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N IA  G A Z Ó W .

Sto dziewięć lat obejmuje okres, w k tó 
rym —od chwili, gdy Marcinowi van Ma- 
rumowi w r. 1 7 9 9  po raz pierwszy udało 
się skroplić amoniak, aż do uwieńczo
nych pomyślnym wynikiem w dniu 10 , 
lipca 1 9 0 8  r. usiłowań Kamerlingha Onne- 
sa nad skropleniem ostatniego z gazów 
„trw ałych“ helu,—przemiana stanu gazo
wego materyi na  ciekły stała  się faktem 
przez doświadczenie na wszystkich bez 
w yją tku  znanych gazach stwierdzonym.

Pierwsi na tem polu eksperym entato
rzy, j a k  van Marum, skraplający amo
niak pod ciśnieniem 6-u atmosfer, a tak
że Pourcroy, Vauquelin i Óuyton de Mor- 
veau, którzy dopięli tego samego celu 
pod ciśnieniem atmosferycznem, stosując 
jednak  mieszaninę oziębiającą ze śniegu 
i chlorku wapnia, jak  Monge i Clouet, 
otrzymujący w podobny sposób ciekły 
dwutlenek siarki, a wreszcie Northmore, 
który w r. 1 8 0 5  skroplił chlor i chloro
wodór,—wszyscy oni operowali z gazami 
niewątpliwie zanieczyszczonemi przez pa

rę wodną. Dopiero Davyego i Faradaya 
doświadczenia nad skropleniem amonia
ku, dwutlenku siarki, chloru i chlorowo
doru, a także siarkowodoru, cyanu, bez
wodnika podazotawego i bezwodnika wę
glowego cechuje systematyczność i ści
słość. W  doświadczeniach swych, posłu
giwali się oni ruram i szklanemi, zatopio- 
nemi na obu końcach i zgiętemi w środ
ku wr kolano. Substancye, z której żą 
dany gaz można było otrzymać, umiesz
czali w jednym  końcu ru ry , poczem po 
zatopieniu końca drugiego ramienia i wy- 

i tworzeniu gazu, chłodzili to ramię w mie
szaninie oziębiającej w temp. około—20°, 
przez co gaz skraplał się pod własnem 
ciśnieniem. Stosując podobną zasadę, j e 
dnak posługując się przyrządem miedzia
nym, z którego otrzymaną przez skrople
nie gazu ciecz poraź pierwszy można 
było wypuścić na zewnątrz, Thiłorier 
w r. 1 8 3 4  otrzymał stały  dwutlenek wę
gla w postaci śnieżnej masy. Był to 
wielki postęp, albowiem w zestalonym 
dwutlenku węgla uzyskano potężny na 
owe czasy środek oziębiający, którego 
sprawność Thiłorier podnosił wyżej przez 
domieszywanie doń eteru („mieszanina 
Thiloriera“). Przyspieszając parowanie
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tej mieszaniny pod zmniejszonem ciśnie
niem, Faraday mógł już  osiągnąć tempe
ra tu r ę —110°. Stosując tak  niską tempe
raturę  i poddając zarazem badane gazy 
ciśnieniu około 50 atmosfer z pomocą 
pompy zgęszczającej, Faraday  zdołał skro
plić znaczną ilość gazów, a niektóre 
z nich naw et zestalić.

W szeregu znanych wówczas gazów, 
które Faraday  poddawał próbom skrople
nia, sześć tylko wykazywało najzupeł
niejszą w tym kierunku  oporność, mia
nowicie: wodór, tlen, azot, metan, tlenek 
węgla i t lenek azotu. Ani Faraday , ani 
też inni badacze, j a k  N atte rer  (1841 r.), 
Berthelot (1850 r.) i Andrews (1861 r.) 
nic zdołali osiągnąć ich skroplenia, acz
kolwiek stosowali ciśnienia olbrzymie, 
dochodzące np. w doświadczeniach Natte- 
rera  do 3600 atmosfer. Ta oporność na
suwała przypuszczenie, że możność prze
miany- s tanu  gazowego na ciekły istnieje 
nie dla wszystkich gazów i że oprócz 
dających się skroplić is tn ie ją  gazy „trwa- 
łe“, do których właśnie zaliczyć trzeba 
sześć powyższych. W prawdzie na zasa
dzie doświadczeń Cagnarda de Latoura, 
k tóry  w r. 1822 stwierdził na przykładzie 
e teru  i innych cieczy, że ciecze, ogrze
wane w zamkniętem naczyniu, przecho
dzą całkowicie w stan lotny powyżej 
pewnej tem pera tury  (wyższej lub niższej, 
zależnie od rodzaju cieczy), że zatem 
w pewnych właściwych tem pera tu rach  
granice między cieczą a parą nikną, F a 
raday domyślał się istn ienia  tem pera tu r  
kry tycznych  i gazom „trwałym" przypi
sywał stan podobny do s tanu  e teru  w do
świadczeniach Cagnarda de Latoura, nie 
pokusił się jednak  domysłów swych po
przeć stosownemi badaniami na p rzyk ła 
dach gazów, które już  skroplił. Dopiero 
rozpoczęte w roku 1863 klasyczne prace 
Andrewsa nad zachowaniem się bezwod
nika węglowego w różnych ciśnieniach 
i tem pera turach  i ogłoszone wr r. 1869 
w rozprawie p. t. „O ciągłości stanów 
gazowego i ciekłego m ate ry iu ugrun to
wały pojęcie właściwej dla każdego gazu 
tem pera tu ry  krytycznej, powyżej której 
pod największem naw et ciśnieniem nie 
nastąpi przemiana s tanu  gazowego na

ciekły i wyświetliły znakomicie wza
jem ny  stosunek gazów, par i cieczy. Zro
zumiałem wówczas się stało, dlaczego do
tychczasowe \vrysiłki w k ierunku sk ro 
plenia owych sześciu gazów „trwałych" 
zawodziły, mimo stosowania potężnych 
naw et ciśnień.

Jakko lw iek  na zasadzie badań Andrew
sa, popartych później i pogłębionych 
przez genialne roztrząsania van der Waal- 
sa (1873 r.), możność przemiany s tanu  
gazowego m atery i na ciekły wobec sp rzy 
ja jących  warunków tem peratu ry  i ciśnie
nia s ta ła  się pewnikiem teoretycznym 
dla wszystkich bez w yją tku  gazów, to 
jednak  pierwszy wyłom doświadczalny 
w pojęciu „trwałości11 opornych do tych
czas sześciu gazów został dokonany do
piero w r. ] 877 przez Cailleteta w P a ry 
żu i P icte ta  w Genewie, którzy niezale
żne swe spostrzeżenia nad skropleniem 
tlenu w jednym  dniu przedstawili Aka- 
demii Paryskiej. Obaj ci uczeni, s tosu
jąc w swych doświadczeniach zasadę 
ekspansyi adyabatycznej, nie otrzymali 
jednak  tlenu w stanie cieczy statycznej 
lecz tylko w postaci mgły krótko trw a
jącej.

W doświadczeniu Cailleteta chłodzony 
z zewnątrz tlen, zamknięty w wąskiej 
włoskowatej rurze, został poddany za po
średnictw em  słupa rtęci ciśnieniu 300 
przeszło atmosfer zapomocą pompy hy
draulicznej. Przez nagłe usunięcie ciśnie
nia Cailletet wywołał adyabatyczne roz
prężanie się gazu. Rozprężając się, 
gaz wypychał zamykający go w rurze 
słup rtęci, przez co wykonywał pracę na 
zewnątrz kosztem własnej energii we
wnętrznej. W sku tek  tego nastąpiło tak  
znaczne ochłodzenie się gazu, że we
wnątrz rury dało się spostrzedz przemi
ja jące  skroplenie się jego w postaci n i 
kłej mgły. Podobny rezulta t Cailletet 
otrzym ał wówczas i z tlenkiem węgla, 
a wkrótce potem ukazały się jego komu
nikaty, dotyczące skroplenia powietrza, 
azotu i metanu. W  żadnym przypadku 
jed n ak  nie udało się temu badaczowi 
skroplić żadnego z tych gazów w postaci 
cieczy statycznej. Odnoszące się również 

j do r. 1877 usiłowania Cailleteta skroplę-
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nia w podobny sposób wodoru nie do
prowadziły wcale do jakichkolwiek re
zultatów pozytywnych, gdyż chociaż Cail- 
letet zauważył wówczas nikłą mgłę ja 
koby tego gazu, w w arunkach doświad
czenia jednak  stosowanych przez niego 
żadną miarą, j a k  się potem okazało, nie 
mogło nastąpić skroplenie wodoru, cho
ciażby naw et nie w postaci cieczy s ta 
tycznej.

P ic te t posługiwał się przyrządem, w k tó
rym tlen zgęszczał się pod własnem ci
śnieniem, podobnie ja k  w dawnych do
świadczeniach Faradaya. W ytworzony 
w retorcie stalowej tlen przechodził do 
zamkniętej wąskiej ru ry  stalowej, chło
dzonej zzewnątrz ciekłym bezwodnikiem 
węglowym, parującym  pod zmniejszonein 
ciśnieniem. Skraplanie zaś bezwodnika 
węglowego odbywało się stale w ciągu 
doświadczenia zapomocą pompy zgęsz- 
czającej i środka oziębiającego w postaci 
ciekłego dw utlenku  siarki, również ad 
hoc wytwarzanego; była to więc metoda 
stopniowego chłodzenia. Temperatura 
chłodzonego w ten  sposób tlenu w wąs
kiej rurze mogła wynosić około — 130' 
do — 140°, ciśnienie zaś jego  około 470 
atmosfer. Po kilkogodzinnem chłodzeniu 
Pictet otworzył znajdujący się na przy
rządzie z tlenem i prowadzący na ze
wnątrz kranik, zniżając w ten sposób 
raptownie ciśnienie panujące w przyrzą
dzie; wydobywający się z kranika tlen 
Pictet widział wówczas w postaci s tru 
mienia cieczy. Skroplenie tlenu nastą
piło tutaj, podobnie jak  i w doświadcze
niu Cailleteta, skutkiem  silnego oziębie
nia się rozprężającego się nagle gazu. 
Jak  w przyrządzie Cailleteta rozprężają
cy się nagle gaz wykonywał pracę na ze
wnątrz kosztem własnej energii, wypy
chając rtęć z naczynia, tak  i tutaj, roz
prężający się nagle w naczyniu Picteta, 
tlen spełniał pracę, prąc przez otwarty 
wentyl części gazowe przeciw ciśnieniu 
zewnętrznemu, przez co się oziębiał *).

