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W  złożonym mechanizmie życia sy 
stem nerwowy zwierząt wyższych speł
nia czynności łącznika pomiędzy rozmai- 
temi częściami ustro ju  i pomiędzy orga
nizmem a światem  zewnętrznym. Zape
wnia prócz tego skoordynowane działa
nie narządów przestrzennie od siebie od
dalonych. Komórki nerwowe działają j a 
ko stacye centralne, włókna jako prze
wodniki, przenoszące pobudzenia z ze
wnątrz i z wewnątrz.

Starling *) zwrócił jednak  niedawno 
uwagę na szereg faktów koordynacyi po
między narządami oddalonemi od siebie, 
w których  system  nerwowy nie spełnia 
żadnej funkcyi pośredniej^ Zjawiska te 
można wyjaśnić  przez działanie innego

*) Starling: „Die cliemiche Koofdination der 
K orpertatigkeiten.“ 1906.

Bayliss i Starling: „Die chemische Koordina- 
tion der Funktioneii des Korpers". 1906.

Setefer: „The Hormones which are contained 
in Animal Extracts, Their physiologieal Effects". 
1909.

mechanizmu. Sprowadzają się one do 
następującego schematu: substancya, wy
tworzona w narządzie A  może być prze
niesiona przez krew do narządu B  i dzia
łać nań jako bodziec — a więc łączyć 
czynności A  i B  bez współudziału po
średnika nerwowego.

Starling proponuje nazwę hormonów 
(op|j.7.o) =  pobudzam) dla czynników che
micznych, które w ten sposób warunkują  
koordynacyę narządów oddalonych. Hor
mony są po większej części wydzieliną 
wewnętrzną pewnych gruczołów. Każdy 
hormon ma do pewnego stopnia ograni
czoną sferę działania, t. j. pewien okre
ślony narząd, w którym, przeniesiony prą
dem krwi, spełnia rolę bodźca.

Rozpatrzmy pokrótce najważniejsze 
z hormonów.

Przed innemi należy tu  dwutlenek wę
gla. Je s t  on hormonem ośrodka odde
chowego. Wiadomo, że ruchy oddecho
we zależą od ośrodka nerwowego, mie
szczącego się wr mózgu przedłużonym. 
Stąd wychodzą impulsy rytmiczne, po
wodujące skurcz mięśni oddechowych 
i umożliwiające wejście powietrza do 
płuc. Gdy organizm wskutek wzmożo
nej pracy mięśniowej potrzebuje znacz-
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nej ilości tlenu — natychm iast  wzmaga 
się czynność oddechowa; ruchy  k latk i 
piersiowej s ta ją  się częstsze i głębsze, 
a stąd w ynika zupełniejsze odświeżenie 
powietrza w płucach.

Większość uczonych z Rosenthalem 
(1862 r.), Dohmenem, Pfliigerem (1865 r.) 
i t. d. przyjmuje, że pobudzenia ośrodka 
oddechowego odbywają się drogą chemi
czną. Mięsień, kurcząc się, pochłania tlen 
i w ytw arza  bezwodnik węglowy, który  
za truw a krew. Doświadczenia ich w y 
kazują, że bodźcem normalnym, podtrzy
mującym ry tm iczną czynność ośrodka 
oddechowego i przystosow ującym  ją  do 
potrzeb organizmu je s t  owa zawartość 
trucizny we krwi, odżywiającej ten  ośro
dek. W obec zatrucia  krwi bezwodnikiem 
węglowym pobudzenie ośrodka w zrasta, 
a wraz z niem i oddychanie s taje  się co
raz energiczniejsze i odwrotnie. D o ś
wiadczenia nad krążeniem  krzyżowanem  
u dwu psów (1889 r.) potw ierdzają  w zu
pełności tę  teoryę. Już Miescher-Rusch 
stwierdził, że bogactwo tlenu ma tylko 
znaczenie wtórne dla ośrodków oddecho
w ych—i że jedyn ie  obfitość CO, ma zna
czenie regula tora  oddychania. W y s ta r 
czy zmniejszyć stężenie C 0 2 we krwi tę 
tniczej przez wstrzyknięcie  roztworu so
dy dla wywołania spadku w oddychaniu. 
Hougardy i Mosso potw ierdzają  te spo- J  

strzeżenia.
Badania Baylissa i S ta r l inga  nad se- 

k re tyną  wykazały działanie jej, jako  ho r
monu. W chwili, gdy kw aśna miazga, 
pochodząca z działania soku żołądkowe
go na pokarm, wchodzi do dw unastn icy , 
lub pierwszej części kiszek cienkich, ro z 
poczyna się obfite wydzielanie soku t rz u 
stkowego i żółci. Wiadomo, że zasadni
czym warunkiem  wydzielania soku t r z u 
stkowego i żółci j e s t  właśnie zetknięcie 
kw asu  z błoną śluzową kiszek. W szyscy 
fizyologowie przypuszczali do niedawna, 
że chodzi tu  o wydzielinę odruchową, 
której punktem  wyjścia j e s t  podrażnie
nie nerwów czuciowych tkank i  dw unas
tnicy przez zetknięcie się z kwasom, lecz 
nie dało się dokładnie oznaczyć dróg 
nerwowych dla tego odruchu. W  1900 
roku W ertheim er i Popielski zupełnie ;

niezależnie od siebie stwierdzili, że dzia
łanie kw asu na błonę dwunastnicy, lub 
kiszek cienkich, wywołuje obfite wydzie
lanie soku trzustkowego, pomimo wycię
cia nerwów błędnego i trzewiowrego i zni
szczenia mlecza. Należy zatem przypuś
cić istnienie odruchu obwodowego, ma
jącego ośrodek w węzłach układu współ- 
czulnego.

Z doświadczeń Baylissa i Starlinga 
(1902 r.) wypływa, że zjawisko zachodzi 
naw et wówczas, gdy wycinek podlegają
cych doświadczeniu kiszek został pozba
wiony wszelkiego związku nerwowegozor- 
ganizmem i jedyn ie  połączony z nim je s t  
naczyniami krwionośnemi. Komórki wy- 
dzielnicze trzustk i  są zatem pobudzone 
w danym  przypadku przez specyalną 
substancyę, sekretynę, k tóra  tworzy się 
w błonie śluzowej kiszek pod wpływem 
zetknięcia z kwasem i k tórą  następnie 
krew przenosi do trzustki. Wydzielina 
ta  istnieje w błonie kiszek jako  pro-se- 
k re tyna  bierna; kwras prze is tacza ją  w se 
kre tynę  czynną. Je s t  ona prawdopodob
nie subs tancyą  dosyć prostą  o nieznacz
nym  ciężarze cząsteczkowym. Roztwór 
jej bardzo czynny otrzymać można przez 
rozcieranie błony śluzowej z pierwszej 
części kiszek w kwasie solnym (roztwór 
4 na l 000). W ystarczy  wstrzyknąć 1 cm3 
tego roztworu do kiszek psa, by wywo
łać obfite wydzielenie soku trzustkow e
go i żółciowego.

W  ten sam sposób działanie produk
tów traw ienia  ciał białkowych, np. pro- 
peptonów, na błonę śluzową żołądka od
bywa się bez przerwy, pomimo usunię
cia nerwów. Tworzy się bowiem wsku
tek  podrażnienia propeptonem błony ś lu 
zowej czyli gruczołowej żołądka spe- 
cyalny rodzaj sekretyny, k tóra  przenie
siona z krwią do gruczołów z pepsyną 

I pobudza ich wydzielanie.

W ydzieliny w ew nętrzne powstają w 
gruczołach nie mających żadnego ujścia 
nazewnątrz. Tu należą nadnercze, gru-. 
czol tarczykowy i przysadka (hypophysis). 
W ytw arzane  w nich substancyę dostają 
się do krwi drogą wydzielania wewnę
trznego i z jej  prądem przenoszą się do:
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innych części ciała, wpływając na ich 
odżywianie, lub pobudzenie.

Badania nad gruczołem tarczykowym 
(Reverdin 1882 r., Kocher 1883 r.) wyka
zały, że usunięcie go u człowieka wy
wołuje zaburzenia w odżywianiu, w strzy
maniu wzrostu, odbarwienie tkanek, na
brzmienie twarzy i kończyn, osłabienie 
mięśniowe oraz intelektualne, jak  również 
różnorodne zaburzenia nerwowe. Zwie
rzęta, którym  wycięto gruczoł tarczyko- 
wy, um ierają wkrótce po operacyi (Schiff, 
Albertoni, Tagozzi i inni). Natomiast za- 
strzyknięcie zwierzęciu operowanemu 
substancyj, w ytw arzanych  przez ten  g ru 
czoł, u trzym uje  życie. Działanie soku 
tarczykowatego je s t  prawdopodobnie za
leżne od kilku substancyj, z których na j
ważniejszą je s t  tyrojodyna Baumana (1905 
roku), bogata w fosfór i jod. Zapewne 
niszczy ona, lub neutralizuje produkty 
trujące, k tórych nagromadzenie w mo
czu i w surowicy krwi stwierdzono po 
usunięciu gruczołu. Działanie nadnerczy 
polega podług Cybulskiego na wlewaniu 
do krwi drogą wydzielania wew nętrzne
go substancyi, podtrzymującej normalną 
pobudliwość kilku ośrodków nerwowych, 
tych mianowicie, które rządzą zwęża
niem się naczyń, u trzym ując ciśnienie 
tętnicze na jego wysokim poziomie. W ia
domo, że podobny wpływ wywiera wy
ciąg z nadnerczy. Takanine i Aldrich 
otrzymali równocześnie adrenalinę, którą 
Stolz (1904 r.) i Dakin (1905 r.) sprepa
rowali syntetycznie. Adrenalina jes t  wy
tworem  substancyi rdzeniowej nadner
czy, t. j. tej ich części, k tóra według 
Balfoura ma to samo pochodzenie em- 
bryonalne, co i system  wielki współczul- 
szy. Lewandowski (1899 r.), Meltzer(l905 
r.) i inni wykazali, że działanie adrena
liny na rozmaite narządy (np. naczynia 
serca, źrenicę, kiszki, pęcherz) je s t  wy- ! 
borcze i odbywa się wyłącznie za pośred
nictwem węzłów układu współczulnego.

