz to 
ściślejszego ujęcia zagadnienia.

Postać globu ziemskiego przedstawia 
nam się obecnie jako coś niezmiernie 
skomplikowanego.

Dowiedzioną je s t  rzeczą, że, nawet po
mijając góry i wgłębienia morskie, ge
oida ziemska ma figurę całkiem niepra
widłową. Otóż, mamy do swego rozpo
rządzenia trzy metody, które pozwalają 
nam zdać dokładnie sprawę z tej niepra
widłowości.

Możemy zapomocą skomplikowanych 
tryangulacyj zmierzyć długości łuku po
łudnikowego w możliwie największej li
czbie miejscowości.

Zmiany w natężeniu ciężkości, stwier
dzane zapomocą wahadła, dają nam me
todę drugą, która już dostarczyła zbioru 
wskazówek nadzwyczaj cennych.

Wreszcie, do tego samego celu służyć 
może cały szereg zjawisk astronomicz
nych, jak  precesya, nutacya, nieprawi
dłowości w ruchu księżyca, zakrycie 
gwiazd.

Trzeba jednak przyznać, że jeżeli me
toda pierwsza daje nam bezpośrednio 
wymiary geoidy ziemskiej, to dwie po
zostałe mogą nam tylko dostarczyć pe
wnych informacyj co do jej kształtu ze
wnętrznego, które musimy uzupełniać
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pomiarem jednego lub kilku wymiarów, 
oznaczanych zawsze doświadczalnie.

Trzy powyższe metody pomagają więc 
sobie wzajemnie, ale koniec końców zmu
szeni jesteśmy powrócić do pierwszej, 
która jedynie może nam dostarczyć ele
mentów rachunku — danych zagadnienia. 
Rozpatrzenie ostatnich wyników wystar
czy do przekonania się, że w chwili obe
cnej zagadnienie to jest, niestety, bar
dzo dalekie od rozwiązania.

W samej rzeczy promień Ziemi u róż
nych autorów w zależności od badań, na 
których się opierali, wypada bardzo roz
maicie. I tak:

■•r . , , , _ Promień ziemski równi-Nazwisko badacza kowy w mdmch

Móchain i Delam bre 1790 ; 6 375 687
A iry 1830 6 377 425
E verest 1830 6 377 183
Bessel 1841 6 377 283
Ciarkę 1858 0 378 168
Ciarkę 1866 6 378 206
L isting 1873 6 377 377
Ciarkę 1878 6 378 265
Ciarkę 1880 6 378 181
F aye 1881 6 378 393

Bardzo znaczne różnice powyższe nie 
dają się wytłumaczyć jedynie błędami 
pomiarów. Należy przyjąć, że długości 
łuków południkowych zmieniają się zale
żnie od stref i że kształt elipsoidalny 
nie zgadza się z danemi doświadczenia. 
Zresztą, wynika to z pomiarów geode
zyjnych, zwłaszcza z tych, które usku
teczniono w latach 1905 — 1906 na tery- 
toryum Stanów Zjednoczonych. Wyniki 
tych pomiarów ogłosili Tetmann i Hay- 
ford, a liczby otrzymane nie zgadzają się 
z żadną z liczb poprzednich.

Już w roku 1900 sir Norman Lockyer 
wykazał, że zależnie od okolic, jakie się 
weźmie za podstawę, dochodzi się do pro
mieni równikowych różnych. Tak np., 
z pomiarów, uskutecznionych pomiędzy 
południkiem zachodnim 8°15' a południ
kiem zachodnim i88°25 wypada na pro
mień równikowy liczba 6 378 321 metrów, 
gdy tymczasem dla okolicy, położonej 
pod kątem prostym względem tamtej, 
otrzymamy tylko 6 377 856 metrów.

Otóż, jeżeli średnica Ziemi zmienia się

zależnie od długości w samej płaszczy* 
znie równika, to dlaczegóż nie miałyby 
zachodzić zmiany tego samego rzędu 
w płaszczyznie południka?

Promień biegunowy powinien nawet 
zmieniać się w zależności od tego, czy 
wyprowadzamy go z pomiarów, uskute
cznionych na jednej łub drugiej półkuli, 
i tego właśnie mamy prawo oczekiwrać, 
jeżeli oprzeć się zechcemy na konsekwen- 
cyach słynnej teoryi Lowthiana Greena.

Według teoryi tej Ziemia, stygnąc, dą
żyłaby do przybrania postaci czworościa
nu: czterech ścian i czterech wierzchoł
ków. Morza zajmują depresye i stano
wią ściany ostrosłupa; lądy posunięte są 
ku wierzchołkom i przedłużają się wzdłuż 
krawędzi. W tej koncepcyi geoidu ziem
skiego każdemu z wierzchołków odpo
wiada u antypodów morze przeciwległe.

Trzy z pomiędzy wierzchołków położo
ne są na półkuli północnej; są to, że użyje 
tu malowniczego wyrażenia Suessa: ta r
cza skandynawska, tarcza kanadyjska 
i tarcza syberyjska—ostatnia umiejsco
wiona w pobliżu Jakucka.

Atlantyk południowy, Ocean indyjski 
i Ocean spokojny stanowią trzy prze
ciwległe ściany.

Aby teoryę tę zaokrąglić trzeba usta
lić czwartą ścianę i czwarty wierzcho
łek.

Atoli od czasu wypraw Nansena, księ
cia Abruzzów i Pearyego istnienie głębo
kiej depresyi, przypadającej na biegun 
północny, nie ulega żadnej wątpliwości; 
wobec tego czwarty wierzchołek należa
łoby odrzucić do antypodów krainy ark- 
tycznej, t. j .  na biegun południowy.

A zatem w miejscu tem powinniśmy 
stwierdzić obecność lądu, i rzeczywiście 
wszystkie ostatnie wyprawy wniosek ten 
potwierdzają. Ale jaki jest kształt jego 
i jaka rozciągłość? Czy stanowi go je 
dna masa ziemi, czy też jest to zbioro
wisko wielkich wysp, poprzedzielanych 
mniej lub więcej szerokiemi cieśninami? 
Tylko wyprawy biegunowe mogą nam 
dać odpowiedź na te pytania.

Jednakże wyprawmy te zapomniałyby o 
wysokim celu swej misyi, gdyby ograni*
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czyły się do zdjęcia zarysu geograficznego 
tych krain.

W rzeczy samej, jeżeli Ziemia nasza 
ma postać czworościanu lub gruszki, to 
promienie biegunowe muszą być nieró
wne, i mianowicie promień krótszy musi 
być zwrócony ku biegunowi północnemu. 
Po stronie przeciwnej różnica będzie bar
dzo znaczna. Zresztą, je s t  ona znaczna 
już z tego powodu, że ocean Arktyczny 
przedstawia silną depresyę (albowiem 
sonda wykazuje tam prawie wszędzie 
głębokość 3 000 metrów), gdy tymczasem 
biegun południowy zdaje się być środ
kiem rozległego lądu, gdzie kapitan Scott 
zaobserwował płaskowzgórze wewnętrzne, 
wysokie na 2 700 metrów. A zatem, ró
żnica wynosi 6 000 kilometrów, a z te- 
oryi wynika, że promień biegunowy po
łudniowy powinien być jeszcze bliższy 
promienia równikowego.

Niestety, dotąd wszystkie prawie po
miary łuków południkowych były usku
teczniane na półkuli północnej.

Prawda, że dzięki Międzynarodowemu 
Stowarzyszeniu Geodezyjnemu sieć try- 
angulacyjna dostarczy niebawem obfitego 
materyału do nowych pomiarów, atoli in- 
formacye te nie przekroczą czterdzieste
go stopnia szerokości południowej, a da
lej wszystko pozostanie nieznane.

Tryangulacya w Patagonii i na Ziemi 
Ognistej dosięgłaby zaledwie 53 równo
leżnika i nie dałaby nam nic stanowcze
go w kwestyi wypukłości antarktycznej.

A zatem coraz to silniej występuje po
trzeba dokonania pewnego całokształtu 
pomiarów na lądzie południowym. Wska
zana niejako do tej pracy je s t  Ziemia 
Wiktorya, ponieważ ciągnie się ona nie- | 
przerwanie na przestrzeni przeszło 10 ! 
stopni szerokości pomiędzy południkiem 
160 a 170. Dodajmy, że Ziemia Graha
ma przedstawia warunki prawie tak  sa
mo korzystne.

W  braku tryangulacyi, k tóra w tych 
krainach połączona będzie zawsze z po- 
ważnemi trudnościami, pomiary ciężkości 
zapomocą wahadła mogłyby nam dostar
czyć danych bardzo ciekawych. Albo
wiem, jak  wiadomo, ruchy wahadła nie 
są identyczne w różnych szerokościach.

Gdyby Ziemia była elipsoidą obrotową 
doskonalą, musiałaby zachodzić symetrya 
pomiędzy obserwacyami, poczynionemi 
po obu stronach równika. Otóż tak nie 
jest. Można nawet stwierdzić zmiany 
wzdłuż jakiegokolwiek równoleżnika i 
uwydatnić istnienie trzech wierzchołków, 
przewidzianych przez teoryę Greena.