W krótce potem (w r. 1879) Pictet po
dał do wiadomości, że udało mu się skro
plić wodór, k tóry  w stanie ciekłym miał

*) Travers, U ntersuchung  von Gasen.
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posiadać stałowo-niebieską barwę. Spo
strzeżenia Picteta opierały się jednak  na 
błędnych podstawach, gdyż użyty prze
zeń wodór nie był czysty i w żadnym 
razie nie mógł być skroplony w w arun
kach jego doświadczeń Ł).

Jakkolwiek doświadczenia Cailleteta 
i P ic te ta  przez stwierdzenie możliwości 
skroplenia gazów „trwałych* i przez pod
nietę, ja k ą  wywarły w tej dziedzinie na 
innych badaczów, stanowią piękną kartę  
w historyi fizyki, jednakże pierwszeństwo 
bezspornie należy się tym badaczom, k tó
rzy zarówno tlen, jak  i inne gazy „trwa
łe" (z wyjątkiem wodoru) pierwsi otrzy
mali w postaci cieczy statycznych i pier
wsi dokonali pomiarów ich stałych k ry 
tycznych, punktów wrzenia i krzepnięcia. 
W spaniałe te badania są dziełem dwu 
uczonych polskich: Wróblewskiego i Ol
szewskiego. Pierwsze doświadczenia dwu 
uczonych w r. 1883 dotyczące skroplenia 
tlenu (ciśn. k ryt. 50,8 atm., temp. kryt.— 
118,8°C) 9), tlenku węgla (ciśn. kryt. 35,5 
atm., temp. kryt. — 139,5°C) 3) i azotu 
(ciśn. kryt. 35 atm., temp. k ry t .—146°) *) 
były wykonane wrspólnie i wspólnie ogło
szone. Począwszy jednak  od październi
ka 1883 roku, dalsze poszukiwania nad 
skraplaniem gazów i ich własnościami 
fizycznemi w stanie ciekłym prowadzili 
niezależnie: W róblewski w fizycznej a Ol
szewski w chemicznej pracowni uniwer
sy te tu  Jagiellońskiego. Badania dokony
wane przez dwu naszych uczonych nie
zależnie przez lat 5 (aż do śmierci W ró
blewskiego w r. 1888) dotykały przewa
żnie tego samego tem atu  (skroplenie po
wietrza,—m etanu,—zestalenie azotu, - p o 
miary tem peratur, ciśnień krytycznych 
i punktów wrzenia pod ciśn. atmosfery- 
cznem skroplonych gazów, — sprawność 
wrących gazów skroplonych, jako środ
ków oziębiających,—próby skroplenia wo
doru), przyczem do pomiarów W róblew
ski używał term ometru termo-elektrycz-

‘) Krzyżanowski. R ozpraw y W ydz. mat. 
przyr. Akad. Umiej. 20, 1—11 (1899).

3) Olszewski. Oznaczenie w r. 1885.
3) Olszewski. Ozn. w r. 1884, 1885.
4) Olszewski. Ozn. w  r. 1884.
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nego, zapomocą którego niższe wartości 
tem pera tu ry  należało obliczać przez eks- 
trapolacyę, Olszewski zaś posługiwał się 
stale term om etrem  wodorowym. Należy 
zaznaczyć, że wartości znalezione tą dro
gą przez Olszewskiego są nader ścisłe 
i zostały potwierdzone przez późniejsze 
pomiary, dokonane przez innych bada- 
czów.

W swych doświadczeniach nad sk ra 
planiem gazów obaj uczeni polscy uży
wali pompy zgęszczającej (kompresora) 
N atterera , a jako  środka oziębiającego 
ety lenu ciekłego (stosowanego już przez 
Cailleteta w r. 1882 w jego  ponownych 
próbach skroplenia tlenu), k tóry  posiada
jąc  temp. kry tyczną -f- 30° obok ciśnie
nia kryt. 51,7 atmosfer daje się skraplać 
dość łatwo. Ciekły e tylen posiada w praw 
dzie bardzo niski punk t wrzenia norm., 
gdyż — 10 2 ,5®C, tem pera tu ra  ta  nie w y
starczała jednak  do skroplenia tlenu, k tó
rego temp. kry t.  =  — 118,8°, a tem bar- 
dziej t lenku  węgla, powietrza i azotu. 
Ułatw iając jed n ak  wrzenie e ty lenu  pod 
znacznie zmniejszonem ciśnieniem, Ol
szewski i W róblewski zdołali obniżyć 
tem peraturę  jego wrzenia tak  dalece, że 
w przeciągu kilkumiesięcznej pracy zdo
łali skroplić nietylko tlen, lecz wkrótce 
potem tlenek węgla i azot. W jak ich  
warunkach i z pomocą jak ich  środków 
dokonywały się pierwsze próby skrople
nia gazów „trwałych" w uniwersytecie 
krakowskim, najlepiej objaśni nas p rzy 
toczony tutaj wyjątek  z rozprawy prof. 
Olszewskiego p. t. „O oznaczeniu gęsto
ści tlenu ciekłego14, zamieszczonej w r. 
1883 (20/X) w rozprawach Akademii 
Umiejętności: „Do skroplenia tlenu uży
wałem bańki szklanej, wydętej na końcu 
grubej rurki term ometrycznej. Ściany 
bańki były tak  grube, że wytrzym yw ały 
ciśnienie przeszło 50 atmosfer, pojemność 
zaś bańki wynosiła 1,4 cm3. Bańka po
łączona była zapomocą ru rk i  miedzianej 
z flaszką N atterera, w której znajdował 
się czysty tlen pod ciśnieniem około 50 
atm., jako też z m anom etrem  rtęciowym 
mojej konstrukcyi, k tóry  pozwalał z wiel
ką dokładnością mierzyć ciśnienia tlenu, 
znajdującego się w bańce. Podczas do

świadczeń oziębiano bańkę zapomocą cie
kłego etylenu, wrącego w próżni i w pu
szczano tlen z pomienionej flaszki do 
bańki. Kiedy cała bańka wypełniła się 
tlenem ciekłym, odczytywano slan term o
m etru  wodorowego i manometru*. W kró t
ce potem (w połowie r. 1884) Olszewski 
przez poczynienie pewnych zmian w p rzy 
rządzie służącym do oziębiania etylenem 
zdołał obniżyć ciśnienie w naczyniu ety- 
lenowem do 9,8 mm słupa rtęci, przez co 
tem pera tura  wrącego etylenu zniżyła się 
aż do — 150,4*0. W tak niskiej tem p e
raturze skraplanie wszystkich gazów 
trw ałych (z wyjątkiem  wodoru) w stanie 
s ta tycznym  nie przedstawiało wielkiej 
trudności i używanie w tym celu tlenu, 
jako środka oziębiającego okazało się zu
pełnie zbytecznem. W tym też samym 
przyrządzie, k tóry  służył do skroplenia 
tlenu, powietrza (temp. kryt. — 140°C), 
tlenku węgla i azotu, i z pomocą e ty le 
nu parującego pod zmniejszonem ciśnie
niem, Olszewski dokonał w r. 1885 sk ro 
plenia metanu (temp. kryt. — 81,8° C) 
i tlenku azotu (temp. kryt. — 93,5nC), 
a także zestalenia tych dwu gazów.

Ja k  stosowanie zmniejszonego ciśnie
nia w naczyniu etylenowem pozwoliło 
obniżyć tem peraturę wrącego etylenu do 
granic odległych, bo do—150 stopni, tak 
również i zmniejszanie ciśnienia w n a 
czyniu zawierającem skroplone już i po
zostające pod ciśnieniem krytycznem  ga
zy „trwałe11, ułatwiając ich parowanie, 
powodowało znaczny spadek tem peratur, 
prowadzący aż do punktów odległych 
o kilka dziesiątków stopni od zera abso
lutnego. 'S tosu jąc  tę metodę i obniżając 
ciśnienie do 1 atm., dwaj uczeni mogli 
obserwowrać już bardzo niskie tem pera
tu ry  tych  cieczy, a tem samem oznaczyć 
ich punkty  wrzenia normalne. Z pomia
rów Olszewskiego (zapomocą term ome
tru  wodorowego) okazało się, że punkty  
wrzenia skroplonych gazów pod ciśnie
niem 1 atm. wynoszą: dla t lenu—181,4°C, 
azotu —194,4°, tlenku węgla—190°, m eta
n u —164° i tlenku azotu— 153,6°. W m ia
rę dalszego obniżania ciśnienia, poniżej 
jednej atmosfery, tem pera tury  wrących 
cieczy gazowych spadały jeszcze niżej
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aż do punktów ich krzepnięcia i zupeł
nego zestalenia się na masy śnieżne. 
W edług oznaczeń Olszewskiego z r. 1885 
punkt krzepnięcia azotu przypada w temp. 
— 214°C pod ciśnieniem 60 mm, tlenku 
węgla w — 207° pod 100 mm, metanu — 
185,8° pod 80 mm, a tlenku azotu w — 
167° pod 138 mm ciśnienia. Obniżając 
wreszcie ciśnienie w rurce, zawierającej 
skroplone gazy, do 4 mm słupa rtęci, Ol
szewski uzyskał dla tlenku węgla tem 
p e ra tu rę— 220,5°, a dla azotu--225°. J e 
den tlen w tak  niskiem ciśnieniu (4 mm) 
1 tem peraturze znacznie poniżej — 2 l 2n 
nie krzepnął wcale. J a k  się później 
w r. 1903 z pomiarów Tadeusza Estre i
chera okazało, tlen krzepnie w —227° pod 
0,9 mm ciśnienia.