Brown Sćquard, Tizzoni, Langlois i in
ni stwierdzili, że usunięcie nadnerczy 
je s t  śmiertelne dla ssaków, ptaków i żab; j  
zwierzęta, które są ich pozbawione, wy
kazują osłabienie mięśniowe, wywołane ; 
przez paraliż blaszek końcowych nerwów

ruchowych. Ssaki umierają z uduszenia 
skutkiem  paraliżu mięśni oddechowych, 
jak  w razie zatrucia kurarą. Ciśnienie 
tętnicze je s t  wówczas bardzo słabe.

Przysadka (hypophysis) ma prawdopo
dobnie specyalny wpływ na wzrost tk a 
nek skutkiem  wlewania do krwi jednego 
lub kilku hormonów, działających na 
tkank i  bądź bezpośrednio, bądź za po
średnictwem system u nerwowego.

Działanie hormonowe trzustk i zostało 
zbadane przez van Mehringa i Minkow- 
skiego (1889 r.), którzy stwierdzili, że 
usunięcie jej wywołuje ukazanie się nad
miaru cukru i jego  osad w moczu. Po
zostawienie zaś choćby kawałka trzustk i  
zapobiega chorobie, podobnie ja k  i za- 
strzykiw anie  eks trak tu  wodnego tkank i 
trzustkowej.

Trzustka zatem poza udziałem w t ra 
wieniu wpływa na asymilacyę i dezasy- 
milacyę cukru za pośrednictwem w ytw a
rzanych przez się hormonów. Lagnesse 
(1905 r.) dowiódł, że czynność wydzieli
ny wewnętrznej trzustki j e s t  zlokalizo
wana w tkance wysepek Langerhausa.

Wreszcie nadzwyczaj rozległe je s t  dzia
łanie hormonów gruczołów płciowych. 
Brown Sćąuard zwrócił uwagę na w y 
dzielinę wewnętrzną jąder; przypuszcza 
on, że substancyę wytwarzane w jądrach  
mężczyzny dojrzałego zostają pochłonięte 
i drogą krążenia rozpowszechnione po 
całym organizmie, gdzie wywołują ogól
ne pobudzenie nerwowe, a stąd wzmoże
nie energii mięśniowej. Zapewne te sa
me pierwiastki wywołują pragnienia płcio
we; one to wpływają na pojawienie się 
zmian charakterystycznych  w okresie 
dojrzewania: rozwoju krtani i uwłosienia. 
Po kastracyi brak hormonów jądrowych 
wpływa na zanik drugorzędnych znamion 
płciowych. Podobnie usunięcie jajników 
u młodych samic staje na przeszkodzie 
normalnemu rozwojowi macicy. Halban 
(1900 r.), Marshall i Jolly (1895 r.) i inni 
zauważyli, że wpływ operacyi może być 
zneutralizowany przez zaszczepienie j e 
dnego z jajn ików w jakiejkolwiekbądź 
odległości od ich położenia normalnego. 
Można nawet użyć ja jn ika  innej samicy. 
Inne przejawy życia płciowego znajdują
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się u samic ssaków również n iew ątp li
wie pod wpływem hormonów, np. z -da
wnego doświadczenia Gołtza (1874 r.) w y
nika, że naw et zniszczenie połączeń n e r
wowych pomiędzy narządam i płciowemi 
a wyższemi ośrodkami system u nerw o
wego nie zakłóca czynności płciowych: 
zwierzę może zostać zapłodnione, zaro
dek rozwija się normalnie, zarówno jak  
i gruczoły mleczne, k tórych  wydzielina 
pojawia się w sposób normalny. Ribbert 
(1898 r.) zaszczepił u samicy świni in 
dyjskiej gruczoł mleczny w okolicach 
ucha; po zapłodnieniu zwierzęcia gruczoł 
rozwinął się normalnie i wydzielał m le
ko, pomimo b raku  połączenia nerwowego 
z narządami rozrodcźemi. Pfister powtó
rzył to samo doświadczenie z samicą 
królika.

Hypertrofia gruczołów piersiowych koń- j  
czy się z wydaniem na św iat młodych, 
równocześnie rozpoczyna się wydzielanie 
mleka. Nowe doświadczenia S ta rl inga  
i panny Lane Claypon, dokonane na sa 
micach królika wykazały, że hormon, 
k tóry  podczas ciąży wywoływał hyper- 
troflczny rozwój gruczołów piersiowych, 
pochodzi z tkanek  zarodków,—przenika 
on przez łożysko do organizmu m acie
rzystego, poczem z krw ią zostaje p rze
niesiony do gruczołów piersiowych m a
tki.

Doświadczenia panny Claypon i S ta r 
linga, dokonane na dziewiczych sam i
cach królików, potwierdzają  w zupełno
ści ich teoryę. Codzienne w strzyk iw a
nia, pochodzące z zarodków, bądź z tk a 
nek macicy, łożyska, lub jajn ików , dały , 
rezulta t wyraźny: jedynie  wstrzykiwania  
pochodzenia zarodkowego w yw arły  cu
downe działanie. Gruczoły mleczne, za
ledwie dostrzegalne u samic niezapłod- 
nionych — rozwijały się pod wpływem , 
tych substancyj, jak gdyby  podczas ciąży. |

W związku z działaniem tych hormo- j 
nów zostaje wyjaśniona spraw a wydzie- ; 
lan ia  m leka po urodzeniu młodych. Nie 
zależy ono — od pobudzeń hormonów za
nikającej macicy, ani jajn ików , gdyż na
wet usunięcie macicy u zapłodnionej sa 
micy nie powstrzym uje w ytw arzan ia  się 
mleka. Musi tu zatem działać wstrzy-

mująco hormon tkanek  zarodka; gdy one 
zostaną u s u n ię te -z a c z y n a  się wydzielać 
produkt nabrzmiałych gruczołów.

S tarling i jego współpracowniczka w y
kazali, że usunięcie zarodka naw et w 
okresie ciąży wywołuje wydzielinę; lecz 
operacya ta  musi być dokonana conaj- 
mniej w 15 dni po zapłodnieniu, t. j. gdy 
można już  zauważyć hypertrofię gruczo
łów.

Menstruacya, tworzenie się jaj, pobu
dzenie płciowe—zdają  się również pozo
stawać w zależności od działania hormo
nów, 'wytwarzanych przez narządy roz
rodcze. Fraenkel (1903 roku), Marshall 
i Jolly (1905 r.) stwierdzili, że usunięcie 
jajn ików  przerywa te zjawiska; w strzy 
knięcie zaś wydzieliny jajnikowej powo
duje ich ukazanie się ponowne.

Ciała żółte, tworzące się po owulacyi, 
są również siedliskiem innej wydzieliny 
wewnętrznej, k tóra ma znaczenie w po
czątku ciąży w chwili umiejscowiania się 
jajka.

SchifT, a później llerzen przemawiają 
za wydzielaniem wewnętrznem śledziony, 
które według nich odpowiada funkcyi 
trypsynotwórczej. Substancya czynna 
śledziony przekształca proferment t rz u s 
tk i na  ferment czynny, czyli trypsynę. 
Gachet (1897 r.), a w ostatnich czasach 
Pugliese (1908 r.) potwierdzili ich tw ier
dzenie.

Brown Seąuard  i Arsonval zaliczają 
też do hormonów wydzielinę w ew nętrz
ną nerek, inni — substancyę gruczołów 
ślinowych, k tóra służy do pobudzenia 
wydzieliny soku żołądkowego.

W szystkie  hormony mają prawdopo
dobnie względnie prostą  budowę chem i
czną. Są one zapewne normalnym pro
duk tem  zwykłego metabolizmu tkanek. 
In terw encya ich wydaje się niezbędną 
dla normalnego rozwoju organizmu, a s tąd  
w ostatn ich  czasach zaczęto je  stosować 
w terapii.

Hormony „nie są ani twórcami energii, 
ani je j  nie zastępują; zmieniają jedynie 
w różnoraki sposób pracę komórek". 
W sku tek  ich działania „podobnie, jak
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w aktach  odruchowych, zjawiska n as tę 
pują po sobie w porządku ściśle określo
nym. Różnica polega jedyn ie  na tern, 
że transm isya  na drodze krążeniowej je s t  
wolniejsza, niż na drodze nerwowej i trw a
nie je j  j e s t  mniej ściśle ograniczone" J).

Z powyższego wynika, że nerwy nie 
są jedynemi regulatoram i czynności ży
ciowych. Może być, że większość naszych 
tkanek  je s t  fabryką hormonów, które wa
runkują  harm onijne funkcyonowanie ró
żnorodnych narządów.

Dotychczas znane są tylko hormony 
zwierząt wyższych, bez wątpienia analo
giczne substancyę mają ważne znaczenie 
i dla życia zwierząt bezkręgowych.