Zresztą, jeżeli nie można brać na se- 
ryo spostrzeżeń nad wahadłem czynio
nych na statku uwięzionym pośród lo
dów, wstrząsanym ustawicznemi drgania
mi, to z drugiej strony nic nie stoi na 
przeszkodzie zainstalowaniu stacyj gra
wimetrycznych na masie kontynentalnej 
oceanu Antarktycznego.

Mamy więc wszelkie prawo oczekiwać, 
że przyszłe wyprawy dostarczą nam ma
teryału, który posłuży nam do oznacze
nia rzeczywistej postaci geoidy ziemskiej; 
figura ta nie odpowiada kształtowi j a 
kiejkolwiek znanej bryły geometrycznej, 
ale wedle szczęśliwego wyrażenia Her- 
schela posiada „formę Ziemi“.

Ustalenie tego punktu wiedzy miałoby 
znaczenie kapitalne. W  samej rzeczy, 
wiadomo, że właśnie na wartości średni
cy ziemskiej opierają się wszystkie po
miary paralaksy, a zwłaszcza paralaksy 
słonecznej, która z kolei daje nam odle
głość Słońca od Ziemi. Otóż, odległość 
ta służy nam ciągle za jednostkę w po
miarach astronomicznych. A zatem ma
my prawo utrzymywać, że faktycznie do
kładna znajomość wielkości i postaci na
szego globu związana jest z najważniej- 
szem zagadnieniem, jakie astronomia no
woczesna ma do rozwiązania.

II.

Jednakże, nie tylko geodezya i astro
nomia wyciągną pożytek z badań nad 
oceanem Antarktycznym, i podróżnicy 
będą musieli zająć się wielu innemi 
przedmiotami.

Jednym z najważniejszych z pośród 
tych przedmiotów jest magnetyzm ziem
ski. Wiadomo, że igła magnesowa swo
bodnie zawieszona (podparta w środku 
ciężkości) ustawia się sama przez się w 
płaszczyznie południka magnetycznego
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(zboczenie) pod kątem względem pionu 
(nachylenie). Biegunami magnetycznemi 
nazywamy dwa krańce średnicy ziem
skiej, zwróconej wzdłuż igły magneso
wej. Otóż, mimo wszystkie poszukiwa
nia, jakie prowadzone były dotąd, nie 
zdołano oznaczyć ściśle położenia tych 
dwu biegunów magnetycznych. Nietyl- 
ko położenia ich zmieniają się z biegiem 
czasu, ale nadto nie przypadają one, 
o ile się zdaje, na końce tej samej śre
dnicy. Tym sposobem oznaczenie biegu
na północnego nie daje nam żadnej wska
zówki co do położenia bieguna południo
wego.

Podczas wyprawy swej z roku 1841 
kapitan Ross umieścił biegun magnety
czny południowy w punkcie przecięcia 
południka zachodniego 153° z równole
żnikiem odpowiadającym szerokości—75°.

Dumont d ’Urville podał liczby nieco 
odmienne, a mianowicie 134° i—73°.

Gauss ze słynnej swej teoryi wywnio
skował, że punkt ten znajduje się na 
przecięciu południka 153 lub 154 z ró
wnoleżnikiem—73.

De Lapparent w Geologii swojej podaje 
liczby jeszcze inne.

Jedne tylko ekspedycye antarktyczne 
mogą rozwiązać to trudne zagadnienie, 
drogą licznych spostrzeżeń pośrednich, 
a zwłaszcza w sposób bezpośredni i do
cierając sankami do punktu, gdzie fakty
cznie znajduje się biegun magnetyczny 
południowy.

Jeżeli, jak  to się zdaje wynikać z now
szych teoryj, położenie tego punktu, 
zmienne z biegiem czasu, związane jest 
z ukazywaniem się zórz, to fizycy nie 
omieszkają zbadać tych tajemniczych 
przejawów.

Zjawisko zorzy, oddawna z wielką pil
nością obserwowane w okolicy arktycz- 
nej, prawie nie było badane na ziemiach, 
sąsiadujących z biegunem południowym.

Arctowskiemu na pokładzie statku La 
Belgica w r. 1898 i Borchgrewinckowi na 
przylądku Adare w r. 1899 zawdzięczamy 
pierwsze postrzeżenia w tym przedmiocie.

Z ich badań zdaje się wynikać, że za
chodzi odpowiedniość pomiędzy zorzami 
północnemi a południowemi: w jednych

jak  w drugich stwierdzić można te sa
me zmiany w zależności od stanu słońca. 
Jest rzeczą prawdopodobną, że potencyał 
elektryczny słońca zmienia się ustawicz
nie i że wpływa on z odległości na po
tencyał atmosfery ziemskiej. W jakim 
stopniu i jaki je s t  mechanizm tego wpły
wu? To właśnie trzeba zbadać. Prawdo
podobnie nie inna jest przyczyna magne
tyzmu ziemskiego, tak, iż należy odrzu
cić hypotezę magnetycznego jądra we
wnętrznego.

Lecz w takim razie spostrzeżenia po- 
winnyby objąć kilka cyklów słonecznych, 
t. j. kilka okresów ll-letnich plam i wy
skoków.

Mamy więc już cały program prac, 
w którym nie zbraknie z pewnością ba
dań nad rozmieszczeniem geograficznem 
zjawiska zórz.

Sieć stacyj dostatecznie blizkich jedna 
od drugiej, gdzieby można czynić spo
strzeżenia jednoczesne, dostarczyłaby bez 
wątpienia dość danych do oświetlenia 
av sposób całkiem nowy strony dynami
cznej zjawiska, którego przyczyny były 
nam dotąd nieznane.

III.

Badania nad lodami dostarczą nam tak
że faktów niezmiernie cennych. W tym 
to kierunku zwrócić się należy, chcąc 
zebrać informacye, dotyczące istnienia 
ziem mniej lub więcej rozległych.

Na półkuli północnej największa ćzęść 
lodów polarnych pochodzi z zamarzania 
wrody morskiej. Czy są to lody z wy
brzeży, czy też czysto morskie — nigdy 
nie osiągają one zbyt wielkiej grubości.

Otóż, w strefach antarktycznych napo
tykamy często masy lodowe olbrzymie. 
Zwykłe ich wymiary nie przenoszą 60 do 
75 metrów wysokości i 150 do 600 sze
rokości, ale zdarzało się obserwować i 
masy znacznie większe. Niektóre z nich 
dochodziły do 250 lub 300 metrów wy
sokości a nawet do 450. Stwierdzono 
istnienie wyspy lodowej długiej na 5 bli- 
zko kilometrów, grubej na 550 metrów. 
W  latach 1854—1855 25 statków przeje
chało jeden za drugim pomiędzy 40 a 44
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stopniami szerokości południowej obok 
masy lodowej pływającej, długiej na 100 
kilometrów, szerokiej na 64.

Ta różnica w charakterze lodów dwu 
biegunów ziemskich nie daje się w ytłu
maczyć inaczej ja k  przypuszczeniem, że 
lód antarktyczny je s t  pochodzenia lądo
wego.

Pędzone siłą nieprzepartą, lodowce kon
tynentu południowego spuszczają swe 
masy czołowe do oceanu; następnie pod 
działaniem jednoczesnem ciężkości i ru 
chów fal morskich olbrzymie bryły od
czepiają się od całości, tworząc góry lo
dowe taflowe, tak charakterystyczne dla 
oceanu Antarktycznego.

Wycieczki po lądzie stałym są jeszcze 
zbyt nieliczne, aby można było u trzym y
wać, że tak się dzieje zawsze. Atoli ba
dania nad dnem morskiem zdają się upo
ważniać nas do przypuszczania, że is t
nieją ziemie południowe bardzo rozległe.

Dno oceanu dokoła całej „czaszy“ po
łudniowej pokryte je s t  temi osadami, k tó 
re hydrografowie nazywają terrigenicz- 
nemi, wskazując przez to ich pocho
dzenie ziemskie.

W  samej rzeczy, lodowce unoszą ze 
sobą znaczne masy skał wszelkiego ro
dzaju, które bądź dostają się do morza, 
bądź pozostają zamknięte wewnątrz gór 
lodowych. Otóż te bryły wędrowne są 
nadzwyczaj ciekawe dla geologa; złożone 
są one prawie wyłącznie z gnajsów i g ra
nitów.

Jest to nowem potwierdzeniem teoryi 
tetraedrycznej, ponieważ trzy wielkie 
protuberancye, dzisiaj znane, dają się po
znać po masach, z wnętrza ziemi pocho
dzących, które od początku służyły za 
przeszkodę dla wszystkich ruchów sko
rupy ziemskiej.

Zresztą, badania nad dnem morskiem | 
dostarczyły innego rodzaju dowodów, 
których wartości pomijać niepodobna. 
W samej rzeczy, wiadomo, że w obrębie 
oceanu przed lądami właściwemi idą jak- 
gdyby platformy, pokryte wodą p łytką— 
coś w rodzaju obmurowań nad niezgłę- 
bionemi dołami. Otóż, wszystkie sondo
wania, uskutecznione dokoła koła biegu
nowo antarktycznego, stwierdzają w mo

rzu Wedella znaczne podniesienie dna 
morskiego oraz istnienie zatopionego pła- 
skowzgórza. Tak np. La Belgica, zboczy
wszy wśród mas lodowych na zachód od 
Ziemi Aleksandra I-go, znajdowała nie
wielkie tylko głębokości, ilekroć posu
wała się na południe, gdy tymczasem od 
strony północy sonda wykazywała prze
szło 10 000 metrów.