W rozwoju tych usiłowań skroplenia 
gazów dwaj uczeni polscy skierowali 
w r. 1884 swe usiłowania, niezależnie od 
siebie, również i ku skropleniu wodoru. 
J a k  już  wyżej wspomniano, Cailłetet 
w  roku 1877, stosując zasadę ekspansyi 
adyabatycznej, zauważył jakoby  skroplo
ny wodór w stanie przemijającej mgły. 
Badacz ten rozprężał nagle wodór, ochło
dzony d a  — 29°, z pod ciśnienia 280 a t
mosfer do 1 atmosfery. W doświadcze
niu Wróblewskiego, wodór, ochładzany 
tlenem wrącym pod normalnem ciśnie
niem do temp. — 182°, został rozprężony 
z pod ciśnienia 100 atm. do jednej atm., 
Olszewski zaś oziębiał wodór do temp.— 
198° zapomocą tlenu wrącego w próżni 
i stosował ekspansyę ze 190 do 1 atm o
sfery. Wszyscy trzej badacze widzieli 
mgłę skroplonego wodoru. Wróblewski 
jednak  powtarzając doświadczenie Caille- 
te ta  w warunkach przez niego podanych, 
nie mógł potwierdzić spostrzeżenia Cail- 
leteta. Zachodzi pytanie, który z trzech 
badaczów oshjgnął prze^ ekspansyę tem 
peraturę leżącą poniżej norm. punktu  
wrzenia wodoru, a tem samem w czyjem 
doświadczeniu spostrzeżona mgła była 
wynikiem skroplenia wodoru?

Na tę zagadkę można było odpowie
dzieć dopiero wówczas, skoro po skrople
niu wodoru w roku 1898 przez Dewara 
w stanie cieczy statycznej został ozna
czony jego punkt wrzenia normalny: —

| 252,5°C. Uwzględniając tę wartość i s to 
sowane przez trzech badaczów wartości 
ciśnień i temperatur, w których odby- 

i wała się ekspansya wodoru, Olszewski 
wyliczył granice, do jakich obniżyła się 
tem pera tura  gazu w każdem z trzech do
świadczeń, zapomocą wzoru Laplacea

T  /  p \ k~ 1 
i Poissona: ^  ^  J k > wyrażające

go zależność zmian tem peratury  od zmian 
j ciśnienia. Z obliczenia tego wynikło, że 

Cailłetet mógł wówczas przez ekspansyę 
osiągnąć tem pera tu rę—225“, W róblewski 
—249°, Olszewski zaś—257°, t. j. tempe
raturę  leżącą o 4,5° poniżej punktu  w rze
nia wodoru.

Za.tem tylko Olszewski skroplił wów
czas wodór w postaci mgły, w doświad
czeniach zaś dwu pozostałych badaczów 
zamglenie pochodziło niewątpliwie od 
skroplonego powietrza, którem wodór 
musiał być zanieczyszczony.

S. G órslci.
(Dok. nast.).

KILKA U W A G  O C IĄ G Ł O Ś C I 
C H R O M O S O M Ó W . x

W  szeregu lat ostatnich badania s t ru k 
tu ry  komórkowej z jednej, z drugiej zaś 
strony badania nad mechanizmem proce
su dziedziczenia zajmują bardzo ważne 
stanowisko w naukach biologicznych. 
Obie te gałęzi poszukiwań biologicz
nych w wielu ważnych działach okazują 
punkty  styczne. W artykule  tym  chcę 
się zająć spraw ą zachowania się subs tan 
cyi jądrowej w różnych okresach życia 
komórki i zwrócić uwagę na wyniki pe
wnych badań ostatnich z tego działu, 
które wykazują nam związek istniejący 
pomiędzy ciągłością substancyi żywej, 
a ciągłością w występowaniu charak te 
ryzujących ją  właściwości.

W iemy o tem, że jądro komórkowe nie 
| jes t  utworem o budowie jednorodnej, 

jakkolwiek oglądane w komórce żywej 
ma ono pozór jednolitego pęcherzyka, wy- 

I bitnie różniącego się wskutek odmienne
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go załamywania światła  od otaczającej 
plazmy. Bliższe badania wykazały, że 
je s t  ono otoczone mocno barw iącą się 
błoną jądrow ą. W ew nątrz  pęcherzyka 
znajduje się substancya, również chciwie 
barwnik chłonąca, zorganizowana w ro 
dzaj grubej sieci — zrąb chrom atynowy. 
Sam zaś zrąb chrom atynow y składa się 
z n itek  masy bezbarwnej i szk lis te j— li- 
niny, w której rozproszone są ziarnka 
substancyi silnie barw nik  pochłaniają
ce j—chrom atyny. Resztę przestrzeni pę
cherzyka jądrowego wypełnia płyn bez
barwny — enchylema, czyli sok jądrowy. 
Często, lecz niezawsze, w jądrze z n a j
duje się ciałko silnie światło łamiące 
i mocno się barwiące tak  zwanemi b a r 
wnikami jądrow em i—jąderko .

Jak  widzimy więc, zasadniczemi częś
ciami składowemi każdego ją d ra  są: chro- 
matyna, linina i enchylema, t j. sok j ą 
drowy. Substancye te różnią się od sie
bie nie tylko mikroskopowo, lecz też 
i chemicznie. Cechą charak te rys tyczną  
chrom atyny jes t ,  że chłonie chciwie b a r 
wniki zasadowe, linina, przeciwnie, b a r 
wi się bardzo słabo i to tylko ba rw nika
mi kwasowemi; enchylem a zaś s ta le  po
zostaje bezbarwną. Wyżej podany opis 
jąd ra  ściąga się do jąd ra  spoczynkowe
go, jąd ra  z okresu wegetacyjnego ko
mórki. Ja k  wiemy, podczas podziału ko
mórki przechodzi ono znaczne zmiany.

Kwestyi karyokinezy nie poruszam tu 
taj, gdyż znana je s t  czytelnikom W sze c h 
świata z wyczerpującego a r ty k u łu  J. Mło- 
dowskiej, (por. W szechświat T. XXVII, 
str. 97, 118). Przypomnę ty lko dla ła tw ie j
szej oryentacyi w dalszej dyskusyi zasad
nicze fazy zmian, zachodzących w jądrze  
podczas karyokinezy. W okresie przy
gotowawczym do podziału ją d ra  splątano 
uprzednio nitki zrębu chrom atynowego 1 
zaczynają grubieć, tracą  swe rozgałęzie- ; 
nia, tworzą t. zw. kłębek zbity. Kłębek 
ten  w dalszem stadyum  rozluźnia się, 
przyczem można zauważyć, że nie s k ła 
da się już  z jednej splątanej nici chro- 
matynowej, lecz w ytw arzają  go oddziel
ne nitki chromatynowe, ksz ta łt  pętlic 
przyjmujące w większości przypadków. 
Te to oddzielne utwory chromatynowe

są to właśnie chromosomy, których w ła
ściwości tak  obszernie są dzisiaj badane. 
Ilość tych  chromosomów dla każdej g ru 
py zwierząt j e s t  stała. Jak  wiadomo, 
chromosomy „m acierzyste1" przez wzdłuż
ne rozszczepienie się przepołowiają się, 
przyczem liczba ich podwaja się, a na
stępnie w równej ilości rozchodzą się 
w przeciwne strony. Z każdej takiej g ru 
py chromosomów wytwarza się nowe j ą 
dro, jąd ro  potomne.

Z licznych teoryj, opierających się na 
właściwościach chromosomów, Boverego 
teorya indywidualności chromosomów po
budziła wielu autorów do wszechstron
nych badań nad jądrem  we wszelkich fa
zach życia komórki. W edług hypotezy 
Boverego, każdy chromosom, który  wszedł 
w skład tworzącego się jądra , zachowuje 
też swą samoistność i w jądrze spoczyn- 
kowem samoistnie wzbogaca się w chro- 
m atynę przez przyrost ilościowy jej ziar
nek, produkty  zaś tego przyrostu p rze
noszą się do komórki potomnej. S k u t
kiem zachowania samoistności poszcze
gólnych chromosomów jest, że z jąd ra  
spoczynkowego wychodzi do nowego po
działu dokładnie ta  sama ilość chromo
somów, jak a  podczas tworzenia się da
nego ją d ra  w skład jego weszła; p rzy
czem każdy chromosom „potomny" je s t  
tej samej wielkości, j a k  jego „macie
rzy s ty u.

Zachodzi teraz pytanie, k tóra  z sub- 
s tancyj jądrowych jes t  substancyą za
sadniczą, ciągłość chromosomów w arun
kującą. Zdania badaczów były bardzo 
podzielone. Jedni z van Benedenem na 
czele utrzymywali, że je s t  nią chromaty- 
na; inni, jak  Strassburger, Gregoir, Ma- 
rechal i Marcus znaczenie chromosomów 
widzą w ciągłości łininy, inni znów (Lile, 
Telljesnicky) rolę tę przypisują enchyle- 
mie. Montgomery s tara  się te poglądy 
połączyć, twierdząc, że jakkolwiek ch ro 
mosomy są pochodzenia chrom atynow e
go, jednakże samo pojęcie chromatyny 
tak ściśle łączy się z lininą, że jedno bez 
drugiego nie daje się pomyślić. W ob
szernej swojej rozprawie Vejdovsky s ta 
ra się udowodnić, że znaczenia naczelne
go nie można przypisywać żadnej z po
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szczególnych części składowych jądra, 
ponieważ w różnych fazach życia komór
ki mogą one przechodzić jedne  w drugie. 
Zdaniem Vejdovskiego jądro  je s t  kom
pleksem  chromosomów, inne zaś części 
komórki w tworzeniu się jego żadnego 
nie mają udziału. Badania jego, przepro
wadzone na gliście końskiej (Ascaris me- 
galocephala), obejmują losy chromosomów 
od stadyum  gwiazdy macierzystej do no
wego podziału na chromosomy. Chro
mosomy ze s tadyum  gwiazdy macierzys
tej są to pozornie utwory jednorodne 
bardzo silnie się barwiące. Bliższe j e 
dnak badania wykazują dookoła każdego 
chromosomu otoczkę z pęcherzyków j e 
dnorodnej, szklistej substancyi galareto
w a !^ .  Otoczka ta, zdaniem autora, po
wstaje przez rozpuszczanie się zew nętrz
nej części chromosomu. Przez stałe 
zwiększanie się ilości pęcherzyków chro
mosom znacznie nabrzmiewa; takie na- 
pęczniałe o znacznej ilości pęcherzyków 
(zwakuolizowane) chromosomy łączą się 
ze sobą, dając początek nowemu jąd ru  
o n ieregularnym, płatowatym  kształcie. 
Chromosomy posiadają tu  jeszcze całko
witą samoistność, lecz znacznej ulegają 
zmianie. W ew nątrz  takiego zwakuolizo- 
wanego chromosomu, chrom atyna w ystę
puje w postaci t. zw. chromomerów, t. j. 
gruzłów chromatynowych połączonych ze 
sobą mostkami lininowemi. Następnie 
połączenia lininowe znikają—linina więc 
nie j e s t  substancyą ciągłą—chromomery 
tracą  intensywność zabarwienia i ostate
cznie przechodzą w masę jednorodną, 
szklistą „nowąu lininę.