N. M.

(W edług art. I,eona l ’redericqa: „De la coordi- 
nation organicjue par action chimique“ z Rivista 

di scienza IV-o X 2).

R. D. O L D H A M.

B U D O W A  W N Ę T R Z A  ZIEM I 
A J E J  T R Z Ę S IE N IA .

II. P R ZYCZY N EK  DO GENEZY OCEANÓW.

Utworzenie się wielkich zagłębi ocea
nicznych było już przedmiotem licznych 
hypotez, mniej lub więcej prawdopodob
nych, ale żadna z nich nie przekonywa, 
nie wiemy bowiem, czy depresye te są 
to tylko zjawiska powierzchniowe czy 
też towarzyszą im i w arunkują  je  różnice 
w budowie wnętrza  ziemi pod niemi. 
Wiadomo, że siła przyciągania je s t  na- 
ogół większa na stacyach wyspowych, 
niż na lądzie s ta łym  i że lihia pionowa 
na stacyach brzeżnych często doznaje 
odchylenia ku  morzu; ale fakty  te nicze
go jeszcze nie dowodzą, gdyż łatwo je  
można wytłumaczyć zapomocą różnic j e 
dynie powierzchniowych, sięgających co- 
najwyżej do głębokości V100 promienia

ziemskiego. Co dotyczę większych głę
bokości, to dedukcye matematyczne nie 
wiele tu  mogą pomódz, gdyż wnioski na 
tej drodze wyciągnięte mogą być zawsze 
zasadnie kwestyonowane zapomocą a rg u 
mentu, że możność objaśnienia w pewien 
sposób faktów znanych nie wyłącza mo
żności ich objaśnienia w jakikolwiek in
ny sposób. Przeto pożądaną je s t  rzeczą 
dostarczenie dowodów bezpośrednich al
bo pozytywnych,—zamierzam to uczynić 
poniżej; nie dowiodę w sposób niezbity, 
lecz wykażę, że dużo przemawia za tem, 
iż zagłębia oceaniczne Północno-atlantyc
kie i Północno-spokojne nie stanowią ty l
ko odchyleń powierzchniowych od do
skonałego sferoidu, lecz że towarzyszą 
im różnice w budowie materyi, zna jdu
jącej się pod niemi, różnico sięgające do 
głębokości, równej znacznej części całe
go promienia ziemi.

W  poprzednim artykule x) wykazałem, 
że zbadanie prędkości rozchodzenia się 
fal sejsmicznych prowadzi do wyników 
pozytywnych w sprawie budowy w nę
trza ziemi. W tam tej rozprawce braliś
my jedynie  pod uwagę budowę jdem i, 
jako całości, i dlatego oparliśmy rachu
bę jedynie  na wartościach średnich ze 
wszystkich nadających się do tego trzę
sień ziemi; z metody tej trzeba zrezy
gnować, jeśli idzie właśnie o wykrycie 
odchyleń, i w tym razie musimy porów
nywać między sobą prędkości rozchodze
nia się wzdłuż rozmaitych dróg. Roz
wiązanie zagadnienia zostało umożliwio
ne i znacznie uproszczone skutk iem  te
go, że w 1906 roku zaszły dwa wielkie, 
trzęsienia ziemi, obadwa obejmujące tak 
znaczną przestrzeń, iż odległe stacye za
notowały je  w sposób bardzo kompletny. 
Obadwa te trzęsienia ziemi powstały 
w tej samej mniej więcej odległości od 
grupy stacyj sejsmologicznych w E uro 
pie zachodniej, ale w takich miejscach, 
że drogi rozchodzenia się były typu za
sadniczo odmiennego. Trzęsienie ziemi 
w San Francisco, 18 kwietnia, rozeszło

') HaUien: „Les fonctions de secretion inter- !) Patrz „Wszechświat" z r. b. JNaJSIi 19, 20 
ne“. (Revue scientifkjue). i 21.
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się pod kon tynen tem  A m eryki Północnej, 
przecięło A tlan tyk  północny nieco na po
łudnie od Islandyi oraz dotarło do obser- 
watoryów z północo-zachodu. Najwięk
sza część tych dróg prowadziła pod lą 
dami lub platformą lądową (Continental 
shelf), tak, że mogą one naogół być uw a
żane jako  kontynenta lne . Natomiast 
trzęsienie ziemi kolumbijskie (31-y s ty 
cznia) powędrowało popod północno-za
chodni ką t  Ameryki południowej i A n
tyle, poczem przemknęło pod najszerszą 
i najgłębszą częścią zagłębia północno
atlantyckiego; tym  sposobem drogi roz
chodzenia się tego trzęsienia stały  się 
w takim  sam ym  stopniu oceanicznemi, 
j a k  drogi trzęsienia ziemi w San F ran 
cisco—kontynenta lnem u

Czas i miejsce pow stania  tego os ta t
niego trzęsienia znane są  z wielką do
kładnością, niestety, nie można powie
dzieć tego samego o trzęsieniu kolum- 
bijskiem. Powstało ono prawdopodobnie 
na dnie morza, a, ponieważ najw iększe
go spustoszenia dokonało w Esmeraldzie, 
więc możemy przyjąć, że środek trzęsie
nia znajdował się mniej więcej około 79° 
dł. zach. i 2° szer. półn. Ze względu na 
to, że obszar powstania  trzęsienia był 
prawdopodobnie tak samo wielki, jak

obszar trzęsienia San-Francisco (długość 
wynosiła przeszło 200 mil ang,), p rzypu
szczenie powyższe je s t  wystarczająco 
bliskie prawdy; czasu rozpoczęcia się 
trzęsienia z bezpośredniej obserwacyi nie 
znamy również z dokładnością, a chociaż 
możemy go oznaczyć przybliżenie z od
ległych zapisań, ta droga nie da nam j e 
dnak wartości bezwzględnych prędkości 
rozchodzenia się. Jakkolw iek  nie może
my porównać tych  ostatnich dla obu 
trzęsień Ziemi, za to jes teśm y  w możno
ści zrobić to dla prędkości względnych 
rozchodzenia się pierwszej i drugiej lazy 
w obu wypadkach; albowiem, obie te fa
zy są wyrazem ruchów odmiennego ty 
pu, o prędkości odmiennej,—i je s t  rzeczą 
jasną , że różnica w długości przestanku 
między przy byciem jednej a drugiej fazy 
będzie wskazówką różnicy w prędkoś
ciach rozchodzenia się względnych.

Dane, jak ie  miałem do dyspozycyi, 
umieściłem w spisie na końcu tego a r 
tykułu  (spis ten w przekładzie opuściliś
m y,—przyp. tłum.), tutaj zaś podaję ta 
blicę, streszczającą te dane w sposób 
przejrzysty i tablicę przestanków pomię
dzy fazami pierwszą, a drugą na tych 
stacyach, gdzie zapisania obu trzęsień 
ziemi dały się zużytkować.

TABLICA 1-a.
Odległość oraz przestanki pomiędzy pierwszą a drugą fazą kalifornijskiego i ko

lumbijskiego trzęsień ziemi w 1906 r.

Stacya

K a l i f o r n i a K o l u m b i a
Różnica po
prawiona z 

uwzgl. odle
głości

Odległość 
w stopniach

Przestanek 
w minutach

Odległość 
w stopniach

Przestanek 
w minutach

Bidston 75 10,4 80 11,3 +  0,4

Shide 78 9,9 81 11,9 +  1-7

Lipsk 78 10,8 82 11,4 +  0,2

Strassburg 83 10,4 86 11,6 +  0,9

Lubiana 88 9,5 91 10,7 +  0,9

Q.uorto 89 10,7 91 11,5 +  0,6

Katania 96 11,3 92 11,4 +  0,5

Średnie 84 10,4 86 11,4 +  0,8
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Z tablicy powyższej wypływa, że prze
stanki między pierwszą a drugą fazą są 
wyraźnie większe dla trzęsienia ziemi 
kolumbijskiego i dla dróg oceanicznych, 
przyczem różnica średnia wynosi aż 1 
m inutę wobec różnicy w odległości, się
gającej zaledwie 2°; ponieważ przestanek 
wzrasta bardzo prawidłowo o 0,1 m inuty  
na stopień w odległości mniej więcej 90° 
od źródła, więc zaobserwowana różnica 
je s t  5 razy większa, niżby była, gdyby— 
wobec zwiększonej odległości—prędkość 
rozchodzenia się była jednakow a w obu 
przypadkach. , Prze wyżka, stanowiąca
około 7°/0 całego przestanku, je s t  więk
sza niż możliwy błąd w zapisywaniu lub 
in terpretow aniu  sejsmogramów. Innemi 
słowy, substancya, przez k tórą  wędro
wały fale trzęsienia kolumbijskiego, prze
wodziła d rugą  fazę wolniej—w porówna
niu z prędkością pierwszej fazy — niż 
substancya, przez k tórą  rozchodziły się 
odpowiednie fale trzęsienia S a n - F r a n 
cisco.