Wszystko więc skłania nas do mnie
mania, że na biegunie południowym is t
nieje rozległy ląd, pokryty niezmiernie 
potężnemi lodowcami. A ląd ten zdaje 
się być otoczony nieprzerwaną taflą lo
dową, która wchodzi w morze ścianą za
zębioną dokładnie pionową, wysoką na 
50 do 60 metrów.

Sondowania dostarczyły nam również 
dowodu pewnego na to, że wewnątrz ko
ła biegunowego południowego niema k rą 
żenia oceanicznego, jak  to się dzieje na 
biegunie północnym. W rzeczy samej, 
któż nie pamięta, że wyprawa Nansena 
opierała się na tym fakcie, że w oceanie 
Lodowatym północnym krążą wyraźne 
bardzo prądy, które lody, powstałe na 
północy Syberyi, przenoszą aż do oceanu 
Atlantyckiego.

Szczątki statku Jeannette naprowadziły 
na domysł, że cyrkulacya taka prawdo
podobnie istnieje, a zboczenie, któremu 
uległ Pram, uwięziony przez trzy lata 
w lodach, dostarczyło na to zupełnie pe
wnego dowodu. Prądy morskie nie ist
niałyby, gdyby w sąsiedztwie bieguna 
północnego znajdowały się ziemie o ja 
kiej takiej rozległości.

Przy biegunie południowym rozkład 
prądów jes t  całkiem odmienny. Wszy
stko odbywa się tutaj tak, jakgdyby nie 
było żadnego większego zbiornika ocea
nicznego, połączonego z oceanem Lodo
watym, zbiornika, któryby np. pozwalał 
wodom oceanu Spokojnego mieszać się 
bezpośrednio z wodami Atlantyku lub 
oceanu Indyjskiego.

Jednakże spostrzeżenia, poczynione nad 
temperaturą wód oceanu Antarktycznego 
wykryły istnienie prądów morskich po
dobnych do prądów mórz innych. Spo
strzeżenia, poczynione na Challengerze, 
wykazały, że pod powierzchnią morza
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istnieje warstwa wody chłodnej, zawarta 
pomiędzy dwiema warstwami wody cie
plejszej. Wreszcie, na znacznych głębo
kościach temperatura nie różni się wcale 
od temperatury najgłębszych dołów z 
okolic równikowych oceanu. Atoli, w 
dziedzinie tej wszystko jest jeszcze do 
zrobienia i obfitszego żniwa materyałów 
oczekiwać można dopiero wtedy, gdy wię
ksza liczba ekspedycyj spędzi zimę w 
tych okolicach.

Jeszcze na jeden punkt należy zwrócić 
uwagę, a jest nim znajomość stanu atmo
sfery dokoła bieguna południowego, nie
zmiernie cenna dla meteorologa podróżni
ka. W  każdej porze roku istnieje poza 
45 stopniem szerokości płat nizkiego ci
śnienia barometrycznego, któremu towa
rzyszą gwałtowne wiatry zachodnie i pół- 
nocno-zachodnie stref polarnych. Śred
nie ciśnienie zdaje się być niższe od 736 
m m . Podług niektórych meteorologów ta
ki układ cykloniczny i taki płat o ciśnie
niu nizkiem miałyby się ciągnąć aż do 
bieguna. Mamy jednak obecnie poważne 
powody do mniemania, że, począwszy od 
75°, ciśnienie zaczyna znowu wzrastać 
i że płat polarny południowy zewnętrzny 
zaję ty  jest przez rozległy antycyklon. 
Wyprawy, które znajdują się dziś w sta- 
dyum przygotowań, dostarczą nam, pra
wdopodobnie, cennych informacyj w tym 
względzie.

Ta znajomość stanu atmosferycznego 
będzie niezmiernie pożyteczna dla wy
praw przyszłych. Dziś żeglarz, wybie
rający się na ocean Antarktyczny, czyni 
to do pewnego stopnia na ślepo. Nie wie 
on prawie zupełnie, czy statek jego od 
chwili przybycia tam nie będzie narażo
ny na wiatry przeciwne i czy nie trafi 
właśnie na okres mgły i burz najsilniej
szych.

Badania geologiczne, w tych okolicach 
przeprowadzone, pozwolą także rozwiązać 
wiele zagadnień, które ostatniemi czasy 
wysunęły się na plan pierwszy. Oddawna 
już wypowiadano hypotezę odrębności 
i odmiennej ewolucyi istot, które w cią
gu wieków mieszkały na dwu półkulach. 
Jest rzeczą pewną, że przed okresem 
trzeciorzędowym bujne życie mogło się roz

wijać na całej powierzchni globu; jeżeli 
jednak ląd antarktyczny wcześnie oddzie
lił się od ziem otaczających, to wobec 
zmiany warunków środowiska ewolucya 
istot antarktycznych musiała odbywać 
się, wprawdzie równolegle do ewolucyi 
tworów w strefach równikowych, ale bez 
wątpienia w sposób mocno odmienny.

To też nie darmo Gaudry, zbadawszy 
wykopaliska w Patagonii, wypowiedział 
zdanie, że jeżeli kraina ta wraz z Austra
lią nie jest częścią lądu antarktycznego, 
to historya paleontologiczna jest czemś 
całkiem niezrozumiałem.

„Odkrycia w Patagonii, powiada ten 
sam badacz, obalają wiarę naszę w po
dobieństwo przebiegu ewolucyi na cało
ści globu; rozwój nie miał, o ile się zda
je, jednakowej ciągłości na obu półku
lach... Nie tylko same rodzaje są od
mienne, ale i kolej przemian nie była ta 
ka sama“.

Na tem przerwać musimy wyliczanie 
usług, jakie oddać może wiedzy znajo
mość strefy antarktycznej. Tomu nie 
wystarczyłoby na samo nakreślenie pro
gramu dla wypraw, które są przygotowy
wane. Każda z nich dorzuci swój przy
czynek do tak niezmiernie ciekawych 
badań i dostarczy danych do rozwiązania 
zagadnienia, które zawiera tak wiele nie
wiadomych.

Tłum. 8. B.

P IO T R  B()UTROUX.

P O W S T A N I E  R A C H U N K U  PRA
W D O P O D O B I E Ń S T W A .

(Dokończenie).

Zająłem się dość długo książką Cara- 
muela „Mathesis Biceps", ponieważ uwi
docznia się w niej najwyraźniej wysiłek 
nowego ducha matematycznego, który 
stara się wedrzeć do dziedziny, gdzie pa
nowała dotychczas scholastyka. Jedna
kowoż podprowadzenie rachunku prawdo
podobieństwa pod teologię jest już u Ca-
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ramuela anachronizmem: w chwili, gdy 
ukazała się „Mathesis Biceps“ rachunek 
ten stanowił już od więcej, niż piętnastu 
lat naukę niezależną. Rewolucya została 
dokonana przez Fermata i Pascala, po- ! 
czynając od 1654 r., przez Krystyana 
Huyghensa w 1656 r., jak  o tem świad
czy korespondencya tych uczonych. „De 
Ratiociniis in ludo ałeae“ matematyka 
holenderskiego było ogłoszone w 1657 r.; 
rozprawa „Traite du triangle arithmeti- 
que“, znaleziona już jako wydrukowana, 
pomiędzy papierami, które Pascal zosta
wił, umierając, ukazała się w 1665 roku.
Z jasnością, logiką, subtelnem i wytwor- 
nem ujęciem, które im są właściwe, 
Huyghens i Pascal określają w kilku 
wierszach zasadę rachunku prawdopodo
bieństwa.

„Jeżeli dwu graczy“ — mówi Pascal — 
„znajduje się w takich warunkach, że 
kiedy jeden z nich wygra, będzie do nie
go należała pewna suma, gdy zaś prze
gra, wróci mu się mniejsza suma; jeżeli 
chcą się rozejść bez gry i wziąć to, co 
do każdego z nich należy: podział będzie 
taki, że pierwszy weźmie to, co wypada 
na niego w razie przegranej z dodatkiem 
połowy sumy,~na którą przewyższa to, 
coby otrzymał w razie wygranej, to, co- 
by otrzymał w razie przegranej". W y
chodząc z tej zasady, Pascal daje roz
wiązanie ogólnego zagadnienia: Przypu
ściwszy, że dwu graczy, z których ka
żdemu brak pewnej ilości partyj do wy
grania, chcę przerwać.grę, określić par- 
tyę każdego (to znaczy: określić część 
puli, do jakiej każdy z nich ma prawo).

Analogiczne rozumowanie doprowadza 
Huyghensa do następującej reguły: Je
żeli liczba wypadków, które mi dadzą a, 
je s t  równa p , liczba wypadków, które mi 
dadzą b, je s t  równa q i jeżeli wszystkie 
wypadki są jednakowo prawdopodobne,

to moja nadzieja równa się ' •

Nie podążymy za Huyghensem i Pa
scalem w ich wywodach, powinniśmy je 
dnak powiedzieć słów parę o małym spo
rze historycznym, który wynikł z powo
du rzekomej jednoczesności ich odkryć. 
Który z tych dwu uczonych jest prawdzi-

t  wym twórcą rachunku prawdopodobień
stwa?