Galaretowate pęcherzyki otoczki chro
mosomu tracą połysk i rozpływają się 
powoli, wypełniając całe jądro. Ta płyn
na substancya i bezbarwna siateczka „no
wej u lininy stanowią t,ei\az części głów
ne jądra , w którem gdzieniegdzie tylko 
są rozproszone barwiące się ziarnka, k tó 
re zdaniem \'ejdovskiego uważać należy 
za produkty przemiany materyi, a nie za 
chromatynę.

Chromosomy zatem w czasie rekon- 
slrukcyi ją d ra  przechodzą głęboko idące 
przemiany, przyczem prawdopodobnie li
nina jąd ra  macierzystego przechodzi przez

rozpuszczanie się w enchylemę, ruszto
wanie zaś jąd ra  potomnego powstaje 
z chromatyny macierzystej.

Po tem stadyum  następuje t. zw. przez 
badacza czeskiego „anachromasis“, wni
kanie do nowego zręba lininowego chro
m atyny w postaci ledwo widocznych kro
pelek. Te, j a k  Vejdovsky nazywa „za
wiązki", nowej chrom atyny są produk
tem enchylemy, barwią się one tylko bar
wnikami plazmatycznemi. W łoskowate 
wypustki na lininowych gałązkach u Fri- 
dericia świadczą, że chromosom czerpie 
materyal do wytwarzania chromatyny 
z soku jądrowego. U Ascaris, zdaniem 
Vejdovskiego, nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, że nagromadzony w stadyum  
spoczynkowem sok jądrow y zostaje prze
tworzony w chromatynę. W  innych ra 
zach nie można tego tak  jasno wykazać, 
w żadnym jed n a k  przypadku enchylema 
jąd ra  macierzystego bezpośrednio nie 
przechodzi do ją d e r  potomnych.

Tak więc ciągłość substancyi dziedzi
cznej wykazuje całkowitą przeróbkę sub- 
stancyj jądrowych, które można przed
stawić w następującym  schemacie:

T w orze
nie się 
jądra 

zchrom o-

C hrom atyna Enchylem a

1 ' 1
L inina L inina

i 1
E nchylem a C hrom atyna

i

Tworze- 
nie się 
chrom o
somów 
7. jąd ra

Przenoszenia się bezpośredniego i cią
głego chromatyny, lininy, czy też enchy
lemy macierzystej do jąd e r  potomnych 
nigdzie nie można wykazać. W ystępo
wanie substancyj jądrow ych w różnorod
nych postaciach, już to jako  jąd ra  spo
czynkowe, już to jako chromosomy, t łu 
maczyć można różnorodnością funkcyj 
jąd ra  w różnych okresach życia komórki. 
Zdaniem Boverego, wypełnione obficie 
enchylemą jądro  okresu spoczynkowego 
wstępuje w czynny związek z plazmą, 
czego rezultatem jest: z jednej strony 
nagromadzenie produktów przemiany w 
postaci jąderek, z drugiej zaś skoncen
trowanie substancyj dziedzicznych w po
staci chromosomów określonej wielkości 
i liczby.



344 W S Z E C H Ś W IA T j\Ta 22

Potwierdzeniem i pogłębieniem pracy 
Vejdovskiego, co do zmian zachodzących 
w obrębie substancyj j ąd row ych  je s t  roz
prawa Nemeca o mikrochemii chromo
somów. Badań nad mikrochem ią chro
mosomów przeprowadzono dotychczas nie
wiele; zazwyczaj uważano je  za nukleo- 
prcteidy, przyczem w reakcyach  mikro- 
chemicznych utożsamiano ziarna chroma- 
tyny  zaw arte  w jądrze  spoczynkowem 
z chromosomami. Zadaniem Nemeca było 
zbadanie czy ziarna te, albo też sam zrąb 
chromatynowy, jeś l i  jądro  ziarn nie za
wiera,—i chromosomy są mikrochemicz- 
nie jednem  i tem samem ciałem. Ponie
waż jed n ak  bezpośredniej ciągłości m ię
dzy tem i utworam i nie można było w y 
kazać, Nemec badał właściwości tych 
substancyj w różnych fazach życia ko
mórki. Pierwsze próby polegały na b a 
daniu zachowania się tych składników 
pod działaniem wody gorącej. Badania 
przyprowadzone na końcach korzeni Vi- 
cia Paba i Allium Cepa wykazały, że 
w trak tow anych wodą gorącą (96 — 99°) 
przez czas od 30 sek. do 5 min. świeżych 
embryonalnych kom órkach chromosomy 
rozpuszczają się całkowicie lub prawie 
całkowicie, ją d ra  zaś spoczynkowe bar
dzo nieznacznej ulegają  zmianie. W  in
nych doświadczeniach poddawano b a d a 
ne komórki najpierw działaniu alkoholu: 
rezulta tem  było, że w m ateryale, na  k tó 
ry  uprzednio oddziaływano alkoholem 
rozpuszczalność chromosomów w gorącej 
wodzie je s t  mniejsza. Podobne badania 
przeprowadzone nad  Cucurbita  Pepo, k tó 
rej jąd ro  zawiera bardzo duże ziarna 
chromatynowe, ujawniły, że, podczas gdy 
pod wpływem gorącej wody chromosomy ! 
się rozpuszczają, ziarna chrom atynow e J  

żadnej nie ulegają zmianie. Ją d ra  w sta- 
dyum kłębka zachow ują się tak, jak  
i chromosomy.

Na zasadzie tych badań uczony ten i 
wyprowadza wniosek, że chromosomy 
należy uważać za różne od ziarn chro- , 
matyny, zawartych w jądrze, albo też od 
zrębu chromatynowego. W  okresie, gdy 
jądro przygotowuje się do podziału ka- 
ryokinetycznego, w substancyi zrębu chro- '

matynowego zachodzą zmiany chemicz
ne, k tórych  wynikiem jes t ,  że poprzed
nio nierozpuszczalna w gorącej wodzie 
substancya chromatynowa s ta je  się roz
puszczalną. Możliwem jest, że zmiany 
te polegają na rozkładzie bardziej skom
plikowanych ciał białkowych na połącze
nia prostsze w wodzie rozpuszczalne.

Przechodząc do wniosków ogólniejszych, 
Nemec zwraca uwagę na przecenianie 
roli jąd ra  w dziedziczności, dodając, że 
rozpuszczalność chromosomów jest  po
twierdzeniem zdania E. Godlewskiego 
(jun.), że zarówno jądro jak  i plazma 
czynny mają udział w przenoszeniu cech 
rodzicielskich. Chromatyna, według Ne
meca, nie je s t  substancyą o stałej che
micznej i fizycznej strukturze, gdyż 
w różnych stadyach rozwoju ją d ra  za
chodzą w niej głębokie zmiany.

Janina Bury.

Z N A U K I O  C H M U R A C H .

Wobec nadzwyczajnej różnorodności 
i zmienności chm ur zaprowadzenie ja k ie 
goś ładu w tej nieskończonej mnogości 
wydaje się napozór przedsięwzięciem 
niewykonalnem, i w rzeczy samej dopie
ro w czasach niedawnych zdołano poro
zumieć się przynajmniej co do niektó
rych form zasadniczych oraz ustalić ich 
nomenklaturę. Największe zasługi na 
tem  polu położył anglik Lukę Howard, 
którego klasyczne dzieło w tym  przed
miocie wyszło w Londynie w roku 1803 
p. t. „O odmianach chm ur1*. Howard roz
różnia trzy formy zasadnicze: chmury 
pierzaste (cirrus) mające postać lekkich 
białych nitek lub włókien, chmury kłę- 
biaste (cumulus) o kształtach m asyw
nych, zbitych, z wierzchołkami zaokrą- 
glonemi, najczęściej rzucające jasne  bla
ski, i wreszcie chmury warstwowe (stra- 
tus). Przechodząc jedne w drugie i łą
cząc się ze sobą, trzy powyższe ga tunk i 
dają początek odmianom pochodnym. Ja k  
się okazało później, każda z tych trzech 
form zasadniczych posiada także odrę
bne swoje znaczenie genetyczne i fizycz
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ne, i z tego powodu obrano je  za utwo
ry  zasadnicze w międzynarodowym atla
sie chmur, który ukazał się w roku 1896 
staraniem Międzynarodowego komitetu 
meteorologicznego. Atlas ten  rozróżnia 
10 głównych typów: 1 ) formy pierzaste 
(cirrus i cirrostratus), które unoszą się 
na znacznych wysokościach (średnio 9000 
ni) i składają się naogół z kryształków 
lodowych, 2) formy kłębiaste (cirrocu- 
mulus, altocumulus, altostratus), na wy
sokości od 3000 do 7000 m, które uwa
żać należy za chm ury wodne i 3) chmu
ry  dolne (stratocumulus i nimbus czyli 
chmura deszczowa), unoszące się poniżej 
2000 m, które, zależnie od pory roku, 
przedstawiają się jako chm ury lodowe 
lub wodne. Form y powyższe występują 
w razie ogólnych ruchów atmosfery. 
Prócz nich, napotykam y jeszcze chmury 
kłębiaste, które w ciągu dnia powstają 
we wstępujących prądach powietrza, 
a  w ystępują  głównie lokalnie, sięgając 
szczytami do 1800 m; niekiedy chmury 
te, ściągając się, tworzą cumulonimbum 
czyli chm ury burzowe i wzbijają się aż 
na wysokość 8000 m. Do formacyj miej
scowych należy także zaliczyć podniesio
ną mgłę, k tóra  nie wznosi się powyżej 
1000 m i składa się z warstw  poziomych 
(stratus).

Rzecz prosta, że wobec wielopostacio- ■ 
w'Ości chm ur niezawsze je s t  łatwo, a n ie
kiedy bywa prawie niepodobieństwem 
umieścić w powyższym schemacie pewną 
faktycznie zaobserwowaną formę, a po
nieważ i poszczególne procesy, towarzy
szące powstawaniu różnych gatunków 
chmur nie są bynajmniej ostatecznie wy- ( 
jaśnione, przeto pole do badań rozlega 
się szeroko.

Jednym  z  najgorliwszych badaczów 
chmur je s t  dzisiaj de (jUyervain w Zuri- 
chu. Jego przyczynki do nauki o chmu
rach są z wielu względów godne uwagi, 
ponieważ oparte są na starannych spo
strzeżeniach i zawierają nowe poglądy 
na proces tworzenia się różnych postaci 
oraz na znaczenie tych postaci dla me
teorologii praktycznej, a zarazem dają 
podnietę do dalszych obserwacyj.