Może to być jedynie  rzeczą przypad
ku, że drogi fal w jednym  razie przebie
gają  pod obszarem lądowym, w drugim 
pod—oceanicznym, jednakże zbieg oko
liczności je s t  z pewnością godny uwagi 
i daje do myślenia, a pogląd, że nie je s t  ! 
to tylko przypadek, zyskuje pewne po
parcie na podstawie zapisań japońskich 
trzęsienia San-Francisco. W edług prof. 
Omori przestanek średni, obliczony na 
podstawie zapisań czterech różnych sta- 
cyj w Japonii, wynosi 9,7 min. dla odle
głości średniej =  75°, przyczem drogi 
przebiegały pod północnym oceanem 
Wielkim, są zatem oceanicznemi. Z za
pisań europejskich trzęsień ziemi w J a 
ponii (9 sierpnia 1901 r.) oraz w Assam 
(12 czerwca 1906 r.) wynika w pierw
szym razie dla odległości średniej=83,°3 
przestanek średni, wynoszący 10,6 min., 
a w d rug im —dla odległości=64,°2 prze
s tanek  średni, wynoszący 8,3 min., z cze
go wnioskujemy, że dla długości =  75°, 
dla dróg fal, rozchodzących się pod lą
dami Azyi i Europy, przestanek wynosi 
około 9,4 min. Przestanek, obliczony na j  

podstawie krzywych średnich, (patrz a r 
tyku ł poprzedni we „Wszechświecie" !

passim) wykreślonych wyłącznie z 
uwzględnieniem dróg lądowych, wynosi 
9 min., tak tedy znów znajdujemy, że 

! substancya pod oceanem Wielkim prze
wodzi fale drugiej fazy wolniej w po
równaniu z falami pierwszej fazy, niż — 
substancya pod kontynentem  eurazya- 
tyckim.

Narazie nie jesteśm y w stanie określić 
dokładnie, do jakiej głębokości s ięga ,ta  

| różnica, jednakże już teraz możemy so
bie wyrobić w tym względzie pojęcie 
przybliżone. Zauważmy, że odległości 
stacyj wahają się od 75" do przeszło 90°; 
największa zaś głębokość cięciwy, licząc 
od powierzchni, wynosi dla łuku 75°— 
0,2L promienia, dla łuku 90°— 0/29 pro
mienia, przyczem drogi fal przebiegają 
nieco niżej od linij prostych cięciw. Mo
żemy przeto przyjąć, że drogi fal, o k tó 
rych mówimy, docierają do głębokości 
maksymalnej, wynoszącej od */4 do Vs 
promienia. Z rozpatrzenia różnicy po
między przestankami dla dwu uderzeń 
na jednej i tej samej stacyi wynika, że 
różnica ta nie zdaje się wzrastać wraz 
z wzrastaniem odległości, lecz przeciw
nie—objawia tendencyę do zm&łejszania 
się, co nasuwa wniosek, że głębsze dro
gi fal wkraczały do obszaru, w którym  
różnicy w prędkościach rozchodzenia się 
obu faz albo wcale nie było, albo była 
przynajmniej mniejsza. Stąd możemy 
wnioskować, że różnica, o której mowa, 
jakąkolwiek je s t  jej istota, nie dociera 
do głębokości V3 promienia i że głębo
kość przez nią osiągana dochodzi mniej 
więcej do V4 promienia.

Konkluzya z tego taka, że ważne po
wody przemawiają za tem, iż zagłębia oce
aniczne oraz wyniosłości kontynentalne 
nie są jedynie nieprawidłowościami for
my powierzchni ziemi, lecz że towarzy
szą im i prawdopodobnie warunkują  je  
różnice w budowie substancyi pod niemi, 
różn ice—sięgające do głębokości =  około 
V* promienia. Nie możemy powiedzieć 
nic dokładnego w sprawie istoty tej ró
żnicy, z wyjątkiem, że hamuje ona pręd
kość rozchodzenia się fal drugiej fazy 
pod oceanami.

Potrzeba więcej danych, aby wnioski
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powyższe mogły być uważane za fakty 
ustalone; ale choć dowody podane nie 
rozwiązują kwestyi ostatecznie, są one 
jednak  zbyt poważne, aby je  można było 
ignorować. Ostateczne rozstrzygnięcie 
sprawy będzie zależało od tego, czy zda
rzać się będą wielkie trzęsienia  ziemi 
w miejscowościach odpowiednio położo
nych.

L. H.

A E R O N A U T Y K A  W  D O B IE  
D Z IS IE J S Z E J .

(Dokończenie).

W  przyrządach do la tan ia  „cięższych 
od powietrza" rozróżniamy trzy  sposoby 
zużytkowania potęgi m otoru i każdy 
z nich daje pochodzenie oddzielnej kate- 
goryi aparatów.

1) Przyrządy szukające oparcia o w ar
stwy powietrza zapomocą szybkiego po
ruszania mniej lub więcej wypukłych 
powierzchni — konstrukcya  apara tu  od
twarza p taka  w chwili wzlotu i motor 
wykonywa pracę bicia skrzydłami. Sy
stem ten (orthopteres lub ornithopteres) 
nie znalazł dotychczas żadnego powodze
nia. Posługiwanie się maszynami od- 
dawna już  przyzwyczaiło nas do zastę 
powania ruchu alternacyjnego przez ruch 
ciągły: wozy zaopatrzyliśmy w koła, a nie 
w nogi; skrzydła  też w la tan iu  człowie
kowi usługi nie oddadzą.

2 ) Śruba powietrzna osadzona na osi 
pionowej charakteryzuje  kategoryę  „śru- 
bowców“ (helicopteres). Zadaniem jej jest 
przeciwdziałać przyciąganiu  ziemi i dać 
pewną siłę unoszącą przyrządowi. Całko
wite uzależnienie lotu od regularności 
pracy motoru zdaje się, że j e s t  połączo
ne z poważnem ryzykiem; to też u rze
czywistnionych na tej drodze pomysłów 
do dziś dnia mamy bardzo mało. Heli
kopter L. Bregueta, o czterech wielkich 
śrubach wzlotnych zdołał podobno oder
wać się od ziemi; J. Baylac z Bordeaux 
buduje aparat, zaopatrzony w dwie ś ru 
by wzlotne, dwie pociągowe oraz sk rzy 

dła i stery , a mający unieść 12 osób. 
O powodzeniu tych przyrządów zawsze 
decydować będzie dobry motor, a również 
wydajność śruby. Do dziś motor je s t  
zaciężki, czy też wydajność śruby zbyt 
mała. Nie głosząc więc żadnych zwy
cięstw na tej drodze, poprzestajemy na 
odnotowaniu tego wielkiej wagi faktu, 
że dzisiejszy motor je s t  już w stanie 
z pomocą śruby powietrznej unieść sa 
mego siebie, a naw et coś więcej.

3) Najbardziej obiecującą przyszłością 
cieszy się kategorya t. zw. „aeroplanów". 
W ielka ilość opracowanych już modelów, 
jako też zadziwiające świat cały doświad
czenia dokonane z niemi w ostatniej do
bie, zapewniły im na długi czas przew a
gę i skierowują wysiłki coraz to większej 
liczby nowatorów. Do chwili obścnej 
je s t  to—powiedzieć można—jedyny  apa
rat  „cięższy od powietrza", a mogący 
własnemi środkam i unieść ponad ziemię 
siebie samego i człowieka.

Zasadą aeroplanu je s t  znany wszystkim 
zwyczajny latawiec — przedmiot zabawy 
naszej młodzieży. Lekkiem rusztowaniem 
wzmocniona płaszczyzna z papieru lub 
płótna, ustawiona pod niewielkim kątem, 
spotyka się z powietrzem w ruchu. 
W  uderzeniu tem powietrze zatraca im 
pet 'n aby ty  skądinąd drogą pewnych z ja 
wisk fizycznych, a tem  samem wyłado
wuje posiadaną energię na zrównoważe
nie ciężaru latawca. W  braku wiatru, 
posiadacz latawca biegnie, aby nierucho
mość w arstw  powietrznych zastąpić szyb- 
kiem przenoszeniem w nich samego w e
hikułu. Toż samo właśnie czyni la ta 
wiec — aeroplan zapomocą motoru: wła- 
snem przenoszeniem się zastępuje wiatr 
potrzebny do u trzym ania  go w powie
trzu.

Zasadniczym więc organem każdego 
aeroplanu je s t  powierzchnia unosząca. 
W klęsła  nieco od spodu, wypukła zwierz- 
chu, zlekka przytem wzniesiona od przo
du, na podobieństwo rozpiętych skrzydeł 
p taka  rozpościera się ona po obu stro-' 
nach środka ciężkości przyrządu. W  celu 
zredukowania ogólnych rozmiarów, za
m iast jednej dużej powierzchni unoszą
cej, us taw ia  się dwie lub trzy mniejsze,
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jed n a  nad drugą; motor i podróżnik znaj
dują wtedy pomieszczenie u dołu po
środku.

W yobraźmy sobie teraz cienką płasz
czyznę, przenoszoną w powietrzu w taki 
sposób, że płaszczyzna tworzy kąt prosty 
z k ierunkiem  przebywanej drogi. W  każ
dym momencie tego ruchu płaszczyzna 
natrafia na opór, proporcyonalny do jej 
wymiarów, do kw adratu  z szybkości jej 
przenoszenia, a zależny też od pewnego 
współczynnika K, obejmującego wpływ 
chropowatości płaszczyzny, ciśnienia a t 
mosferycznego oraz stopnia naelektryzo- 
wania się poddanej doświadczeniu po
wierzchni wskutek tarcia o powietrze. 
A więc:

(Opór) =  K  X  (wymiary płaszczyzny) 
X  (szybkość przenoszenia się)3.