Bardzo być może, że rozprawy arytm e
tyczne pozostałe po Pascalu były zreda
gowane podczas ostatnich miesięcy 1654 
roku. W każdym razie począwszy od 
1654 r. Pascal otrzymał w tym samym 
czasie co Fermat główne rezultaty, za 
warte w jego pismach pośmiertnych; 
przesłał nawet matematykowi tuluzań- 
skiemu pierwszą rękopiśmienną redakcyę 
swego „Traite du triangle arithmetique“. 
Pierwszeństwo więc Pascala i Fermata 
jest zupełnie ustalone, kiedy zwrócimy 
uwagę, że Huyghens w swej korespon- 
dencyi nie wzmiankuje wcale o rachun
ku prawdopodobieństwa przed 1654 r.

Z drugiej strony je s t  prawdopodobnem, 
że Huyghens nie wiedział o rezultatach 
badań uczonych francuskich.

Z listów jego do Schootena widać, że 
wiedział o tych badaniach, ale nic wię
cej. Dowiedział się, pisze, że Pascal 
i Fermat zajmowali się zagadnieniami, 
które on sam bada i że zagadnienia te 
pochłonęły dużo wysiłków z ich strony, 
lecz nie przypuszcza, żeby ktokolwiek 
wiedział, na jakich zasadach opierali się 
ci dwaj uczeni. Wspomina o ich pra
cach w przedmowie, uważając, że nie 
wypada pomijać ich milczeniem, chociaż
by nie miały wielkiego znaczenia.

Huyghens posłał jednak Carcaviemu, 
który prosił o zaszczyt utrzymywania 
z nim korespondencyi, sformułowanie za
dania, dotyczącego gry. Miał nadzieję, 
że zadanie to będzie zakomunikowane 

I Pascalowi i Fermatowi. Jakoż Carcavi 
odpowiedział mu 22 czerwca 1656 roku: 
„Pan de Fermat przysłał mi przed kilku 
dniami rozwiązanie zadania, ułożonego 
przez pana i przekona się pan z wyjątku 
jego listu, który przytaczam, że je s t  on 
w posiadaniu ogólnego dowodzenia wszy
stkich tego rodzaju zadań. Co do panów 

; Pascala i Desarguesa... pierwszy z nich 
znalazł już rozwiązanie pańskiego zada
nia i ma mi w tych dniach również dać 
rozwiązanie wszystkich innych zadań, za
wartych w wyjątku z listu pana de Fer
mat..." Jednak Pascal mimo nalegań 
Carcaviego nic mu nie wręczył: dostar-
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czył mu tylko po upływie kilku miesięcy 
parę ustnych wskazówek, które Carcavi 
zakomunikował dosyć niedokładnie Huy- 
ghensowi.

Możemy łatwo zrozumieć, dlaczego Pa
scal wywinął się w ten sposób. W gru
dniu 1654 r. wstąpił do Port-Royal i wy
rzekł się matematyki. Pozostaje jednak 
mała wątpliwość co do daty wydrukowa
nia „Trójkąta arytmetycznego4'. Dlacze
go Pascal nie zaspokoił Carcaviego do
starczeniem mu wiadomości o swych roz
prawach, jeżeli były już wydrukowane 
wtedy, kiedy Huyghens chciał je  poznać? 
Wątpliwość ta umacnia się jeszcze bar
dziej, skoro zważymy, że wyrzeczenie się 
nauki przez Pascala nie było nigdy bez- 
względnem. Istotnie, wiemy, że w 1657 
roku Pascal zamienił z kanonikiem Seuze 
listy, w których jest mowa o zadaniach 
geometrycznych, należących do liczby 
tych, któremi zajmował się już w 1654 r. 
Zresztą korespondencya Huyghensa do
kładnie wyjaśnia położenie. Huyghens 
pisze do Mylona l lutego 1657 r.: „Ucie
szyłem się bardzo, dowiedziawszy się, że 
pan Paschał potwierdził prawidło, które 
znalazłem. Gdyby mnie nie zapewniano 
za moim pobytem w Paryżu, że pan Pa
schał zupełnie zarzucił pracęrmatematy- 
czną, postarałbym się z nim zapoznać 
zapomocą wszelkich możliwych środków11. 
Mylon odpisuje 2 marca: „Chociaż dostęp 
do pana Paschala bardzo jest trudny 
i chociaż się on zupełnie zamknął, ażeby 
się oddać pobożnym praktykom, nie s tra
cił z oczu matematyki. Gdy go spotyka 
pan Carcavi i przedstawia mu jakieś za
gadnienie, nigdy nie odmawia rozwiąza
nia, zwłaszcza, gdy idzie o gry hazardo- 
wne, kwestyę, którą on pierwszy poru- 
szył“. Świadectwa te nie dopuszczają 
twierdzenia, że prace Pascala nad rachun
kiem prawdopodobieństwa były bezpo
wrotnie zakończone w grudniu 1654 r. 
Ale z drugiej strony zdaje się być rze
czą dowiedzioną, że Huyghens nie znał 
tych poszukiwań i że przeto zasługa je 
go prac własnych do niego niepodzielnie 
należy. Stąd wniosek, że rachunek pra
wdopodobieństwa miał dwu twórców.

Czyż dwu tylko? Możebne, że więcej,

gdyż Frenicle J) w swojem „Abrege des 
Combinaisons" tworzy ten rachunek, nic, 
jak  się zdaje, nie zapożyczając od Pa
scala i Huyghensa. Z drugiej strony Ca
ramuel, jak  się zdaje, nie czytał Pascala; 
według jego własnych słów zapoznał się 
z pracą Huyghensa dopiero po ukończe
niu własnych badań i wtedy poznał tę 
pracę dopiero w rękopisie i nie wiedział 
nazwiska autora: przypisywał ją  duńskie
mu astronomowi Longomontanusowi. Ga
lileusz również pisał o grze w kości -); 
Biblioteka Narodowra posiada niewydany 
fragment (bez nazwiska autora) bardzo 
przypominający badania Pascala, lecz 
z inną terminologią.

W ten sposób po długiem dojrzewaniu 
pojęcie prawdopodobieństwa pojawiało się 
jednocześnie w wielu umysłach. O ile 
powoli się tworzyło, o tyle prędko się 
rozszerzyło i rozwinęło. Jest to zjawisko, 
do którego historya zbyt nas przyzwy
czaiła, abyśmy się jeszcze dziwili. Choć 
jednak tak powszednie, nie przestaje być 
pouczającem. Poucza nas, że w tem, co 
dotyczę postępu nauki, zasadniczą rzeczą 
je s t  wynalezienie nowych pojęć. Z chwilą, 
gdy te pojęcia są nabyte, logiczne roz
wiązanie założeń, które źle poinformowa
ni filozofowie chcieliby utożsamić z na
uką, jest najczęściej zabawką dla umy
słów dedukcyjnych.

Tłum. G.

O ZA LEŻNO ŚCI MIĘDZY CIEPŁEM  
P A R O W A N IA  A NAPIĘCIEM P O-  

W IE R Z C H N IO W E M  CIECZY.

Według teoryi cynetycznej materyi 
cząsteczki cieczy podlegają przyciągają
cemu działaniu cząsteczek otaczających.

J) A brege des combinaisons, d a ty  nieozna
czonej, było ogłoszone dopiero w  1729 r. (Memoi- 
res de l‘Academie E oyale des Science* od 1666 
do 1699 r., t. IV).

a) Sopra la scoperte dei dadi (data nieozna
czona). W ydaw nictw o N arodow e D zieł G alile
usza, t. V III , str. 591.
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Natężenie tych sił cząsteczkowych zmniej- I 
sza się niesłychanie szybko w miarę te
go, jak  wzajemna odległość cząsteczek 
rośnie. Sferą działania cząsteczki nazy
wamy przestrzeń, znajdującą się w obrę
bie kuli, zakreślonej promieniem, równym 
tej odległości, w której oddziaływanie 
wzajemne między cząsteczkami przestaje i  

być dostrzegane. Według tejże teoryi 
cynetycznej każda cząsteczka cieczy jest 
obdarzona pewnym ruchem, który będzie 
tem szybszy, im temperatura ciała wyż
sza. Gdy cząsteczka porusza się w głębi 
cieczy, siły przyciągające między cząste
czkami nie przeszkadzają jej w tym ru 
chu, ponieważ oddziaływają jednostajnie 
ze wszystkich stron i przez to wzajemnie 
się znoszą. Inaczej się rzecz ma, gdy 
chcemy przeprowadzić cząsteczkę cieczy | 
z wnętrza na jej powierzchnię. Gdy mia
nowicie zbliżymy się na odległość równą 
promieniowi sfery działania, spotkamy 
się z oporem, wywołanym przez fakt, że 
przyciągania z wewnątrz cieczy przestają 
być równoważonemi przez odpowiednie 
przyciągania od strony powierzchni, czą
steczka leżąca na powierzchni doznaje 
już jedynie przyciągania od cząsteczek 
leżących w obrębie połowy sfery działa
nia w kierunku od powierzchni ku wnę
trzu cieczy. By zatem przeprowadzić czą
steczkę z głębi cieczy na powierzchnię 
należy wykonać pracę: praca ta równa 
się oczywiście połowie pracy potrzebnej, 
by wyprowadzić cząsteczkę poza obręb 
cieczy. Miarą tej ostatniej pracy je s t  cie
pło parowrania. Ta ilość ciepła, którą 
oznaczamy jako ciepło parowania w da
nej temperaturze, np. w temperaturze 
wrzenia cieczy, je s t  ściśle biorąc sumą 
kilku efektów cieplnych: kosztem tego 
ciepła zostaje wykonana praca wewnę
trzna wbrew siłom przyciągającym mię
dzy cząsteczkami; dalej praca zewnętrzna 
potrzebna do przezwyciężenia ciśnienia ! 
atmosferycznego podczas zamiany na od- ! 
powiednią objętość pary w porównaniu 1 
z objętością zajmowaną przez ciecz w 
temperaturze wrzenia; wreszcie w cie
czach zasocyowanych ciepło zużywa się 
na rozkład cząsteczek spolimeryzowanych 
na prostsze.