De Quervain zaczyna rozprawę swoję

od rozpatrzenia spośobu powstawania pe. 
wnej formy, k tóra  wszędzie zdarza się 
bardzo często, a którą nazywa cumulo- 
s tra tu s  głównie z powodu, że już przed
tem  (1894 r.) Clement Ley opisał j ą  pod 
tem samem mianem. Jeżeli śledzić bę
dziemy wzrost cumuli w prądzie, w stę 
pującym  w ciągu dnia, to możemy zau- 
w.iżyć, jak  na poziomie, odpowiadającym 
poziomowi altocumUli (który często wy
stępuje jednocześnie) lub nieco niższym 
ruch wstępujący mas kumulusowych 
ustaje. Na tej wysokości dawny szczyt 
chmury rozlewa się, przechodząc w wiel
ką płaską „babkę“, k tóra od strony dol
nej okazuje szereg charakterystycznych 
wypukłości, karbów i żeber. Jeżeli cu- 
mulorum, w których proces taki odbywa 
się, j e s t  dużo, i jeżeli już  przedtem is t 
niała warstwa altocumulorum, to część 
płaska cumulorum stopniowo zlewa się 
i s tapia bez śladu z altocumulis, tworząc 
ciężką, ciemną, masywną płytę. Jeżeli 
brak owej chmury warstwowej, to i w ta 
kim razie główki cumuli rozszerzają się 
i spłaszczają, gdy tymczasem głęby bie
gnące ku dołowi odznaczają nam  jeszcze 
mniej lub więcej wyraźnie oddzielne p ier
wotne osobniki kumulusowe.

Proces, powyżej naszkicowany, w ska
zuje, w jak i  sposób wilgoć w arstw  po
wietrza, zbliżonych do gruntu , dochodzi 
do istniejących już  chmur altokumuluso- 
wych, umożliwiając im trwanie kilkodnio
we, i w jak i  sposób wogóle powstaje 
ten gatunek chmur.

Co do znaczenia tych chmur dla p ro 
gnozy, to okazało się, że, w razie jedno
czesnego tworzenia się cumulostrati i cu- 
mulonimbi, procesy konwekcyi pionowej 
nie osiągają jeszcze swego największego 
napięcia i że dzień następny przynosi 
zazwyczaj większą ilość deszczu, aniżeli 
sam dzień obserwacyi. Przeciwnie, j e 
żeli powstaje tylko sam cumulostratus, 
to musiały zajść okoliczności, k tóre nie 
sprzyjają już dalszemu trw aniu  tych pro
cesów konwekcyjnych wraz z towarzy- 
szącemi opadami. Dziedzina powstawa
nia cumulostratorum  leży prawie wyłą
cznie na pograniczu pomiędzy właściwe- 
mi dziedzinami cyklonalnemi a dziedzi-
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nami antycyklonalnemi. Częstość w ys tę 
powania cum ulostra torum  jest, oczywiś
cie, w ścisłej zależności od żywszego 
tworzenia się cumulorum i nie zdarzają 
się one prawie n igdy  w miesiącach od 
września do lutego, a ukazują  się n a j
częściej w czerwcu i lipcu.

Co dotyczę „a lto s tra t i“, k tóry  w posta
ci gęstej zasłony szarej lub niebieskawej 
ukazuje ęię pod cirrostrato, gdy się zbli
ża zniżka, to de Quervain znalazł po tw ier
dzenie hypotezy, wedle której a ltos tra tus  
je s t  w arstw ą samodzielną, bynajmniej, 
nie związaną z cirrostrato , ani też z nie
go wyłonioną. W razie rozejścia się w a r 
stw y altostratusowrej, co się zdarza za
zwyczaj tylko w sk ra jnych  okolicach 
zniżki, typowa jednosta jn ie  szara po
wierzchnia dolna tej w ars tw y  przeobraża 
się w ciągu kw adransa  w cha rak te ry 
styczne chm ury altokumulusowe. Ale 
może się zdarzyć i przypadek odwrotny, j  
a wtedy przejście od altocumulus do al- j 
tostra tus  odbywa się w ten sposób, że 
tuż pod niezmienionym skądinąd uk ła
dem altokumulusowym  tworzy się zasło
na, pierwotnie niezmiernie rzadka, lecz 
z biegiem czasu coraz to bardziej g ę s t 
niejąca, gdy tymczasem  w razie p rze j
ścia od a lto s tra tus  do altocum ulus za
słona ta  rozdziera się i znika. Dowrodem 
samoistności tej zasłony je s t  to, że nie- j 

.kiedy posiada ona kierunek  ruchu, w y 
raźnie odmienny od kierunku, w którym  
porusza się altocumulus właściwy i p ręd
kość kątow ą inną.

N astępny rozdział t ra k tu je  o powsta 
waniu „kapy altokum ulusow ej“ oraz 
o cirri rzekomych. Jeżeli cumulus wzno- I 
si się z wielką siłą, to może przebić na- 
w skroś warstw ę altokumulusową i wzbić ' 
się ponad nią, przyczem w tem przebi- . 
jan iu  się główki kumulusowe mogą nie 
uledz żadnej zmianie. ' Jednakże  naogół 
w arstw a altokumulusowa, istn iejąca od 
rana, zanika stopniowo, skoro tylko roz
pocznie się proces szybkiego tworzenia  
się chmur kumulusowych, obdarzonych 
dążnością d-o wzbijania się. Najczęściej 
pozostają w takim razie nieliczne tylko 
strzępy i smugi,* k tóre w niektórych

miejscach nieba wskazują położenie po 
ziomu altokumulusowego. Gdy wtedy 
ja k a  główka kumulusowa zbliża się do 
owego poziomu, to mamy tam  jedynie 
jeszcze warstw ę o dość wysokiej wilgo
tności względnej. Tej warstw ie wilgot
nej często potrzeba już tylko oziębienia
0 stopień lub dwa, aby wilgoć je j  znów 
uległa skropleniu. Otóż takie oziębienie 
n a tu ry  termodynamicznej zachodzi zwy
kle w skutek  tego, że główka kum uluso
wa, k tóra  z dołu wznosi się z wielką 
prędkością (3 do 4 metrów na sekundę, 
a naw et i więcej) podnosi do góry w ar
stw y powietrza, nad sobą położone, i to 
nieraz w ars tw y  oddalone o 200 lub 300 
metrów od ®główki cumuli. Nad szczy
tem  cumuli ukazuje się, niekiedy w zu
pełności od niego oddzielona a naw et 
w znacznej odległości pionowej, delikatna 
biała chm urka o cieniutkich konturach, 
która szybko rośnie wszerz, przyczem 
brzegi jej zaokrąglają się zlekka i zagi
nają  się w dół, tworząc rodzaj czapeczki. 
Jednocześnie główka cumuli rośnie ba r
dzo szybko w górę i wpija się w tę d e 
lika tną  czapeczkę, której gładkie jed w a 
biste kontury  zasłaniają na kilka chwil 
grube masywne zarysy cumuli. Nie
bawem główka cumuli w swej dawnej 
niezmienionej postaci wyłania się z b ły
szczącej zasłony i rośnie dalej z zacho
waniem swych właściwości, ale zasłona

i zdaje się opadać po bokach cumuli
1 u trzym uje się jeszcze przez czas jak iś  
w postaci oddzielnych białych błyszczą
cych strzępów. Cały ten proces, licząc 
od pierwszych chwil powstawania „ka
py" aż do przebicia tejże przez główkę 
cumuli trw a od l do 2 minut. -Staranne 
spostrzeżenia potwierdziły znowu, że „ka
pa" cumuli powstaje wtedy, gdy szczyt 
chm ury  dosięgnie warstwy zaburzeń, od
powiadającej poziomowi altocumuli.

Takie przypadki tworzenia się kapy 
zdarzają  się, począwszy od wczesnej wio
sny, osiągają maximum w początkach 
lata i trafiają coraz to rzadziej na jes ie
ni. Pod względem znaczenia dla progno
zy, proces ten, w przeciwstawieniu do 
powstawania cumulostratorum, je s t  ozna
ką takiego położenia, w którem zjawis-
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ka, przynoszące deszcz, zyskują jeszcze 
na natężeniu.

De Quervain rozpatruje następnie zna
czenie, jakie dla prognozy ma altocumu- 
lus castellatus oraz sposób tworzenia się 
tej formy. I ten  gatunek  wykazuje bar
dzo wyraźny okres roczny; maximum 
przypada na koniec lata, cały zaś okres 
odpowiada mniej więcej okresowi burz.
Z pośród 46 przypadków, jak ie  autor 
nasz obserwował w ciągu lat  dwu w Zu
rychu, w 40 przypadkach po upływie 3G : 
godzin od czasu zaobserwowania tej for
my chm ur następowały burze w obrębie j 
kantonów szwajcarskich położonych na 
północ od Alp, tak, iż faktycznie altocu- 
mulus castellatus uważany być może za 
zwiastuna burzy na bliską metę.

Co do powstawania letnich chm ur pie
rzastych, de Quervain je s t  zdania, że 
wielka, być może, największa część „wła
ściwych" cirri powstaje z tak  zwanych 
rzekomych cirri chm ur burzowych, tak, 
iż cirri i c irrostrati  są tylko ostatniemi 
resztkam i cumulonimbi. Skoro tylko bu
rze miejscowe wyładują się zupełnie 
i znajdą na dole ujście w postaci desz
czu, znikają także gęstsze ciężkie cumuli 
i strati, a pozostaje jedynie  pokrywa cir- 
rostratnsowa. Ten sutit cirrusowy odcho
dzi wraz z górnym prądem powietrznym, 
tak, iż znika z tego miejsca, gdzie była 
burza; atoli nad okolicami, rozciągające- 
mi się w kierunku górnego prądu po- : 
wietrznego zjawiają się masy cirrostra- 
tusowe, którym można nadać miano „cir- 
rus densus“.- W m iarę starzenia się tych 
chmur, które istnieć mogą przez dni kil
ka, zmniejsza się ich gęstość i spoistość, 
i postępuje proces przeobrażania się 
w znane drobne kształty  cirrusowe. Po
rządek, w jakim  w pewnej określonej 
miejscowości w ystępują  cirri, je s t  nas tę 
pujący: naprzód zjawiają ' się oddzielne 
poodrywane cienkie cirri; z biegiem cza
su rośnie objętość i gęstość tych mas, 
przyezem poszczególne ich części nabie
rają niekiedy takiej spoistości, że mogą 
uchodzić za cumulonimbus. Często na
stępstwo kolejne przerywa się w tem I 
miejscu, tak, iż cumulonimbi nie ukazują 
się. wcale, lecz jedynie oddzielne ogniwa

szeregu dają się obserwować do końca. 
Nadto, nie je s t  wcale konieczne, by 
w okolicy, z której pochodzą owe poko
sy cirrostratorum miała koniecznie zda
rzyć się przedtem burza, nie każdy bo
wiem duży cumulus, który się przeobra
ża w cumulonimbum, wywołuje zjawiska 
burzowe. Przeciwnie, w dzień bardzo 
suchy i gorący, gdy ciśnienie je s t  wyso
kie, można często obserwować, że część 
dolna niezbyt masywnego cumuli, będą
cego w stadyum  przeobrażania się, szyb
ko niszczeje i że pozostaje z niego tylko 
część najwyższa, która przeobraziła się 
w baldaszek i niebawem zamienia się na 
lekką smugę cirrusową.