W artość współczynnika K  nie została 
dotychczas ściśle oznaczona. Eiffel, Ca- 
novetti, Lilienthal podają rozmaite liczby: 
0,085 do 0 , t 2 . W  zastosowaniu prakty- 
cznem nie ma to wielkiego znaczenia, 
gdyż powierzchnie unoszące aeroplanów 
nie są płaszczyznami laboratoryów fizy
cznych, a  stosunek ich do tych ostatnich 
bynajmniej nie j e s t  określony. Współ
czynnik K  zostaje zastąpiony przez inny, 
którego wartość wynalazcy oznaczają 
drogą osobistych a zastosowanych do 
poszczególnego przypadku doświadczeń- 
Kapitan Perber  naprzykład, obliczając 
projekty  aeroplanu, posługuje się liczbą 
0,7. W artość oporu zmienia się z chwilą, 
kiedy płaszczyźnie w ruchu nadamy po- 
zycye ukośną. Długie spory już  prze
prowadzano z powodu oznaczenia s tosun
ku tej ostatniej wartości do pierwszej. 
Newton, Euler, Marey, Rayleigh, Duche- 
min i Soreau zawierają go każdy w in
nej formule. Ze względu na to, że w ae
roplanach wchodzą w grę tylko bardzo 
małe, bo nie przewyższające 10° kąty, 
prosta formuła Mareya zupełnie w ystar
cza dla potrzeb lokomocyi powietrznej:

Oj =  Opór, kiedy płaszczyzna stanowi 
ką t  i  z linią postępu.

0 8o =  Opór, kiedy płaszczyzna ustaw io
na je s t  pod kątem prostym do 
linii postępu.

Ponieważ siła wzlotna aeroplanu je s t  
zależna od szybkości, z jak ą  powierz
chnie unoszące spotykają się z coraz to 
innemi cząsteczkami powietrza, w iatr  
przeto naturalny pomaga tylko wtedy, 
kiedy jego kierunek przeciwny je s t  kie
runkowi lotu aeroplanu. Szybkość prze
noszenia się względem ziemi wtedy ma
leje jednocześnie z pociągową użyteczno
ścią pracy śruby powietrznej, której 
grunt jakgdyby  usuwa się pod stopami. 
Na tej drodze można więc wyobrazić sobie 
pewien idealny zbieg warunków, kiedy 
szybkość wiatru zredukuje do zera po
ciągową użyteczność pracy śruby. Aero
plan wtedy stać będzie na miejscu, za
wieszony w powietrzu na wzór zwyczaj
nego latawca. Praca motoru w całości 
zużyta będzie na unoszenie. W przypadku 
w ia tru  przeciwnego, siły wzlotnej szukać 
należy tylko w tej reszcie, jaka  pozostaje 
po odjęciu szybkości w iatru od szybko
ści przenoszenia się aeroplanu. Ale w te
dy skrzydła śruby znajdują więcej opo
ru w powietrzu, je j  użyteczna dla prze
noszenia praca wzrasta i aeropTan w 
zwiększonej szybkości odnajduje potrze
bne dla zrównoważenia jego ciężaru opar
cie. Pożyteczną więc dla lotu szybkoś
cią przenoszenia się w każdej jednostce 
czasu będzie nie ilość przebytych me
trów w stosunku do ziemi, lecz oddale
nie się w tym  czasie od pewnego ideal
nego punktu  płynącego swobodnie w tej 
samej warstwie powietrza, w której ae
roplan się porusza.

Dotychczas budowane aparaty  nie roz
porządzają jeszcze siłą dostateczną do 
walki z żywiołem wyprowadzonym ze 
średniej równowagi; dlatego też próby 
odbywają się tylko w razie spokojnego 
s tanu  powietrza. Pięć lub sześć metrów 
w iatru  na sekundę stanowi już p rzesz 
kodę, której pokonanie przez czas dłuż
szego lotu je s t  uważane za szczególne 
zwycięstwo.

Nielada trudnością do zwalczenia w a e 
roplanach było uskutecznianie zakrętów. 
W yobraźmy sobie aeroplan w locie po
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linii prostej; całkowite jego  zrównowa
żenie i pozioma w k ie runku  poprzecz
nym pozycya w ynikają  z tego, że opór 
powietrza o powierzchnie unoszące roz
kłada się symetrycznie i w artość jego 
je s t  jednakow a na obu końcach sk rzy 
deł. Otóż każde odchylenie drogi od linii 
prostej pociąga za sobą w ytrącenie  apa
ratu  z równowagi. Z powodu wielkiego 
wydłużenia w k ierunku poprzecznym, od
dalone od siebie końce skrzydeł aeropla
nu w chwili zakrę tu  zakreślać  będą luki 
dwu kół o jednym  środku ale o różnych 
promieniach. W razie powierzchni o 16 
metrach długości, koniec jednego  sk rzy 
dła zakreśli łuk naprz. o 100 m  prom ie
nia, koniec drugiego zaś o 84 m. Jeżeli 
więc w pewnej jednostce  czasu skrzydło 
bardziej oddalone od środka przeleci 10 
m, to drugie skrzydło w tymże czasie 
przeleci tylko 8 5  m. W iem y zaś, że 
opór powietrza j e s t  proporcyonalny do 
kw adratu  z szybkości przenoszenia się. 
Różnica więc w napotkanym  oporze oka
że się jeszcze znaczniejszą, wyrażona bo 
wiem zostanie przez liczby 100 i 72,25. 
Z powodu tak niejednakowego podtrzy
mania skrzydło zbliżone do środka każ
dego zakrętu  opada ku ziemi. Zapobie
ga się temu w ytrąceniu  równowagi 
przez:

1) chwilowe przeniesienie środka  cięż
kości przyrządu w k ie runku  skrzyd ła  po
siadającego większą szybkość; albo też

2) zwiększenie powierzchni skrzydła  
opadającego zapomocą wysunięcia  po
wierzchni dodatkowej, przylegającej w 
zwykłych warunkach do głównej części 
skrzydła; wreszcie

3) ustawienie opadającego skrzydła  pod 
zwiększonym do linii postępu kątem  a j e 
dnocześnie zmniejszenie tegoż k ą ta  w 
skrzydle o większej szybkości przenosze
nia się.

Stosowanie tego osta tn iego sposobu 
objaśnia schem atyczny rysunek  (fig. 4) 
aeroplanu W righ ta . P rzyrząd  ten, owoc 
długoletnich prób i poszukiwań znanego 
dziś całemu światu  am erykanina , zwy- 
cięskiemi rekordami wybił się na p ierw
sze miejsce pośród w szystkich  zbudow a
nych do obecnej chwili aeroplanów. W y

miary jego oznaczone są na rysunku. 
Powierzchnie unoszące, p rzedstaw iają 50 
m kwadratowych. Motor o potędze 30 
koni. W aga 360 kg. Szybkość lotu 60— 
70 km  na godzinę. Na nim to, 31 g ru 
dnia roku ubiegłego, na połach Auvour 
(Mans) we Francyi W righ t  uskutecznił 
najdłuższy w świecie lot mechaniczny: 
nie dotykając ziemi, w ciągu 2 godzin, 
20 m. i 23 sek. przeleciał 124 km  700 m.

(Fig. 4).

A ER O P L A N  WRrGHTA.

Fig. 2.—Profil.
Fig. 3.—Aeroplan oglądany z tyłu.
Fig. 4.—Schemat wygięcia powierzchni uno

szących w przypadku u tra ty  równowagi z pra
wej strony: A. Prolil lewego skrzydła; B. Profil 
prawego skrzydła.

Pomimo tego pierwszeństwa w rekor
dach, system W righ ta  nie znajdzie sze
rokiego zastosowania. Rozpatrzywszy 
szczegółowo, na czem polega praca 
W righ ta  podczas lotu, łatwo zgodzimy 
się z tą przepowiednią. 1) Zachowanie 
równowagi poprzecznej, czyli utrzym anie 
skrzydeł na jednym  poziomie, co chwila
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bywa zagrożone przez w iatr  z boku, wi
ry lub inne zaburzenia atmosfery. P rz e 
ciwdziałać im należy przez ciągłe prawie 
wyginanie płaszczyzn unoszących pod 
różnemi kątami; 2) utrzymanie lotu na 
pewnej wysokości, a więc zrównoważe
nie apara tu  w kierunku linii postępu, 
otrzymuje się zapomocą odpowiedniego 
nachylania poziomych płaszczyzn stero
wniczych, ustawionych na przódzie aero
planu; 3) zakręty, o których już była 
mowa wyżej, a które wym agają  jedno
cześnie wygięcia płaszczyzn unoszących 
i ustawienia s teru  pionowego pod pe
wnym kątem. Pomijając możliwość za
absorbowania uwagi przez m otor—w ka
żdej chwili lotu żeglarz pilnować musi 
trzech zmiennych niezależnych od siebie 
manipulacyj. Każdą z nich w dodatku 
można wykonać w dwu kierunkach, ale 
należy wykonać tylko w jednym, warun
kami określonym. Praca  tego rodzaju 
wymaga nadzwyczajnej uwagi, do której 
skupienia w tym stopniu nie wszyscy są 
zdolni.

Utrzymanie równowagi poprzecznej 
winno odbywać się automatycznie, bez 
pomocy sternika; różne też sposoby roz
wiązania tego zadania znajdujem y w in
nych system ach aeroplanów. Obciążenie 
powierzchni unoszących aeroplanu W righ
ta wynosi 10 kg na m etr  kwadratowy, 
podczas gdy w innych system ach dopro
wadzono je  aż do 27 kg. Otóż tak  wiel
kie w stosunku do wagi przyrządu po
wierzchnie zwiększają szanse niebezpie
czeństwa wobec nagłych uderzeń wiatru. 
Wreszcie aeroplan W righ ta  wymaga spe- 
cyalnej instalacyi dla wzlotu: nie posia- ( 
dając wózka—ja k  inne—ślizga się on po 
długiej szynie aż do chwili nabycia szyb
kości, wobec której opór powietrza wy
starczy do oderwania g(S od ziemi.