Ciepło zużyte na wykonanie pracy 
zwiększenia objętości jest zazwyczaj bar
dzo nieznaczne w stosunku do ilości cie
pła równoważnego pracy wewnętrznej, 
zużytej na pokonanie spójności cząste
czek; o ile zatem rozpatrujemy ciecze 
niezasocyowane, należy się spodziewać 
jakiegoś prostego stosunku między cie
płem parowania, a temi stałemi fizyczne- 
mi cieczy, które są wyrazem sił przycią
gających między cząsteczkami. Przenie
sienie cząsteczki z głębi cieczy na po
wierzchnię wymaga pracy, im więcej czą
steczek na powierzchnię przenosimy, tem 
większą pracę musimy wykonać; praca 
ta nagromadza się w postaci energii po- 
tencyalnej, którą nazywamy energią po
wierzchniową cieczy. Energia powierz
chniowa jest proporcyonalna do powierz
chni; gdy podzielimy ją  przez powierz
chnię, otrzymamy wielkość zwaną napię
ciem powierzchniowem. Napięcie to mie
rzymy w dynach na centymetr i ozna
czamy przez y- Prócz tej wielkości uży
wana bywa jeszcze inna, tak zwany 
współczynnik spójności lub stała włosko- 
wata a2, liczbowo oznaczająca się przez 
wysokość wzniesienia cieczy w rurce 
wioskowatej o promieniu =  1, o ile ciecz 
doskonale zwilża szkło rurki. Stosunek 
między 7 a a '2 jest następujący (d gęstość

cm \
cieczy; g przyśpieszenie ciężkości 9,81 7̂ )

Walden zestawił wartości dla ciepła 
parowania l i współczynnika spójności a 2 
w temperaturach wrzenia cieczy (tempe
ratury wrzenia cieczy można uważać za 
tak  zwane stany odpowiednie; dwa ciała 
znajdują się w stanach odpowiednich, 
gdy ich ciśnienia, objętości i temperatu
ry, mierzone w ułamkach ciśnień, objęto
ści i temperatur krytycznych są sobie 
równe) i znalazł, że dla cieczy niezaso- 
cyowanych

-4  =  17,9 =  constans (1)
a 1

dla zasocyowanych zaś, jak  tego należało 
l

się spodziewać ^3- >  17,9.
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Przez skombinowanie tego wzoru z tak 
zwanem prawem Troutona, według któ 
rego stosunek między ciepłem cząstecz- 
kowem parowania Ml, a temperaturą wrze
nia cieczy dla cieczy niezasocyowanych 
jest stały

M l const =  20,7 (2)

Otrzymamy nową metodę oznaczania cię
żarów cząsteczkowych. Bowiem z (1) ma
my 1 =  17,9 «3a , a podstawiając to w ró
wnaniu (2) otrzymujemy po wykonaniu 
działań

1,162 T„
M

Jeżeli Maia nazwiemy spójnością cząste
czkową, to przekonamy się, że między tą 
spójnością cząsteczkową, ciepłem cząste- 
czkowem parowania, temperaturą wrze
nia cieczy, a sumą wartościowości che
micznych danego związku (o ile w skład 
jego wchodzi tylko tlen, azot, wodór i wę
giel) stosunek je s t  stały; zatem wszystkie 
te stałe fizyczne cieczy mają charakter ad
dycyjny i oznaczają się przez sumę war
tościowości. O ile rozpatrujemy związki, 
w których składzie prócz wyżej wymie
nionych są jeszcze i inne pierwiastki, pra
widłowość powyższa znika. Wyjaśnić, 
dlaczego tak je s t  i wogóle zdać sobie 
sprawę z tej zależności dziś jeszcze nie 
umiemy. Znalezione przez Waldena sto
sunki pozwalają nam obliczyć średnicę 
cząsteczki, oczywiście jak  z wzorów ni
żej przytoczonych wynika, równą dla 
wszystkich związków (cieczy), do któ- ■

rych stosuje się wzór \Ł =  constans.

Jak już mówiliśmy, praca potrzebna, 
by przenieść cząsteczkę z wrnętrza cieczy 
na powierzchnię, je s t  równoważna poło
wie ciepła parowania. O ile rozpatruje
my ilości molarne cieczy, to, rzecz pro
sta, praca potrzebna, by wszystkie czą
steczki tego mola cieczy przenieść na po
wierzchnię, a więc energia powierzchnio
wa mola cieczy, gdy wszystkie cząstecz
ki na powierzchni się znajdują, równa 
się połowie ciepła cząsteczkowego paro

wania. Energia powierzchniowa mierzy 
się iloczynem z napięcia powierzchnio
wego y przez powierzchnię S. Zatem 
mamy

Ml
2 - ~  T-S (3)

Jeśli teraz objętość zajmowaną przez 
mol cieczy oznaczymy przez V  (objętość 
molarna), to, oczywista, F = p £  (gdzie p 
średnica cząsteczki).

Walden znalazł, jak  już mówiliśmy do
świadczalnie, że

l Ml
a* = 17’9 = M a ?

Podstawmy teraz według wzoru wyżej 
podanego y zamiast a2, wtedy, po wyko
naniu wszelkich działań, otrzymamy:

Ml 
M.. =  3,65

d
M

'I

Ponieważ ^ , iloraz z ciężaru cząstecz

kowego przez gęstość, równa się objęto
ści molarnej V, zatem mamy M l =  3,65 
Vy.

Ciepło parowania w doświadczeniach 
swych Walden obliczał w kaloryach; 
chcąc przejść do jednostek absolutnych, 
t. j. mierzyć ciepło w ergach, musimy 
pomnożyć 3,65 przez 4,189 X 107, gdyż 
tyle ergów odpowiada jednej kaloryi. 
Otrzymamy wtedy:

M l =  153 X 10fi V-( ergów.
Ze wzoru (3) wynika że 

M l =  2y S
Zatem

153 X 106.FV =  2‘iS
A więc:

V  2
cm =  13 X  10' cm.

r S  153X10fi
Wartość ta  otrzymana dla średnicy 

cząsteczki jest dość zgodna z wartościa
mi otrzymanemi innemi metodami, jak  
np. metodą stałych dielektrycznych, współ
czynników załamania światła, oraz z ró
wnania van der Waalsa.

Józef Zawadzki.
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SPR A W O Z D A N IE.

Władysław M. Kozłowski. B u d o w a  
i ż y c i e  r o ś l i n y ,  w y k ł a d  b o t a n i 
k i  d l a  s z k ó ł  w y ż s z y c h  i s a m o u 
k ó w.  W ydawnictwo M. A rc ta  w W arssa- 
wie. Kraków S. A. Krzyżanowski, 1908 r., 
str. 312. Cena 1 rb. 30 kop.

Całe dziełko rozpada się na trzy części: 
1) budowa i czynność komórki roślinnej, 2 ) 
budowa anatom iczna kwiatowych, 3) fizyo- 
logia roślin. Z morfologii i historyi rozwoju 
roślin tylko morfologia kwiatowych została 
wyłożona w osobnym rozdziale. O budowie 
i organografii roślin zarodnikowych mamy 
tylko przygodne wiadomości w rozm aitych 
rozdziałach książki, system atyki zaś brakuje 
zupełnie. Taki układ książki je s t wynikiem 
poglądu jej autora, wyłożonego w przedm o
wie, gdzie spotykam y dowodzenie, że tylko, 
gałąź morfologii zwana anatom ią i fizyologia 
roślin posiadają znaczenie kształcące. Je s t 
w tem  może nieco i praw dy, choć np. ogól
ne dane o rozmnażaniu i rozwoju grzybów, 
porostów, wodorostów wyższych (krasnorosty 
i brunatnice) przedstawiają i dla w ykształ
cenia ogólnego znaczną w artość, choćby już 
przez to, że nie pozwalają uważać rośliny 
kwiatowej za jedyny przykład wysokiego 
różnicowania się w państw ie roślinnem.