De Quervain nie ma zamiaru u trzym y
wać, że wszystkie cirri powstają w spo- 

| sób powyższy z cumulonimbi, niektórzy 
bowiem obserwatorowie widzieli podobno 
samorzutne powstawanie cirrorum. J e 
dnakże, w większości przypadków two
rzenie się cirrorum daje się sprowadzić 
do tworzenia się chm ur burzowych, przy- 
czem za ogniwo pośrednie służy cirrus 
densus; szczególnie latem na lądzie euro
pejskim, chmury burzowe trafiają się tak 
często, że możnaby z nich całą Europę 
środkową zaopatrzyć w obfite zapasy cir
rorum. '

S. B.

Kalendarzyk astronomiczny na czerwiec r .  I).

W paru pierwszych dniach miesiąca Mer
kury może być jeszcze dostrzeżony, chód 
z wielką trudnością, w godzinę po zachodzie 
słońca, w stronie północno-zachodniej nieba, 
nisko nad poziomem. 1,5-go będzie w dol- 
nem połączeniu ze słońcem.

Wenus w oiągu czerwca wyłania się z pro
mieni słońca, stając się gwiazdą wieczorną; 
zachodzi 1 -go o godz. 8 min. 56 wieczorem, 
15-go o godz. 9 m. 23 i 30-go o 9 m, 30 
wiecz. Zobaczyć ją jest jeszcze trudno.

Mars wschodzi na początku miesiąca o i-e j 
w nocy, w końcu zaś o 1 1  £ wieczorem; po
rusza się na niebie szybko (lecz coraz to 
wolniej) na wSchód, w gwiazdozbiorze Wod
nika. W końcu miesiąca przedostaje się; pod 
wielki czworobok Pegaza, i wchodzi do gwia
zdozbioru Ryb, Odległość Marsa od Ziemi
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zmniejszyła się już znacznie, lecz przenosi 
jeszcze 100 milionów kilometrów; średnica 
tarczy wyrasta od 10" do 13", przez lunetę 
widać wyraźnie fazę. P lanetę łatwo odró
żnić od gwiazd stałych  po jasnem , czerwo- 
nem świetle, w razie zaś parodniowych do
strzeżeń i po ruchu  własnym pomiędzy 
gwiazdami.

Wobec powszechnego, a tak  zrozumiałego 
zajęcia, jakie wzbudzają „kanały na Marsie", 
notujem y tu ta j, że p. A ndre, dyrek tor Ob- i 
serw atoryum  Lyońskiego, w swej świeżo j 

wydanej książce „Les planćtes et leur ori- 
gine“, rozpatrzywszy dane za i przeciw is t
nieniu kanałów na Marsie, dochodzi do 
wniosku, że kanały te są złudzeniem w zro
ku  i realnie wcale nie istnieją. Głównym 
(zresztą ogólnie znanym) argum entem  prze- 
oiw istnieniu kanałów, są doświadczenia 
M aundera i Ewansa, poczynione z wycho- i 
wańcami szkółki w Greenwich. Astronomo- '■ 
wie wzmiankowani dali uczniom do przery- t 
sowania, z pewnej odległości, mapę Marsa, 
zrobioną przez Schiaparellego, zastąpiwszy 
uprzednio w niej kanały przez nieregularnie 
porozrzucane ciemne punk ty , i dodawszy 
pewną liczbę cieniutkich a k rę tych  linij, 
naśladujących rzeki. Mimo to, na rysun- j  

kach uczniowskich ukazały się owe usunięte 
prostoliniowe kanały; prążki te  są więc po- | 
chodzenia fizyologicznego. Niewątpliwie 
wszelkie spekulacye, dotyczące życia na ; 
Marsie, oparte są na bardzo kruchej pod
stawie.

Jowisz widzialny jes t już tylko w pierw- i 

szej połowie nocy. Jasn a  ta  p laneta uka- 
żuje się w parę m inut po zachodzie słońca 
wysoko na niebie, w stronie południowo-za
chodniej; z zapadnięciem nocy widać, że | 
świeci w gwiazdozbiorze Lwa, w którym  | 
porusza się na wschód. Gwiazda pierwszej 
wielkości, widoczna w odległości kilku s to 
pni na prawo od Jowisza,— to Regulus (Ba
zyliszek), a Lwa.

S aturn  wschodzi o 2-ej w nocy na po
czątku i o 1 2 1/* po półn. — w końcu mie
siąca. Porusza się ruchem  prostym  w R y 
bach, niedaleko od Barana. Świeci, jak  
gwiazda pierwszej wielkości.

Słońce 8-go przejdzie przez punk t prze
cięcia się drogi pozornej księżyca z eklipty- 
ką. Skutkiem  tego zajdą zaćmienia: na peł
ni, 3-go czerwca, i na nowiu, w nocy (u nas) 
ż dnia 17 na 18. Zaćmienie słońca, dnia 
17/18 czerwca, u  nas zgoła widzialne nie 
będzie; można je  będzie obserwować na pół- 
nooy E uropy, w północno-wschodniej części j  

Azy i, w okolicach bieguna północnego i w 
A m eryce Północnej. Wąski pas zaćmienia 
całkowitego przejdzie w Azyi niedaleko Je- 
nisejska i Krasnojarska.

Całkowite zaćmienie księżyca, w nocy

z dn. 3-go na 4-y czerwca, będzie widzialne 
przeważnie podczas zorzy porannej, w wa
runkach bardzo niedogodnyoh. Początek 
zaćmienia cząstkowego o godz. 1 min. 7,4 
po północy; początek zaćmienia całkowitego 
o godz. 2 min. 22,1 ; środek zaćmienia o go
dzinie 2 min. 53, koniec zaćmienia całkowi
tego o godz. 3 min. 23,9, koniec zaćmienia 
cząstkowego o godz. 4 min. 38,6 (księżyc 
w Warszawie pod poziomem). Wielkość za
ćmienia, w częściach średnicy księżyca, 1,16. 
Pierwsze zetknięcie się tarczy z cieniem na
stąpi na południowo-wschodniej części tarczy 
(kąt pozycyjny, od bieguna, 125°). Księżyc 
zachodzi jeszcze zaćmiony częściowo, o godz. 
3 min. 25 rano, słońce zaś wschodzi o godz. 
3 min. 45.

Ju ż  o 12V2 po półn. dostrzedz będzie mo
żna pociemnienie połudn.-wschodniej części 
księżyca, wywołane przez półcień ziemi. Pod
czas zaćmienia całkowitego księżyc nie zni
ka zupełnie, świecąc czerwono.

Przesilenie nocy z dniem dn. 22-go czerw
ca, o 3-ej po poł.

T. li.

KRO N IKA NAUKOWA.

8-y księżyc Jowisza. Nowy ten księżyc, 
odkryty, jak wiadomo, przez Melottea 27 
stycznia 1908 r. w Greenwich, zdołano od- 
fotograiować 16 stycznia roku bieżącego 
w warunkach bardzo pomyślnych. Położe
nie jego o godzinie l h 4m 7S rano, oznaczają 
dane:
AR (wznoszenie się proste) 10h 56m 46,5 7 
D (zboczenie) -j- 7° 40' 46"

Jego ruch codzienny dokoła Jowisza osza- 
! cowany jest na — 16s - |-  1 '.

Ten księżyc Jowiszowy, który należy do 
ciał niebieskich 17-ej wielkości, a zatem 
znajduje się na samem pograniczu widocz
ności w najpotężniejszych narzędziach dzi
siejszych, zatacza, o ile się zdaje, orbitę 
ogromnie rozległą i bardzo ekscentryczną, 
której nachylenie wynosi 31°. Z  elementów 
tych należałoby wnosić, że drobna ta  gwia
zdka oddalona jest od swej planety central
nej więcej aniżeli jakikolwiek inny z pośród 
znanych księżyców. Czas obiegu dokoła J o 
wisza wynosiłby dwa lata i dwa miesiące na 
odległości średniej 25 milionów kilometrów. 
Nadto, ruch ten zdaje się być w steczny .'

O ile sądzić można z pierwszych obliczeń, 
księżyc ten musi być mniejszy od Temidy, 
k tóra jest dziesiątym a niewidzialnym księ- 

| życem Saturna. Jego średnicę oszacowano
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na 50 kilometrów; widziany z Jowisza, przed
stawiałby się jako drobna gwiazdka telesko
powa 9 -ej wielkości.

S. B.
(Revue Generale des Sc ences).

Kurczenie się objętości a zdolność ł a 
miąca. Niezliczoną liczbę razy usiłowano 
znaleźć zależność pomiędzy współczynnikiem 
załamania a gęstością (tak zwana stała za
łamania) — zależność, któraby nie ulegała 
zmianom wobec zmian w gęstości, zależnych 
od tem peratury  lub ciśnienia.