Wielu jeszcze przemianom ulegnie ma
szyna do latania, zanim użyteczność ka
żdego jej organu wyzyskana zostanie cał
kowicie. Dzisiejsze próby i poszukiwa
nia wynalazców pozwalają już przeczuć 
najbliższą przyszłość: Aeroplan d)a u ła 
twienia wzlotu od ziemi dołączy sobie 
śrubę na osi pionowej. Szybkość lotu 
zostanie podwojona, w niej bowiem leży

uniezależnienie od wiatru; z szybkością 
lotu wzrośnie możliwość większego ob
ciążenia powierzchni unoszących, a więc 
zredukowanie wymiarów i trwalsze zró
wnoważenie.

Aeroplan na podobieństwo bolidu pruć 
będzie atmosferę, otwierając ludzkości 
drogi poprzez trzeci element -d ro g i  bez 
miary, granic i końca.

Stanisłaio Klimowicz.

Akademia Umiejętności.
I I I.  W ydz ia ł  matematyczno-przyrodn iczy.

Posiedzenie dnia 7 czerwca /909 r.
Przew odniczący: D y rek to r E . Janczewski-

Gzł. Janczewski przedstawia swoję rozpra
wę p. t.: „Uzupełnienia monografii porzo-
czek (Ribes) I; nowe gatunki i mieszańce".

Prof. Janczewski opisuje trzy  nowe gatun- 
j  ki azyatyckie: R. formosanurn, R. kialanum 

i R. Pranchetii, oraz cztery mieszańce, 
z których: R. fuscescens (bract. X  nigrurn) 
dawniej uważał za odmianę należącą do R. 
bracteosum, trzy zaś inne: R. recens (holo- 
se ricenni X vulgare), R. Philippii (inte- 
grifolium X  punotatum ) oraz R. urceola- 
tum  purpuroum  (inultiflorum X  petraeum , 
generatio secunda) sam wyhodował. Jako 
rezultaty  ogólniejszo tej pracy p. J .  przy
tacza 1) że pyłek w R. Philippii jest wy
borny, co w mieszańcach międzygatunko- 
wych jest rzeczą zupełnie wyjątkową, 2) że 
gruczoły żółte na górnej stronie liścia R. 

j  fuscescens, których niema w rodzicach, sta
nowią cochę ancestralną ujawnioną wskutek 
krzyżowania i 3) że wśród drugiego poko
lenia mieszańców R. petraeum  z R. m ulti- 
florum lub z R. rubrum  znajdują się okazy 
z kwiatami tak ciemno - ozerwonemi jak 
w żadnej odmianie R. petraeum , z w yjąt
kiem tylko okazów z gór Wogeskich, co 
również uważad nałoży za ujawnienie się 
cechy ancestralnej.

Czł. M. Raciborski przedstawia rozprawę 
p. E . Lubicz - Niezabitowskiego p. t.: ,Ma- 
teryały  do flory sosen Galicyi*.

P. L. - N. znalazł w Galioyi następująco 
formy sosny zwykłej i górskioj; P. silvestris 
genuina piana Christ, gibba Christ oraz ty 
pową ham ata Steven., dalej P. mon. unci- 
n ata  rostra ta  castanea H art. P. u. ro tundata 
pyram idata Hart., gibba Willk., inughoides 
Willk., P. mughus echinata Willk., wresz-
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cie formę przejściową między P. pumilio 
Hanko a M ughus Scopoli, k tórej jedna od
miana stanowi kosodrzewinę w T atrach, d ru 
ga kosodrzewinę na Czarnej Horze. Dalej 
p. L.-N. przekonał się, żo na podstawie d łu 
gości igieł, ilości rzędów szparek, oraz ilości 
przewodów żywicznych w liściach, nie mo
żna odróżnić na pewno poszczególnych form 
P. Montana a zwłaszcza uncinata. Przez te 
badania p. Niezabitowski potwierdził zdanie 
innych badaczów, że ilość przewodów żywi
cznych w igłach P. m ontana maleje w mia
rę posuwania się na wschód, a wreszcie, że 
P. echinata zbliża się bardziej budową ana
tomiczną igieł do m ughus Scop. niż do p u 
milio Hii ike. Form a podana przez d-ra H. 
Zapałowicza jako odmiana borensis longifo- 
lia z P. uliginosa, na podstawie okazów nie 
owocujących, należy pod względem budowy j 
szyszek do uncinata i tworzy przejście od 
pyram idata H artig  do gibba Willk. Wszyst- j  

kie formy krajowe różnią się od alpejskich 
delikatniejszą budową.

Czł. E . Janczewski przedstawia rozprawę 
p. K. R oupperta p. t.: „Rewizya rodzaju
Sphaerosoma Klotzsch".

Korzystając ze znalezienia w Polsce dwu 
gatunków  % rodzaju Sphaerosoma Klotzsch 
(Rhizinaceao, H ehellineae, Discomycetes), 
p. R. dokonał krytyoznej rewizyi tego ro
dzaju, opierając się na m ateryale własnym, 
oraz zbiorach paryskich i berlińskich. W r e 
zultacie ilość gatunków, przez rodzaj Sphae
rosoma objętych, redukuje się do 4.

1) Sph. ostiolatum (Tulasne 1851). P. R. 
potwierdził tu  wyniki badań Tulasnea i utoż
samił z tym  gatunkiem  opisane w 1885 ro 
ku przez R. Hessego Sph. fragile, k tóre za
licza do synonimiki.

2) Sph. fuscescens (Klotzsch 1839). P. R. 
stwierdził obecność trzona u owocni i siat
kowate episporium; kasuje nowy rodzaj i ga
tunek P . Henningsa (1903 r.) „Ruhlandiella 
berolinensis“, utożsam iając go ze Sph. fus
cescens. Schroeter błędnie wziął okazy Sph. 
ostiolatum  za Sph. fuscescens.

3) Sph. echinulatum  (Seaver 1905 roku). 
P. R. uzupełnia braki w opisach Searera 
przez wykazanie obeoności trzona, jam  we
w nętrznych owocni, i zwraca uwagę na ró
żnice ilościowe w poszczególnych wym iarach 
owocni am erykańskich i europejskich, o ile 
pomiary Seavera można uważać za dokładne.

4) Sph. Janczewskianum , R ouppert 1908. 
P. R ouppert w ykrył tu  komórkę worko- 
rodną, kształtu  nieco spłaszczonej kuli, 40— 
56 jj. średnicy. Nie udało się zbadać jej 
rozwoju, gdyż grzyb nie dał się wyhodować 
w w arunkach sztucznych. G atunek ten  s ta 
nowi ogniwo przejściowe do owłosionych ta r
czek Pezizaceae.

Uwzględniając obecność lub brak trzona

u owocni, p, R ouppert podaje klucz do ga
tunków, na charakterze zarodników oparty: 

Sphaerosoma (Klotzsch).
Zarodniki brunatne bro- 

dawkowate, owocnie
s i e d z ą c e .......................... 1 ostiolatum

Zarodniki bezbarwne sia t
kowate, owocnie z trzo
nem,. .............................  2 fuscescens

Zarodniki bezbarwne dłu- 
gokolczaste, owocnie z
t r z o n e m .......................... 3 echinulatum

Zarodniki bezbarwne krót- 
kokolczasto, owocnio
siedzące . . . . 4  Janczewskianum
Czł. K. Kostanecki przedstawia rozprawę 

[). Bronisława Frenkla p. t.: „O drogach
móżdżkowych gołębia“.

P. P. niszczył móżdżek gołębia i inne czę
ści system u nerwowego gołębia, ażeby zba
dać połączenia móżdżkowe ptaków. Z tych  
doświadczeń uzyskał 40 seryj, barwionych 
metodą Klarcliiego, zmodyfikowaną przez 
Buscha; wykazały one następujące połącze
nia móżdżku: 1 ) drogi doprowadzające: a)
droga rdzeniowo-móźdżkowa, b) droga z ją 
der sznurów tylnych, c) droga z ciałka dwo- 
jaczego; 2 ) drogi wewnątrzmóżdżkowe: a) 
włókna kojarzące, b) włókna spoidłowe, c) 
włókna z kory móżdżkowej do jąder móżdż
kowych i 3) drogi odprowadzające: a) dro
ga tnóżdżkowo-opuszkowo-rdzeniowa, b) dro
ga móżdżkowa do pola słuchowego, c) włó
kna łukow ate zewnętrzne, d) włókna p rze
biegające w obrębie fasciculus long. poste- 
rior, e) droga móżdżkowa do śródmóżdża 
i f) droga móżdżkowa do międzymóżdża.

Czł. J .  Talko - Hryncewicz podaje treść 
swego dzieła p. t.: „Ludy Azyi środkowej. 
(M ateryały do antropologii mongolo-chałcha- 
sów% mongoło-buryatów i tungusów )“ .