Książka p. Kozłowskiego zdaje się, że 
przynajmniej w układzie ogólnym treści, jest 
wzorowana na znanym podręczniku botaniki 
S trassburgera, Nolla, Schim pera i Schencka, 
przewyższa go jednak wielu korzystnem i ce
chami. Przedewszystkiem  wykładem bardzo 
jasnym , barwnym , a przytem  ściśle nauko
wym. Szerokie ujęcie przedm iotu, zazna
czanie przy każdej sposobności związku mię
dzy wynikami badań botanicznych a inne- 
mi dziedzinami wiedzy, rozbudzają w czy
teln iku  w wysokim stopniu zainteresowanie 
się przedmiotem. Mając przytem  na pa
mięci samouków, którzy Często przystępują 
do zaznajomienia się z życiem roślin bez 
należytego przygotow ania z inny oh dziedzin 
wiedzy, p. K. wszędzie w m iarę potrzeby 
przytacza fakty i poglądy z dziedzin pokre
w nych (przeważnie fizyki i chemii). Czyni 
to  w sposób jasny i poglądowy, naw et w 
ty ch  razach, kiedy spopularyzowanie dane
go zjawiska z n a tu ry  samej wydaje się na
der trudnem . N a dowód dość przytoczyć 
np. wykład o zjawiskach po laryzacji w bu
dowie błony roślinnej, lub o energii pracy 
w odżywianiu się roślin. W szędzie, za wy
jątkiem  tylko może ostatnich rozdziałów fi- 
zyologii, zostały uwzględnione najważniejsze 
wyniki badania ostatniej doby. W  wielu

Na 9

razach p. K. powołuje się na własne do
świadczenia naukowe, np. mówiąc o budo
wie błony u  okrzemek, co czyni książkę je 
go jeszcze bardziej pociągającą.

Przejrzyjm y nieco dokładniej treść samej 
książki. W  rozdziale 1-szym au to r jej roz
patru je budowę zarodka kwiatowych, zazna
jamia czytelników z budową kw iatu i jego 
przeznaczeniem oraz daje pogląd ogólny na 
organy wegetacyjne kwiatowych ich wa
żniejsze przystosowania (cebule, kłącze, cier
nie i t . d.). Rozdział ten kończy się okre
śleniem zarodnikowych jako roślin tw orzą
cych zarodniki zamiast owoców i nasion. 
T utaj następuje wyliczenie głównych typów 
zarodnikowych. Rozdz. 2-gi daje nam po
jęcie o komórce i o rozm aitych typach 
ustrojów jednokomórkowych, poczynając od 
ameby a kończąc na okrzemkach i pier- 
wotku. Dalej mamy przykłady kolonij ko
mórek (Oedogonium, Eudorina). Rozdz. 3-oi 
mówi o budowie komórki roślin wyższych 
(komórki m erystematyozne), o protoplazmie 
z uwzględnieniem ostatnich ultram ikrosko- 
powych badań. Potem mamy bardzo jasny 
wykład o budowie jądra, o błonie komórko
wej, jej chemicznych i fizycznych własno
ściach i przemianach, jakim  ulega w ciele 
roślinnem (zdrewnienie, skorkowacenie itd.),
0 soku komórkowym. Rozdz. 4-ty p. t. „Ży
cie komórki" zaznajamia nas z fizyologią ko
mórki. Mamy więo tu  opisany ruch  pla
zmy, jej pobudliwość, jędrność plazmy i jej 
wytrzym ałość na wpływy zewnętrzne. Rozdz. 
5-ty trak tu je  o niestałych składnikach ko
mórki, a więc o ziarnach chlorofilowych
1 chlorofilu, o leukoplastach i ciałkach barw
nych (chromoplasty), o ziarnach mączki 
i ich budowie mikroskopowej. T utaj też 
mamy podane nowsze uogólnienia cytologi
czne, że wszystkie żyjące części komórki 
pow stają zawsze z podobnych im utworów 
drogą podziału. W  rozdz. 6-tym  (powsta
wanie komórek) p. K. rozpatruje nasam- 
przód kwestyę samorodztwa (doświadczenia 
Poucheta i Pasteura), potem przechodzi do 
opisu podziału komórki i zjawisk karyoki- 
netycznych, nad którem i zatrzym uje się 
szczegółowo. Stanowczo potępia pogląd now
szych badaczów, według którego jądro, głó
wnie zaś pętlice chrom atyny, są siedliskiem 
cech dziedzicznych, karyokineza zaś służy 
do najrówniejszego rozdzielenia tych sub- 
stancyj pomiędzy komórki potomne. P . Ko
złowski nie wspomina ani słowem o całej 
dziedzinie zjawisk zarówno cytologicznych 
jak  i otrzym anych przez badanie cech mie
szańców, chociaż fakty te  zmuszają popro- 
s tu  nas do takiego przypuszczenia. W  imię 
bezstronnośoi więc albo całej tej kwestyi 
należało nie poruszać wcale lub też objekty- 
wnie przytoczyć cały m ateryał, świadczący
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za i przeciw. Opis pączkowania i swobod
nego powstawania komórek zamyka ten roz
dział. Rozdz. 7-my poucza nas na przykła
dach, na czem polega różnioa między kolo
niami komórek a organizmami wielokomór- 
kowemi, w jaki sposób z jednej komórki po
wstaje nitka, płat lub bryła komórkowa oraz 
w jaki sposób komórka jajowa daje u  kwia
towych początek trzem warstwom zarodko
wym (dermatogen, periblema i pleroma). 
Dalej au to r książki opisuje wzrost wierz
chołkowy zarodnikowych (komórka wierz
chołkowa) i u  kwiatowych. Rozdz. ten koń
czy się przeciwstawieniem nibymiękiszu grzy
bów istotnym  tkankom. Dalsze rozdziały 
poświęcone są właściwej anatomii roślin 
kwiatowych. W rozdz. 8 -ym p. K. dzieli 
tkanki na twórcze (meristema) i trwałe, te 
ostatnie zaś sprowadza do dwu typów: pa- 
renchym y i prozenchymy. Dalej mówi o 
plazmodermach, o przestworach międzyko
mórkowych, o tkankach meohanicznych i ich 
rozkładzie w roślinie. W rozdziale 9-ym 
opisuje tkanki typowe dla kwiatowych, a 
więc skórkę i jej utwory, tkankę korkową, 
oraz wiązki łykodrzewne, zastanawiając się 
obszernie nad częściami składowemi ostat
nich. Dalej mamy opis budowy anatomicz
nej pędu i korzenia u  kwiatowych oraz 
wzrastauia na grubość. O ile jednak ana
tomia pędu została przedstawiona z wielką 
jasnością i przejrzystością, o ty le opis bu
dowy korzenia, mojem zdaniem, jest zbyt 
suchy i pobieżny. Rzut oka na budowę 
anatomiczną organów w egetacyjnych w ątro
bowców (M archantia) i mchów uzupełnia 
wykład. N astępne rozdziały obejmują fi- 
zyologię roślin.’5' Rozdz. 10-ty zaznajamia 
czytelnika z pojęciami siły, materyi, ruchu, 
z pojęciem pierw iastku i połączenia chemi
cznego, ze zjawiskami ciepła jako objawami 
ruchu, z przemianami energii w naturze oraz 
zawiera ogólne pojęcia o przemianie materyi 
i energii w roślinach. Rozdział ten przed
stawia więc doskonałe przygotowanie do 
zrozumienia następnych, z których 11-ty 
trak tu je  o tem, co roślina bierze z powie
trza, 12- ty —co czerpie z wody i gleby. T u
taj też mamy krótki wykład procesów ni- 
tryfikacyjnych w gruncie. Rozdz. 13-ty po
ucza o roli włośników i o drogach, któremi 
rozchodzą się po organach rośliny pobrane 
przez nią pokarmy, a także o siłach powo- I 
dujących rozchodzenie się tych  pokarmów. ! 
Rozdz. 14-ty w sposób bardzo poglądowy 
i jasny daje pojęcie o głównych syntezach J  

w roślinie. T utaj też zaznajamiamy się z 
przyswajaniem azotu przez rośliny m otylko
we i owadożerne oraz ze znaczeniem związ
ków fosforu, siarki, i innych pierwiastków 
w ustro ju  roślinnym. Rozdz. 15-ty przed
stawia uzupełnienie dwu poprzednich, gdyż j