W rozprawie, ogłoszonej w Annalen der 
Physik (JM° 13, 1908 r.) W. F. Hess podaje 
zależność ogólną, k tóra daje się zastosować 
do wszelkich form zdolności łamiącej R  i z któ
rej można wyprowadzić wzory na mieszani
n y —wzory, nie mniej użyteczne od tych, 
które daje stała Pulfricha. Rachunki, prze
prowadzone nad mieszaninami najrozmaitsze- 
mi, dowodzą, że zależność podstawowa, po
dana przez Hessa, a mianowicie:

gdzie R  jest zdolnością łamiącą, jaką posia
dałaby mieszanina w razie, gdyby proceso
wi zmieszania nie towarzyszyła żadna zmia
na w objętości, a c ubytek lub przyrost je 
dnostki objętości, iści się faktycznie dla 
wszystkich form zwyczajnych zdolności ła
miącej R , innemi słowy, że stosunek g „skur
czenia zdolności łamiącej" do skurczenia 
objętości jest liczbą stałą dodatnią we wszel
kich w arunkach objętości mieszaniny.

W szystkie wzory na mieszaniny, wynika
jące z powyższej zależnośoi podstawowej, 
zgadzają się jednakowo dobrze ze spostrze
żeniami. Okazuje się, że owa zależność pod
stawowa jest prawie całkiem niezależna od 1 
tem peratury  oraz od długości fali użytego 
światła. Nowe wzory, podane przez Hessa, 
pozwalają także obliczyć współczynniki za
łamania cieczy dla tem peratur pośreduich, \ 
zaw artych pomiędzy granicami, dla których 
współczynniki te  są dane. Równania, które 
dawniej podał Pulfrich, oraz te, które po
daje Hess, przedstawiają się jako przypadki 
szczególne wyżej przytoczonego wzoru pod
stawowego.

S. B.
(Revue Generale de Science).

Z jaw isko  Dopplera w promieniach elek
tryczności dodatniej. Podawaliśmy nieda
wno w kronice „W szechświata" wiadomość 
o badaniach J .  J . Thomsona nad promienia
mi elektryczności dodatniej, które posiadają 
kierunek zupełnie paradoksalny, a mianowi
cie biegną od katody ku anodzie. Trow- 
bridge podaje obecnie nowy niezaprzeczony !

dowód istnienia promieni elektryczności do
datniej o wskazanym właśnie kierunku, 
a mianowicie — obserwacye swoje nad zja
wiskiem Dopplera, które tu  zachodzi. Uży
wa on w tym  celu dość szerokiej rurki Croo- 
kesa, pośrodku której umocowuje przedziu
rawioną katodę w rodzaju używanych do 
otrzymywania promieni kanałowych. Anoda 
znajduje się w bocznicy, przylutowanej do 
rurk i głównej pod kątem  prostym . Napeł
niając rurkę wodorem, już gołem okiem mo
żna dostrzedz, że od przedziurawionej kato
dy wybiegają dwa stożki zabarwione na ró
żowo. Jeden z niob to —promienie kanało
we, drugi, skierowany w stronę anody, to — 
nowo promienie elektryczności dodatniej. 
Możemy teraz spektroskop ustawiać to z je 
dnej, to z drugiej strony katody, tak, żo 
w jednym  przypadku promienie kanałowe 
zbliżają się do obserwatora, a oddalają się 
odeń nowe promienie, w drugim zaś—prze
ciwnie. Kiedy promienie kanałowe biegną 
w kierunku obserwatora, zachodzi wówczas 
zjawisko Dopplera, co wykrył już S tark  k il
ka lat temu. Okazuje się, że i w razie zbli
żania się nowyoh promieni klisze pokazują 
wyraźne przesunięcie się linii widmowej, 
i przesunięcie się odpowiada właśnie k ie
runkowi ruchu od katody ku anodzie.

St. L.
(Phil. Mag.). ^

Ciepło w y tw a rz a n e  przez rad. Odkąd 
P. Curie i A. Laborde odkryli, że silne pre
paraty radowe wytwarzają nieustannie dużo 
Ciepła, liczni badacze usiłowali zmierzyć, ile 
ciepła daje jednostka masy radu w jednost
ce czasu; rezultaty  jednakowoż, różnemi 
metodami otrzymane, nie były zupełnie zgo
dne: i tak  Curie i Laborde otrzymali 100 
kaloryj gramowych na 1 g radu w 1 godzi
nie, Runge iP r e c h t  —105, Rutherford i Bar- 
nes— 110, P recht — 134 i t. d. Schweidler 
i Hess podjęli na nowo oznaczenie tej licz
by, korzystając z doskonałego warunku ba
dań, jakim była wielka ilość posiadanego 
przez nich m ateryału. Ich preparat jest 
identyczny z preparatem  nazwanym przez 
fabrykę Haitingera i Ulricha „głową11, a za
wierającym 1,0523 g chlorku barowo • rado
wego. Biorąc jako ciężar atomowy radu 
225, otrzymali: 1  g metalicznego radu wy
twarza w 1 godzinie 118 kaloryj gramo
wych ciepła. W artość ta  niepewna jest na 
l,4 °/0, z czego 1 °/0 przypada na niedostate
czne zdefiniowanie preparatu (ciężar atomo
wy nie zupełnie pewny, domieszki R a—-D, 
Ra—E , Ra—F), a 0,4"/0 na błędy obser- 
wacyi.

J. L . S.
(Mifcteilungen der Kaiserlichen Akademie der 

WiBgenschaften in Wien).
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Badania nad emanacyą radu. Zagadkowa
przed kilku jeszcze laty  em anacya radu 
w miarę postępów badań przybiera postać 
coraz to bardziej m ateryalną, ściśle konkre
tną. W roku 1903 R utherford i Soddy po 
raz pierwszy skroplili ją  w tem peraturze cie
kłego powietrza, a fakt ten poparł przypu
szczenie, że emanacya jest gazem promie
niotwórczym. Posiadając obecnie do rozpo
rządzenia 140 m<j radu, wypożyczonych mu 
przez Akademię wiedeńską, Rutherford nu- 
wemi doświado/soriiami stwierdza, że i prawa 
prężności pary są dla emanacyi te  same, co 
i dla gazów zwykłych. Em anacya, pocho
dząca z powyższego p repara tu , w objętości 
0,082 m m 3 zawarta była w rurce włoskowa
tej (o średnicy 0,05 mm). R urka była dwa 
razy • zgięta pod kątem prostym , a zatopiony 
jej koniec mógł być zanurzony w kąpieli 
z ciekłego pentanu. Przez kąpiel tę  po wę- 
żownicy przepływał strum ień powietrza cie
kłego i pozwalał ją  oziębić do żądanej tem 
peratury . P u n k t skroplenia w przeważnej 
ilości wypadków można było ściśle zaobser
wować: w danej chwili ukazyw ał się przy 
końcu ru rk i włoskowatej jasno fosforyzujący 
punkt świetlny.

Pod ciśnieniem atmosferycznem emanacya 
skrapla się w tem p.— 65°-; pod ciśnieniem 
25 cm rtęci w—-78°, a w tem peratu rze— 127° 
prężność jej pary wynosi 0,9 cm. Skroplona 
em anacya, zebrana wewnątrz rurk i włosko
watej, oglądana przez mikroskop, wydaje się 
bezbarwną. Jeżeli jednak skroplimy ema- 
nacyę na samem dnie ru rk i, wówczas, n ie
należnie od fluorescencyi szkła, zauważymy 
czerwoną jej barwę, k tóra stopniowo prze
chodzi w pomarańczową. Trudno powie- 
dzieć, czy w tym  przypadku emanacya jest 
w stanie stałym  czy też ciekłym. Jeżeli 
jednak pozwolimy emanacyi przejść z tego 
stanu  w stan lotny, zabarwienie znika.

Koniec rurk i włoskowatej odciągnięty był 
stożkowato. W razie pewnej staranności 
można było skoncentrować emanacyę w tym 
stożku. Kawałek waty przyczepiano do 
końca rurki włoskowatej i maczano go w po
w ietrzu ciekłem. W chwili, kiedy em anacya 
była skoncentrowana w ru rce włoskowatej, 
tę ostatnią zanurzano raptem  w powietrzu 
ciekłem. W tych  w arunkach zapomocą mi
kroskopu można się było dowoli przyjrzeć 
skroplonej emanacyi, zawartej w końcu ru r 
ki włoskowatej. Barwa pozwalała lokalizo
wać jej rozmieszczenie. Znając średnicę ru r 
ki włoskowatej można było oszacować obję
tość, zajmowaną przez emanacyę ciekłą. 
Objętość ta z pewnością nie przewyższała 
1,2.10-4 mm3.

Z poprzednich badań R utherforda wynika, 
że emanacya, z k tórą miał w tym  przypad
ku do czynienia, w stanie lotny m w w arun

kach normalnych zajmowałaby objętość ró
wną 0,00 mm3. Można stąd obliczyć, że 
emanacya ciekła jest 500 razy gęstsza od 
lotnej. Ciężar atomowy emanacyi równa się 
prawdopodobnie 222, albowiem emanacya 
powstaje z radu (c. at. 226) przez u tra tę  
jednej cząstki a z atom u radu, cząstka zaś 
a, jak  dowiedziono eksperym entalnie, to — 
atom helu. Na podstawie tych danych znaj
dziemy, że gęstość emanacyi ciekłej nie prze
wyższa 5. Em anacya nie łączy się z ża- 
dnemi innemi ciałami i zaliczyć ją należy 
do grupy zerowej układu peryodycznego 
wraz z argonem, kryptonem  i ksenonem. 
W tabelce poniższej zestawione są stałe fi
zyczne tych pokrewnych sobie gazów jedno- 
atomowych.

Em ana-
A rgon K rypton Ksenon cya

radu

C. atomowy 39,9 82 128 222
P unk t wrze

nia podług 
skali bez
względnej 86°,9 121°,3 163°,9 208°

Gęstość cieczy 
w temper.
w rzenia. . 1,212 2,155 3,52 5 (?)

Em anacya jest najcięższym z gazów zna
nych. Je s t ona 1 1 1  razy cięższa od wo
doru.

St, L.
(Phil. Mag.).

Rozkład wody przez sole radowe. Ram 
say wykonał wielką ilość doświadczeń, do ty 
czących rozkładu wody w roztworach soli 
radowych. Doszedł on do wniosku, że gazy 
otrzym ane nie odpowiadają wzorowi H2-j-0 ; 
lecz—żo wodoru otrzym uje się stosunkowo 
więcej, zauważył też ten sam proces w ra
zie zetknięcia wody z emanacyą. Obecnie 
Debierne dowiódł, że rozkład ten zaohodzi 
najprawdopodobniej pod wpływem przeni
kliwych promieni związków radowych [3 i 
Małe naczyńko szklane zamknięte, umiesz
czone w naczyniu z wodą destylowaną, po
wodowało stałe wydzielanie się gazów; pro
mienie a były pochłaniane przez szklane 
ścianki naczyńka. Z całkowitej energii po
chłanianej przez wodę tylko 1/100 przecho
dziła w energię chemiczną produktów roz
kładu. Jednocześnie doświadczenia p. Kern- 
baum a wskazały, że w procesie tym  po
wstaje woda utleniona.