P. T.-H. przedstawia rękopism o 640 str. 
in 2°, z 2 mapami rozsiedlenia ludów Azyi 
środkowej przed pojawieniem się Czyngis- 
Chana w XIII w. i współczesnych rodów 
buryackich i tunguskich, z iicznemi foto
grafiami antropologicznych typów i czaszek. 
Dzieło to jest owocem wieloletnich badań 
ludów, pośród których p. Hryncewicz za
mieszkiwał i składa się z trzech zarysów: 
1) Historyczno-geograficznego, obejmującego 
w krót kości wiadomości geograficzne, klima
tyczne, przedhistoryczne na zasadzie bada
nych przez autora naszego kurhanów i mo
gił, oraz wiadomości historyczne; 2) E tn o 
graficznego, przedstawiającego opis wierzeń 
ty ch  ludów, ich zwyczajów, obyczajów, sposo
bu życia, stanu  ekonomicznego i ustro ju  
społecznego i 3) antropologicznego, będące
go jakby  wstępem do badań fizycznej budo
wy, zawierającego opis typów, fizyologicz* 
nych i patologicznych cech badanych lu
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dów. P . T. - H. poświęcił 448 str. głównej 
treści dzieła szczegółowemu opisowi badań 
antropologicznych, tak  żywych ludzi, jak 
czaszek szkieletowych. Większą część zaj
mują tablice pomiarów i ich stosunków, 
z przytoozeniem obszernego zarysu lite ra
tu ry . Ogólna liczba zbadanych przez p. 
T.-H. ludzi była 639, a w tej liozbie 36 
mongoło-chałchasów, 560 mongoło-buryatów 
i 43 tungusów. Każdy zbadany osobnik 
podlegał ścisłemu opisowi i na każdym zro
biono 55 pomiarów. P. Hryncewicz zbadał 
czaszek szkieletowych 68, w tej liczbie 20 
buryackich i 48 mongolskich i ich metysów 
z chińczykami.

Czł. M. P. Rudzki przedstawia rozprawę 
p. Jana Krassowskiego p. t.: „Zastosowanie 
metody Shustera do zagadnienia zmienności 
szerokości geograficznej

P. K. stosuje metodę, wskazaną przez A. 
Shustera w Terrestrial Magnetism vol. III 
1898 r., do materyałów ogłoszonych przez 
„Central Bureau der internationalen E rd- 
messung", M  8, 13, mianowicie „Resultate 
des internationalen Breitendienstes Bd I, 11“ , 
oraz „Proyisorische Result. des intern. Brei
tendienstes A. J\? 4121, 4187“, czyli cały 
m ateryał, jaki był ogłoszony od początku 
maja 1908 r., dotyczący międzynarodowej 
służby szerokości. R ezultaty , które p. K. 
otrzymał, są następujące: 1) Brak okresu
ściśle rocznego, natom iast wyraźne jest ist
nienie okresu cokolwiek dłuższego niż rok 
(392d ,375) jednakowego dla obu spółrzęd- 
nycli x  i y  ruchu bieguna. 2) Nadto wy
raźny okres, w przybliżeniu odpowiadający 
okresowi Chandlera, mianowicie dla spół- 
rzędnej x  —  4 l9 d ,750, dla y  —  410d ,625. 
(Kostinskij dla tego okresu z innego mate- 
ryału i stosując odmienną metodę, otrzymał 
411d ,5). P. K. nie przypisuje realnego zna
czenia rezultatom  otrzymanym. Wydaje się 
nader mało prawdopodobnem współistnienie 
tak  bliskich dwu okresów—zwłaszcza, że 1 
okres (nie Chandlerowski), nie odpowiada 
działaniu rocznemu czynników meteorolo
gicznych. Prawdopodobnie więc ruch bie
guna nie jest ruchem  peryodycznym, ale os
cylacyjnym  zanikającym, podobnie jak  to 
wskazał p. Brillouin (w C. R. 143 str. 437), 
bo tylko w tej hypotezie ^możemy objaśnić 
współistnienie tak bliskich peryodów. Wo
bec tak  bliskich peryodów bowiem am plitu
da zmian geograficznych szerokości musi 
z czasem zmniejszać się lub zwiększać, w po
dobny sposób jak  w akustyce w zjawiskach 
dudnienia.

Czł. M. P. Rudzki zdaje sprawę ze swego 
dzieła p. t.: „Fizyka ziemi“ (z 4 tablicami
fototypicznemi i 59 rysunkam i w tekście; 
w Krakowie 1909 roku, nakładem Akademii 
Umiejętności).

Pierwsze trzy rozdziały tej książki zawie
rają teoryę figury ziemi i rozkładu siły cięż
kości na jej powierzchni, następne trzy zaj
mują się fizyką ziemi rozważanej jako całość 
i odkształceniami ziemi, dalsze (sześć) są po
święcone fizyce wód, t. j. fizyce morza i wód 
lądowych, ostatnie (dwa) są poświęcone lo
dom, lodowcom i epoce lodowej. W arto oso
bno zaznaczyć, że w rozdz. VIII wyłożona 
jest teorya fal Hehnholtza a w IX teorya 
„seiches“ (drgań stojących) Chrystala. N a
tomiast w X-tym rozdziale, poświęconym 
przypływom i odpływom, p. P.-R. zupełnie 
pominął tak  zwaną statyczną teoryę przy
pływów. Uważając ją za błędną, zupełnie 
ją odrzuca i na jej miejsce podaje wykład 
harmonicznej analizy przypływów. Podrę
cznik jest przeznaczony dla uczniów szkół 
wyższych, odpowiada on poziomowi wiado
mości ucznia drugiego roku m atem atyki, 
więc np. wymaga pewnej znajomości wyż
szej analizy. Ale zakres koniecznych w ia
domości jest bardzo skromny: wystarcza zna
jomość elementów rachunku różniczkowego 
i całkowego, albowiem p. P.-R. pospolicie 
wyprowadza wzory od początku, t. j. z ele
m entarnych założeń. Zresztą rozdziały VII, 
XI, XII i X III-ty nie zawierają żadnych ma
tem atycznych teoryj, a rozdziały IV, Y'I 
i XIV zawierają tylko bardzo proste wzory, 
P. P.-R. stosunkowo krótko trak tu je  w roz
dziale IV -tym  naukę o gęstości, tem peratu
rze i wogóle fizycznych własnościach wnę
trza ziemi. Nie chcąc przytaczać rzeczy 
niepewnych. musiał znacznie ograniczyć 
swoje wywody, z natury  rzeczy bowiem wy
nika, że wiadomośoi o wnętrzu ziemi są nie
pewne.

Czł. E . Godlewski przedstawia rozprawę 
p. W. Staniszkisa p. t.: „Przyczynek do zna
jomości przemian związków fosforowych 
w roślinach".

P. S. zajął się zbadaniem przemian związ
ków fosforowych podczas całego okresu we
getacyjnego prosa. Próbki prosa brane były 
w odstępach mniej więcej tygodniowych, po
czynając od 15/YrI 06 do 20 /VIII; próbek 
tych  wzięto 10. W tych różnych stadyach 
rozwoju oznaczano ilości P 20 5 ogólnego, 
P 20 3 mineralnego, P 20 5 lecytyn, P 2Ofl fiti- 
ny, P 2Or> związków białkowatych. Oprócz 
tego oznaczono we wszystkich stadyach N 
wszystkich związków organicznych i N biał
kowy. Rezultaty otrzymane są następujące:
1) Ustosunkowanie między różnemi formami 
P 20 5 w ziarnie nie jest stałe i zależy praw
dopodobnie od zasobności gleby w kwas fo
sforowy. 2) Kwas fosforowy jest pobierany 
przez proso do końca wegetacyi. 3) P rze
rób fosforanów na związki organiczne od
bywa się energicznie dopiero po wykłosze- 
niu. 4) Niema ścisłego związku między pro
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cesem asymilacyi a wytwarzaniem  fityny. 
5) Ilość P 20 5 białkowego wzrasta do końca 
wegetaoyi. 6) L ecytyn  najwięcej znajduje 
się na początku okresu wykłasaania. 7) Azot ! 
jest pobierany do końca wegetacyi. 8) Na i 
początku wegotacyi w ytw arzanie związków 
białkowatych bezfosforowych przeważa nad j 
powstawaniem ciał białkowatych fosforowych, 
pod koniec wegetaoyi stosunki pod tym  
względem odwracają się. 9) Nasiona prosa 
obfitują w nuklenproteidy. 10) W okresie 
wykłaszania następuje rozszczepianie białka 
w celu ułatwienia doprowadzenia związków 
azotowych do w ytw arzających się nasion.

Czł. L. Birkenmajer przedstawia rozprawę 
własną p. t.: „Nova C opernicana“ . N iezna
ne dotychczas autografy Kopernika, w ykry 
te  świeżo w archiwach i bibliotekach szwedz
kich. Wiadomość tymczasowa.