mówi o m ateryałach plastycznych, zapaso
wych i oddechowych, o znaozeniu ich w go
spodarce ustroju roślinnego. Rozdz. 16-ty 
zawiera: oddychanie jako wydzielanie ener
gii przez utlenianie substancyi organicznej, 
oddychanie wewnątrz-oząsteczkowe, zjawiska 
fermentacyjne i oddychanie bez tlenu. Ana- 
erobioza jednak stanowczo została wyłożona 
zakrótko. W rozdziale 17-tym autor zasta
nawia się nad procesami wzrostowemi u  ro
ślin z punk tu  widzenia fizyologicznego, a 
więc mamy tu  wielką krzywą wzrostu oraz 
wpływ na kierunek i szybkość wzrostu bodź
ców zewnętrznych. Rozdz. 18-ty daje nam 
pojęcie o wrażliwości i ruchach wzrosto
wych i jędrnościowych roślin. Rozdz. 19-ty 
mówi o stałości i zmienności organizmu ro
ślinnego i o granicach, w jakioh ujawnia się 
ta  zmienność, o współzależności między or
ganami tego samego osobnika roślinnego, 
o biegunowości u  roślin oraz zastanawia się 
nad kwestyą, w jakim stopniu zróżnicowa
nie morfologiczne komórek osłabia ich zdol
ność reprodukcyjną, t. j. zdolność odtwo
rzenia organizmu macierzystego. Rozdział 
ostatni poświęcony został sprawom rozrod
czym roślin. Nasamprzód na szeregu przy
kładów jest tu  wskazane, że pojęcia osobni
ka u  roślin w większośoi przypadków usta
lić nie można, potem jest mowa o dwu ty 
pach rozmnażania się roślin, wegetacyjnym i 
płciowym, który  nasz au to r nazywa reproduk
cyjnym. Znajdujemy tu  dalej krótki szkic 
różnicowania się elementów płciowych wśród 
wodorostów, przemianę pokoleń u  paproci, 
zapłodnienie kwiatowych oraz wzmiankę o 
śladach przedrośla u  tych  ostatnich. Dalej 
p. K. wspomina o różnozarodnikowych pa
prociach i plemnikach sagowców. W końcu 
zastanawia się nad znaczeniem zapłodnienia, 
w którein widzi środek zapobiegający wy
czerpaniu się zdolności reprodukcyjnych ko
mórek, pomijając całkiem inne teorye, usiłu
jące wniknąć głębiej w znaczenie tego pro
cesu.

Widzimy więc, jakie bogactwo treści, ile 
nietylko czysto botanicznyoh, ale nawet 
ogólniejszych tem atów p. Kozłowski poru
szył w stosunkowo niewielkiem dziełku. Wo- 
góle podręcznik p. Kozłowskiego zaliczyć 
musimy do bardzo cennych nabytków w na
szej popularnej literaturze przyrodniczej, 
W  literaturze zaś botanicznej jest on w swo
im rodzaju jedynym . Nie wątpimy więc, że 
znajdzie, zarówno wśród uczącej się mło
dzieży jak  i wśród ukształconego ogółu, li
cznych zwolenników. W wydaniu nastę- 
pnem radzilibyśmy autorowi rozszerzyć nie
k tóre rozdziały. A mianowicie rozdziały 
o żywieniu się roślin należałoby uzupełnić 
podaniem wiadomości o symbiozie wodoro
stów z grzybami w porostach, o roślinach
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grzy boży wny cli (mikoryza), o wpływie, jaki 
pasorzytnioze odżywianie się wywiera na ro
śliny zielone, o bakteryach  denitryfikacyj
nych, o syntezie m ateryj organicznych przez 
pewne bakterye bez udziału światła. W roz
dziale o wrażliwości roślin należałoby zazna
czyć najnowsze odkrycia, dotyczące związku 
między szozególnemi właściwościami budowy 
pew nych organów, a ich wrażliwością na 
bodźce swoiste, badania H aberlandta nad or
ganami wrażliwemi na bodźce mechaniczne 
(wąsy, pręciki) oraz badania tegoż nad oso
bliwościami budowy skórki u  liści w związ
ku  z wrażliwością tych  ostatnich na świa
tło, teorya statolitów  tłum acząca odbieranie 
podrażnień geotropioznych. W rozdziale
0 rozmnażaniu wypadałoby również chociaż 
krótko, wspomnieć o prawie biogenetycznem  
Haeckla, które przecież ujawnia się i w pań
stwie roślinnem; o krzyżowaniu się roślin
1 mieszańcach, których badanie w ostatnich 
czasach odsłoniło przed badaczami nowe ho
ryzonty; o partenogenezie u  roślin, o przy
kładach sztucznego jej wywoływania. Po
zostaje mi jeszcze uczynić kilka uwag co 
do nom enklatury. Czy np. zamiast prawie 
jednakowo brzm iących wyrazów: naskórek 
(epidermis) i nadskórek (cuticula), nie lepiej 
byłoby nazywać pierwszy skórką (jak to 
ogólnie przyjęto już w Krakowie), kutykulę 
zaś oznaczać jako nabłonek, jeżeli już choe- 
my koniecznie nazywać ją  po polsku. Zdaje 
rai się też, że miąższ lepiej byłoby nazywać 
miękiszem, okółkę zaś okółkiem, jak  to jest 
powszechnie w użyciu.

Błędów lub nieścisłości naukow ych zauw a
żyliśmy bardzo niewiele, a i te  mają pod
rzędne znaczenie. Należy tu  np. zdanie 
(str. 237), że u rosiczki liść zgina się, zam y
kając muszkę. Również na str. 280-tej p. K. 
mówi o zam ykaniu liści u  rosiczki. O mu- 
chołówce (str. 237) czytam y: „ząbki jednej 
połowy liścia wchodzą między ząbki drugiej". 
Na str. 302-iej widzimy tw ierdzenie, że „prę
ciki i zalążki nazywamy „m ikrosporangium  
i m akrosporangium “, gdy tymczasem na ! 
s tr . 13 dowiadujemy się, że pylniki to „zwi
nięta blaszka liściowa14. Na str. 263 w koń
cu mamy: „trzony kw itnących arow atyoh“
zamiast kolby kw ietne obrazkowatych.

Dr. J. Trzebiński.

KRONIKA NAUKOWA.

0 przyczynach emisyi widm. Odkrywcy 
analizy widmowej, Kirchhoff i Bunsen, w y
powiedzieli ogólne twierdzenie, że ani różno- |

I rodność związków chemicznych, w których  
postaci używamy metali w badaniu spektro- 
skopowem, ani różnice procesów chemicz
nych w różnych rodzajach płomieni i ol
brzymie różnice tem peratur tych ostatnich 
nie wywierają wpływu na położenie linij wid
mowych, odpowiadających metalom posz
czególnym. Stąd z konieczności wypływał 
wniosek, że to sama para metali powoduje 
okazywanie się linij widmowych. Niedawne 
doświadczenia p. Fredenhagena przeczą tw ier
dzeniu Kirclihoffa i Bunsena, wypowiedzia
nem u w formie tak  ogólnej. W  doświad
czeniach swych odkrywcy analizy stosowali 
płomienie siarki, siarczku węgla, gazu świe
tlnego, tlenku węgla i wodoru. W  tak  
wszechstronnie przeprowadzonych badaniach 
jeden czynnik pozostawał niezmiennym: tlen. 
P . Fredenhagen wykonał szereg badań ana- 
lityczno-widmowych, stosując płomienie nie- 
zawierające tlenu i otrzym ał zupełnie nie
oczekiwane wyniki. W  płomieniu chloro
wodorowym, naprzykład, pary metali alkali
cznych i para ta lu  nie dają zupełnie chara
kterystycznych linij widmowyoh; za to wid
mo metali ziem alkalicznych (Oa, Ba i Sr) 
pozostaje niezmiennem. Również i w pło
mieniu fluorowodorowym nie dostrzegamy 
linii D  sodu i zielonej linii Tl. Na podsta
wie doświadczeń tych p. F . przypuszcza, że 
emisya linij widmowych w przypadku me
tali alkalicznych nie jest emisyą czysto cie
plną, lecz racze j—przypadkiem szczególnym 
chemiluminescenoyi. Nie można tu  stoso
wać prawo Kirclihoffa co do emisyi i absorp- 
cyi, które to prawo zakłada czysto cieplną 
emisyę. Prawda, że zachowanie się optycz
ne par metali alkalicznych odpowiada praw u 
Kirclihoffa (odwrócenie linij widmowych), 
lecz zgodność jest tylko jakościowa, nie— 
zaś ilościowa. Absorpcya par metali ty ch  
ma być podług Fredenhagena, zjawiskiem 
analogicznem z rezonansem.

St. L.
(Phys. Z eitschrift.).

Metoda elektryczna, pozwalająca liczyć 
cząstki a wysyłane przez ciała promienio
twórcze. R utherford oddawna już zajmuje 
się kwestyą ładunku elektrycznego cząstek a. 
Jeżeli ładunek cząstek jest taki sam, jak  
i jonów w elektrolizie, to z innych pomia
rów  (stosunku e ;^  ładunku do masy) wy
nikałoby, że masa cząstek a równa się ty l
ko V2 masy atom u helu. Przypuszczenie to 
nie zadawalało Rutherforda, gdyż wydaje się 
wielce prawdopodobnem, że cząstka a jest 
właśnie atomem helu; gdyby tak  było rze
czywiście, przemiany ciał prom ieniotwór
czych w hel odrazu stawałyby się zupełnie 
zrozumiałe. Dla ostatecznego rozstrzygnię- 

; cia tej kwestyi R utherford przedsięwziął no-
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we badania; są one bardzo zajmujące tak  ze 
względu na wyniki, jako też z punk tu  wi
dzenia metodycznego. Co dotyoze oryginal
ności pomysłów, n ik t chyba ze współczesnych 
fizyków nie mógłby walczyć o pierwszeń
stwo ze sławnym badaczem promieniotwór
czości.