St. L.
(Comp. rend.).

Odkrycie masywu gnajsowego w  północ
nej Syberyi. W ciągu podróży naukowej, 
jaką odbył w tym kraju w 1905 r.t Helge
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Backlund odkrył masyw gnajsowy na obsza
rze źródeł rzek Anabar i Olonek oraz do
pływów górnej K hatanga (Moiero). Ten 
masyw znajduje się między 69°57' a 68°32' 
szer. półn.; ku zachodowi, zdaje się, że nie 
przekracza Khatangi, na wschodzie zaś g ra
nicę jego ma stano wid dział wód między 
Anabarem i Arga Sala; byd może, że docie
ra on aż do jeziora Ukulak. Masyw ton 
tworzy siodło, o kierunku północno-połu- 
dniowym. Wygląda bardzo zniszczony; zbo
cza pagórków, z których się składa, zngrze— 
bane są w olbrzymich nagromadzeniach blo
ków.

Na północ od tego masywu i w niezgod- 
nem z nim uławiceniu górna dolina Anaba- 
ru  zbudowana jest z warstw dolomitowych, 
piaskowcowych i wapiennych, należących, 
według wszelkiego prawdopodobieństwa do 
epoki kambryjskiej.

L. U.
(La Góographie, XVII ,  J\ii 6).

Z biologii p ie rw o tn iak ó w  morskich. l \  F .
W. W inter podaje kilka ciekawych danych 
z biologii Peneroplis pertussus, z rzędu Tha- 
lamophora. P ierw otniak ten należy do klasy 
Rhizopoda,. Korzenionóźki. W wielkiej ilości 
można go spotkać na płylkiem przybrzeż- 
nem dnio cichych zatoczek morza Śródziem
nego, gdzie pełza śród alg. Pełzanie to od
bywa się zapomocą wypuszczania płaskich 
nibynóżek, dochodzących do 14 mm  długo
ści. Duża Peneroplis może przejść do 12 cm 
w ciągu 4 gcdziu. Po drodze, zwierzę po
żera wszystko, co napotka: więc algi, okrzem
ki, spory, nawet małe raczki. Drobne rze
czy zostają wciągnięte odrazu do wnętrza 
ciała. Większe są trawione nazewnąlrz, po
za skorupką. Szczególnie, jeżeli tak można 
powiedzieć, Peneroplis lubi skorupiaki. Gdy 
dość duży Nauplius dotknie końca nibynóż- 
ki, daleko wyciągniętej od zwierzęcia, na
tychm iast przylepia się do niej. Zaczyna 
się szarpać, jednak takim sposobem tylko 
bardziej zaplątuje się w wypustki. W kró t
kim czasie łamią się jego odnóża i zwierzę 
umiera. To pokonywanie raczka, znacznie 
większego od pierwotniaka trw a wszystkiego 
*/5 — 1V2 min. Po pewnym czasie, gdy 
zwierzę przyciągnie się na swych elastycz
nych w ypustkach do ofiary, zaczyna się tra 
wienie. W tym celu P. zapuszcza swe cien
kie nibynóżki do wnętrza ciała Naupliusa 
i tam osmotyeznie wciąga soki pożywne. Po 
upływie dwu godzin z raczka pozostaje już 
tylko skorupa. Wymoczki mniej są czułe 
na lepkość nóżek P., a nawet znana Stylo- 
nychia może swobodnie przepływać śród 
nich, nie będąc chw ytaną. Zdaje się, że od
grywa ona rolę czyszczącą dla okolicznej

wody, podobnie jak to czyni Trichodina 
wzgłędein Hydry.

11. 11.
(Arch. f. P rtk . t. X).

Now a gregaryna. W. Drzewiecki podaje 
kilka danych o nowej gregarynie z jąder 
afrykańskiego skąposzczeta, Pheretim a sp.,

I nazwanej przez niego Stomatophora co o - 
nata. Od innych gregaryn odróżnia się ona: 
obecnością małego otworu gębowego, oto
czonego peristomum, posiadaniem odbytu 
i zdolnością odżywiania się ciałami stałemi 
(spermatozoami skąposzczeta), któro pobiera
ne są do wnętrza Stomatophora, tu taj oto
czone przez wodniczkę i trawione. Ze wzglę 
du na te cechy .S t, można uważać za formę 
przejściową między gregarynam i a wyinooz- 
kami pasorzytująeemi. P. Drzewiecki badał 

[ szczegółowo wegetacyjny peryod życia zwie- 
1 rzęcia, który przebiega wewnątrz .pęcherzy

ka nasiennego gospodarza. Rozróżnić tu  
możemy trzy okresy: w pierwszym St., jako 
młody sporozoit, dopiero co uwolniony z cy- 
sly, pływa wewnątrz pęcherzyka nasiennego, 
odżywia się osmotyeznie i wreszcie przenika 
do wnętrza spermatoforu; tu  dosięga wiel
kości 30—70 razy przewyższającej poprzed
nią. W drugim okresie wytwarza się odbyt 
i zdolność odżywiania spermatozoitami. We 
wnętrzu gregaryny możemy wtedy spotkać; 
kilka spermatozoitów, niektóre z nich nawet, 
w jądrze. W trzecim okresie pojawia się 
otwór gębowy i ruchliw-e do tej pory—zwie
rzę przyczepia się do ścian jądra. Po oder
waniu się od ścianki znika gęba i odbyt, 
następuje konjugacya dwu osobników i en- 
cystacya.

//. Ii.

Ancystropodium Maupasi. E. F aure—Fre-; 
miet podaje szczegółowy opis nowego g a
tunku z wymoczków, H ypotricha—Ancystro- 

; podium Maupasi. Gatunek ten jest ciekawy 
! ze względu na swój organ przyozepny i na 
i swoje przejściowe stanowisko między wy

moczkami pływającemi a osiadłemi. Uczony 
powyższy znalazł niewielką ilość A ncystro
podium w nadbrzeżnych błotach stawu Pour- 
ras pod Rambouillot. N iektóre z osobni
ków pływały nadzwyczaj żywo śród cząstek 
ziemi, inne siedziały, przyczepione na dłu
giej ni'żce do podłoża. W kulturach sztucz
nych wymoczek ten nie dał się hodować:
odosobniony w kropli wody ginął wkrótco,
gdy tylko zetknął swą nieosłonioną niczem 
powierzchnię ciała z powierzchnią wody; jak 
wiadomo, losowi takiem u pod wpływem 
zmiany ciśnienia ulega znaczna ilość wy- 

j  moczków, nieposiadających otoczki zewnę- 
I trznej. Budowa jego zewnętrzna jest bar-
I dzo podobna do budowy znanego Stylony-
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cliia; wszystkie różnice, jakie spostrzegamy, 
znajduję się w związku z charakterem  przej
ściowym; więc: peristom um  przesunięte zna
cznie z brzusznej strony na przednią i tu  
rozszerzone i otoczone długiemi rzęsami, na 
wzór Yorticella; ty lny koniec ciała zwężony 
przechodzi w nóżkę, przedni rozszerzony;

przyczem w budowie nóżki udział mają te 
same rzęski, które w ilości 6 znajdują się 
na końcu ciała Stylonychia. Ancystropo- 
dium we wszystkich szczegółach swojej bu
dowy może służyć jako doskonały przykład 
przystosowania do żyoia częściowo osiadłego.

R. H.
' ‘ . • r /

BULETYM METEOROLOGICZNY
za czas od 1 l/V do 20/V 1909 r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi M eteorologicznej Centralnej przy, Muzeum 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 p rfdk . 

wiatru w m/sek.
Zachmurzenie

( 0 - 1 0 )
2 3 E3 3 
«  0

mm

UWAGI

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. jN a jw . N a jn . 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w.

1 1 51,4 52,7 54,3 8.4 15,6 10,9| 15,8 6,4 NW, w , n 2 9 © 6 1 —

12 56,5 55,7 53,5 9,0 15,9 13,0 17,2 7,fi NW, W 5 SW3 8 8 1 —

13 49,8 47,5 50,7 13.6 21.8 11,5 22,0 8,8 s w 5 SW r N W , O l •
8 —

14 51,5 51,4 51,7 8,4 10,0 8,0 1 11,6 7,7 N, Nr, N E , 10 10 10 0,5 .  3 p. dr.; w nocy

15 52,2 52,8 53,6 7,2 10,4 10,3 12,6 6,7 NW , SW, w, 10 . 10 0 —

16 55,8 56,1 55,9 11,4 15,2 13,2 17,0 5,8 w 3 N E, E , 02 © i 3 —

17 5.3,5 50,3 46,3 12,0 15,8 16,0 17,6 7,0 E5 E w s e 5 0 7 10 7 5,2 • 6 - 7  p.; H I

18 49,3 53,0 57.5 16,2 16,8 10,11 20,6 10,0 W, W 6 N W , ©2 10 2 0,1 • 9 a. dr.

19 58,4 57,3 56,9 12,8 17,0 14,lj 18,4 6,6 W , w 4 W3 Q 0 © 2 4 —

20 56,6 57,9 59,6 10,9 13,6 8,8 j 14,1 7,5 N W , Ns Ol 06 1

Śre
dnie 53,5 53,5 54,o| 11,°0 15,°2; 11,°6 16,°7 7,°4 | 3,0 5,1 2,9 5,0 7,5 3,7 —

Stan średni barom etru za dekadę */» (7 r-~(—1 p “ 1~9 w.) =  753,6 mm

Temperatura średnia za dekadę: Y4 G  r *— P-—1“ 2 X 9  w )=  12°,4 Cels.
Suma opadu za dekadę: =  5,8 mm

T R E Ś ó N U M ERU . Z arys h isto ryczny  skraplania gazów, przez S. Górskiego. — K ilka uw ag 
o ciągłości chromosom ów, przez Jan in ę  B ary . — Z nauki  o chm urach, przez S. B. — K alendarzyk 
astronom iczny na czerw iec r. b.—K ronika n a u k o w a —B uletyn  m eteorologiczny.
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Drukarnia L. Bogusławskiego, Ś-tokrzyska N r. 11. Telefonu 195-52.