Rutherford postanawia oznaczyć ładunek 
cząstki a sposobem następującym . Oznacza 
z jednej strony całkowitą ilość elektryczno
ści, wysyłaną przez ciało promieniotwórcze, 
z drugiej zaś — liczy cząstki a; iloraz daje 
wielkość poszukiwaną. Najtrudniejszem jest 
oczywiście liczenie. Badacz angielski tak 
sobie tu  radzi. Izolowana elektroda połą
czona jest z elektrom etrem . E lektroda znaj
duje się wewnątrz ru ry  mosiężnej, której 
ścianki są podniesione do wysokiego peten- 
cyału. Ta komora jonizacyjna łączy się 
z pompą pneum atyczną i jest zaopatrzona 
w okienko z cieniutkiej blaszki mikowej. 
W pewnej odległości od okienka umieszczo
ny jest preparat promieniotwórczy. Ilekroć 
przez okienko wpada do komory cząstka a, 
wywołuje ona jonizacyę gazu pozostającego. 
Pod wpływem silnego pola elektrycznego 
jony powstające szybko biegną i wytwarzają 
przez zderzenia nowe jony, tak  że jedna 
cząstka a wywołuje nagłe zakłóoenie równo
wagi w komorze, i igła elektrom etru daje 
nagłe wychylenie. Ponieważ ciało promie
niotwórcze promieniuje jednakowo na wszy
stkie strony , przeto jeżeli weźmiemy okien
ko dość małe i preparat umieścimy w do
statecznej odległości, to do środka komory 
dostawać się będzie tylko nieznaczna liczba 
cząstek. A utor tak  wyregulował przyrząd, 
że na m inutę notował 3 — 5 odchyleń igły 
elektrom etru. W  ten sposób na 125 000 000 
cząstek a przez preparat wysyłanych dosta
wała się do środka tylko jedna. Doświad
czenia te  dowiodły, że 1 g radu daje na se
kundę 3,4 X  1010 cząstek a. W ynika też 
z nich, że masa cząstki a jest identyczna 
z masą atom u helowego.

W roku ubiegłym jeden z uczonych nie
mieckich, Regener, starał się liczyć cząstki a 
inną zupełnie metodą. Umieszczał pod mi
kroskopem preparat radowy wraz z ekranem 
fluoryzującym i liczył ilość impulsów, od
bieranych przez ekran. Rutherford powtó
rzył doświadczenia Regenera i okazało się, 
że obiedwie m etody dają tę  samę liczbę na 
ilość cząstek a.

St. L.
(Phys. Zeitschrift).

0 powstawaniu helu z uranu. F . Soddy
zajął się zbadaniem produkcyi helu przez 
ten  prapierw iastek promieniotwórczy. Me
toda polega na tem, że roztwór soli urano
wych, uwolniony od domieszek gazów ja 

kichkolwiek, pozostawia się na czas pewien. 
Po pewnym czasie przepuszcza się przez 
roztwór strum ień gazów z woltam etru; mie
szaninę po wybuchu oziębiano, przez co zni
kała woda, potem zaś poddawano pozostałe 
gazy działaniu pary wapnia, która usuwa 
zupełnie wszystkie domieszki, za wyjątkiem 
gazów nieczynnych, jak  hel. Przypuszczal
ny hel doprowadza się do rurki Geisslerow- 
skiej. Minimum, które jeszcze można było 
oznaczyć zapomocą spektroskopu wynosiło 
2 X 1 0 ~ 10 g. Jednocześnie wykonywano do
świadczenie sprawdzające. Soddy rozporzą
dzał azotanem uranowyrm w dwu porcyacli. 
Pierwsza porcya zawierała 340 g uranu czy
stego, druga zaś —1850 g. Większa porcya 
po 61 dniach okazała obecność helu w ilo
ści, która przewyższała kilkakrotnie mini
mum, dostępne badaniu widmowemu; ta sa
ma ilość uranu  w drugiej próbie, po upły
wie 27 dni, dała ilość helu, nie przewyższa
jącą owego minimum, wreszcie po 12 dniach 
nie można jeszcze było stwierdzić obecności 
helu. Mniejsza porcya dała po 128 dniach 
porcyę helu równą 1,5 ilości minimalnej.

Soddy wnioskuje stąd, że można uważać 
za fakt dowiedziony powstawanie helu z u ra
nu. Co dotyczę szybkości tej przemiany 
to —  1 000 000 kg uranu daje rocznie 2 mg 
helu. Ciekawem jest, że tę  samę wielkość 
daje też obliczenie teoretyczne.

St. L.
(Phys. Z eitschrift).

Caries zęba u mastodonta. R. Herrm ann 
opisuje w Anatom. Anzeiger 1908 r. cieka
wy przypadek próchnienia zęba, zaobserwo
wany na szczęce mastodonta ze zbiorów pa
leontologicznych berlińskich. Obok podob
nego faktu, zaobserwowanego przez Buscha 
w 1891 r. na zębie szczęki dolnej olbroto- 
wca (walenie), oraz próchnicy zębów trzo
nowych dolnych, stwierdzonej przez Millera 
w 1893 r. u  M anatus senegalensis (syreno- 
wate),—jest to dopiero trzeci znany dotych
czas przypadek próchnicy zęba u  zwierzęcia 
dziko żyjącego. Poza tem  bowiem wszyst
kie znane przypadki są bądź niejasne, bądź 
też dotyczą zwierząt domowych lub chowa
nych w menażeryach.

K. Stołyhwo.

W iadomości bieżące.

Stypendyum im. T. Kowalskiego. Komitet 
Kasy Pomocy dla osób pracujących na polu 
naukowem imienia Doktora Józefa Mianow
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skiego zawiadamia, że w czerwcu 1909 roku 
przyznane zostanie stypendyum  imienia T a
deusza Kowalskiego, w kwocie rubli 513, 
przeznaczone dla kształcących się w jednej 
ze specyalnośei teoryi lub p rak ty k i rolniczej 
i za pracę w tym  zakresie.

Kancelarya Kasy, w Warszawie ul. N ie

cała Na 7, za osobistem lub łistownem zgło
szeniem się wydawać resp. wysyłać będzie 
szczegółową wiadomość o wym aganych od 
kandydatów  dowodach i warunkach, pod ja- 
kiemi stypendyum  przyznane będzie. P ad a
nia przyjmowane będą w biurze Kasy do 
końca kwietnia 1909 roku.

BULETYN METEOROLOGICZNY
za czas od 1 /II do 10/11 1909 r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi M eteorologicznej Centralnej przy M uzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D
z

ie
ń B arom etr red . 

do 0° i na cięż
kość. 700 mm-f-

Tem peratura w st. Cels.
Kierunek i prędk. 

wiatru w m/sek.
Zachmurzenie

(0 -1 0 )
2 3 £3 a
<n §•

mm

UWAGI

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r. l p . 9 w. 7 r. 1 P- 9w.

i 30,« 32,1 35,6 —4,6 - 1 ,8 - 4 ,3 - 1 ,5 - 4 ,8 W 10 w s W7 1 0 * 1 0 * 10 1,8 * 7 a,; * 1 p.

2 39,3 42,3 47,0 —6,0 - 3 ,0 - 7 ,4 - 3 ,0 - 8 ,3 W 5 NW, W5 1 0 * 1 0 * 1 0 * 1,1 * p a r o k ro tn ie

3 48,2 41,7 31,6 -12,4 - 5 ,0 - 0 ,4 - 0 ,2 -12,7 s w 7 ^6 s w 9 1 1 0 * 1 0 * 103 * 1 p.; 9 p.

4 31,1 32,1 31,6 0,8 1,9 1,6 2,0 - 0 ,4 w , w 5 w 7 1 0 * 10 10 2,5 * 7 a.

5 37,0 40,2 40,4 - 0 ,3 - 0 ,2 0,4 1,8 - 0 ,8 N, NW, w . 10 1 0 * 10 0,7 * 1 p.

6 39,5 43,2 47,5 - 1 .2 - 0 ,5 - 3 ,4 0,6 - 4 ,0 n e 8 N , NW, 1 0 * 1 0 * 10 0,0 * p o la ty w a ł

7 50,2 51,8 53,9 - 5 ,9 - 2 ,8 - 4 ,6 - 2 ,5 —6,6 w s NW, NWS 10 9 10 0,0 * 10 a.

8 54,9 54,6 5(>,1 - 7 ,4 - 3 ,5 - 4 ,4 - 3 ,1 - 7 ,6 w 4 W7 N , 7 1 0 * 5 0,0 * 1240 a.

9 55,6 54,8 53,8 - 7 ,9 - 7 ,6 - 9 ,7 - 4 ,0 -10,0 NW, n e 5 NE, 9 0 6 0 —

10 51,3 50,8 53,0 -15,0 -10,4 -16,0 - 9 ,2 -16,2 0 E 6 e 7 1 0 3 0 i— i a.

^rr-
dnie 43,8 44,4 45,1 -6,°0 -3,°3 -4 ,°8 '-1 ,°9-7 ,°1

i
4,2 5,3 4,9 7,8 8,8 7,5 —

Stan średni barom etru za dekadę Vs (7 r .- j“ l  p —}~9 w.) — 744,4 mm

Tem peratura średnia za dekadę: (7 r.‘ | 1 P-”j_'2 ^ 9  w )=  4°,/ Cels.
-Suma opadu za dekadę: —  16,4 mm
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