Wr łecie 1908 r. p. B. powiodło się w a r 
chiwach i bibliotekach szwedzkich w ykryć 
pewną ilość nieznanych dotąd zabytków po 
Koperniku, prawie wyłącznie jego au to g ra 
fów, a mianowicie: W archiw um  państwo-
wem w Stockholmie (R iksarkivet) w ykrył 
dwa dłuższe listy oryginalnj Kopernika, je 
den z r. 1516 do króla Zygm unta I, drugi 
z r. 1532, rodzaj okólnika „Ad Palatinos, 
Oastellanos...“ ziemi Chełmińskiej i P rus j  

Królewskich, obadwa imieniem kapituły w ar
mińskiej pisane, dalej jeden dłuższy ak t tre 
ści politycznej (bardzo ciekawy) odnoszący 
się do spraw polskich r. 1497. W szystkie 
te  trzy pisma są autografam i Kopernika. 
Dalej, w tem  samem archiwum  p. B. zna
lazł dwa ważne, Kopernika dotyczące reg e
sta z lat 1495 i 1496 (obcą ręką pisane), 
tudzież sześć własnoręcznych jego zapisek 
z lat 1511 — 1529, odnoszących się do ca- 
wiadowstwa funduszami pre la tu ry  warm iń
skiej, zwanej kustodyą. W bibliotece un i
wersyteckiej w Upsali, tudzież w bibliotece j 
licealnej w Striingniis (miasto biskupie na i 
połudn. wybrzeżu jeziora Miilaren) p. B. w y
krył, po części ze współdziałaniem p. d ra 
I. Oollijna, am anuenta król. uniwers. biblio
teki upsalskiej, dwanaście nieznanych wpierw j  

paleotypów, które niegdyś były własnością 
bądź to samego Kopernika, bądź też biblio
teki kapitulnej frauenburskiej, bądź wresz
cie biblioteki Franciszkanów w sąsiedniej 
Frauenburgow i Brunsherdze, jak  świadczą 
dawne (XVI saeculum) ich sygnatu ry  bi
blioteczne. W szystkie te stare  druki po
k ry te  są na m arginesach mniej albo więcej 
licznemi własnoręcznemi zapiskami Koperni
ka, o naukowej treści bardzo rozmaitej, sto
sownie do osnowy książki, wśród której 
przez wielkiego astronoma zostały umiesz
czone. Są między niemi zapiski treśoi: ma
tem atycznej, astronomicznej, geograficznej, 
historycznej, filozoficznej, lekarskiej, filolo

gicznej, a nawet teologicznej. Lubo nie 
brak pomiędzy niemi także i nieco dłuż
szych, przeważna ich większość składa się 
z glos krótkich, lub nawet bardzo krótkich, 
cd jednak nagrodzone jest sowicie przez c ie 
kawą częstokroć ich treść, jakoteż przez 
znaczną mnogość tych okruchów; razem bo
wiem jest około dwuset.

Czł. M. Smoluchowski przedstawia rozpra
wę własną „O pewnem zagadnieniu z teoryi 
sprężystości i związku jego z wytworzeniem 
się gór fałdowych^.

P. S. rozpatruje następujące zadanie: Zna- 
leść odkształcenia sprężyste płyty prosto
kątnej, pływającej na powierzchni cieczy 
o danej gęstości i ściskanej w kierunku po
ziomym przez siłę daną. Rozważania swe 
opiera na równaniu Kirchhoffa, dotyczącem 
odkształceń cienkich płyt, oraz na kry te- 
ryum  trwałości stanu  równowagi ciała sp rę 
żystego, sfurmułowanem przez Bryana. W y
nik rachunku objaśnia warunki, pod które- 
mi następu je sfałdowanie takiej p ły ty  wsku
tek ciśnienia poziomego. P. S. dowodzi, że 
zewnętrzna skorupa ziemska wobec sił góro
twórczych musi zachowywać się podobnie 
jak  taka p ły ta  pływająca, i na tej podsta
wie tłum aczy, dlaczego niektóre obszary są 
sfałdowane, a inne nie okazują żadnego sfał- 
dowania.

(Dok. nast.).

Wiadomości bieżące.

Konkursy Akademii Umiejętności w Kra
kowie. Akademia Umiejętności w Krako
wie przypomina dawniejsze i ogłasza nowe 
konkursy.

Konkurs im. Józefa Majera na następu
jący tem at:

„Monografia krakowskiej jury brunatne j11.
Nagroda wynosi 2 000 koron.
Term in konkursu iipływa dnia 31 grudnia 

1909 roku.
Konkurs im. Mikołaja Kopernika, a mia

nowicie:
a) „Opracować stosunki klimatyczne je 

dnej z większych dzielnic Ziem polskich, al
bo porównać pod względem klimatycznym  
którąkolwiek z kolonij zamorskich, do k tó 
rych em igruje gromadnie ludność polska, 
z klimatem  rodzinnym'-.

Nagroda wynosi 1 200 koron.
Term in konkursu 31 grudnia 1913 roku.
A utor pracy uwieńczonej nagrodą zatrzy

muje jej własność. Gdyby jednak w prze
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ciągu roku od wypłacenia mu nagrody książ
ki uwieńczonej drukiem  nie ogłosił, naten 
czas uczynić to może sama Akademia, ale 
autor traci prawo jej własności na rzecz 
Akademii.

Zarówno autor, jak  i Akademia, składają 
po cztery egzemplarze wydrukowanej książ
ki gminie miasta Krakowa.

Konkurs im. d-ra Władysława Kretkow- 
skiego na rozwiązanie następującego zada
nia:

„Znałeść zastrzeżenia konieczne, dostate
czne, różne między sobą i w najmniejszej 
liczbie, aby m równań różniczkowych po
między n zmiennemi były całkowalnemi 
przez p  całek. Równania są kształtu:

• --71

^  Z k. dzt —  0 (k =  J, 2 , . . . ,  m).

/===i

gdzie Z| (l 1, 2, . . . , n) są zmiennemi, 
zaś ZK i, (k =  1, 2, . . . , m; l =  i, 2 n) 
są funkcyami zmiennych powyższych. Zna
lezienie liczby najmniejszej jest koniecznym 
warunkiem otrzym ania nagrody “.

Nagroda wynosi 1 500 koron.
Termin konkursu 31 grudnia 1909 roku.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 
Akademii Umiejętności w Krakowie bezi
miennie, pod godłem, obranem przez autora, 
z dołączeniem koperty opieczętowanej, za
wierającej wewnątrz nazwisko autora i jego 
adres o opatrzonej tem  samem godłem.

W edług § 18 Regulaminu Akademii wy
płata wszelkich nagród konkursowych na 
stępuje dopiero po ogłoszeniu drukiem pra 
cy uwieńczonej nagrodą.

Rozmaitości.

Spotrzebowanie Chleba w różnych krajach
bywa rozmaite i ulega przy tem wahaniom 
z biegiem lat. Według sta ty styka  Suaborga 
przed rokiem 1890 największe było ono we 
Prancyi, gdzie wynosiło 258 kg rocznie na 
głowę. Drugie miejsce zajmowała Dania 
z 250 kg, potem szła Belgia z 240 kg, Niem
cy z 211 kg, Szwajcarya z 205 kg, Holan- 
dya z 201 kg, Rossya z 173 kg, A ustrya ' 
z 155 kg i t. d.; ostatnie miejsce zajmowała 
Portugalia z małą liczbą 107 kg na głowę

j  rocznie. Dziś stosunek ten zmienił się o ty 
le, że na pierwsze miejsce wysunęła się Da
nia z 287 kq rocznego spożycia na głowę, 
na drugie Belgia z 274 kg, przyczem w obu 
tych krajach spożycie chleba wzrosło wido
cznie. We Prancyi uległo ono nieznacznej 
zniżoe, na 254 kg, tak, że spadła ona na 

j  trzecie miejsce w Europie. W Niemczech 
I spożycie wzrosło dość znacznie, bo na 230 

kg, nie dorównały one jednak dotychczas 
Prancyi pod tym względem. Powiększyło 
się ono również w Szwajcaryi, na 212 kg, 
w innych krajach nie uległo wybitnym 
zmianom.

B. D.
(Prom ).

Rabunkowa gospodarka leśna w Sta- 
| nach Zjednoczonych wpływa pośrednio i bez

pośrednio na znaczne zmniejszenie królestwa 
> ptaków. Pośrednio, przez trzebienie lasów, 

naturalnych siedlisk ptaków, bezpośrednio 
zaś przez prowadzone tu  na wielką skalę 
polowania na ptaki w celu dostarczania ioh 
piór na ozdoby kapeluszy. Wobec takiego 
stanu rzeczy, grożącego ptastw u zupełną 

i zagładą, w Nowym Jorku  w r. 1886 zos'tało 
! założone Towarzystwo ochrony ptaków „A u

dubon Society “ (Jan  Jakób Audubon, zna- 
| kom ity ornitolog amerykański 1780 -1851), 

które wzięło sobie za zadanie otoczyć opie
ką ptaki, bronić ich przed nieracyonalnem 
polowaniem, nie dopuszczać do gromadnego 
ich tępienia. Stowarzyszenie to rozgałęzio
ne jest obecnie we wszystkich niemal S ta
nach. Jako chlubny wynik gorliwej dzia
łalności Audubon Society można zanotować 
między innemi uratowanie od wyginięcia 
białej czapli, zachowanie czerwonaka na wy
spach Bahamskich, utrzym anie, a właściwie 

I przywrócenie dawnej mnogości mew, rybitw  
i t. d. Audubon Society podejmuje ochro
nę ptaków  w taki sposób, że w Stanach, 
gdzie są już ustanowione odpowiodnie prze
pisy, baczy starannie, aby były śoiśle wy
konywane, gdzie zaś przepisów tych jeszcze 
brak, tam usiłuje je wprowadzić. Stowa
rzyszenie ubiega się o współdziałanie dzieci, 
stara się wpływy swoje przeprowadzać 
w uczelniach, zainteresowując młodzież szkol
ną swym celem przez puszczanie w obieg 
dziesiątków tysięcy broszur agitacyjnych.

j- *>■
| (JJaturwissenschaftliehe Woehenschrift).
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S P R O S T O W A N I E .

W J\" 26 „W szechświata" na str. 407-, 
łam 2, w wierszu 10 i nasfc. od gór}r, za
miast „albedo ziemi (stosunek ilości promieni

odbitych do otrzymywanych) “ powinno być 
„albedo ziemi, (t. j. według Lam berta sto 
sunek ilości światła rozproszonego, w ysyła
nego we wszystkich kierunkach przez ciało 
oświetlane, do ilości światła otrzymywanej 
przes to ciało)".

BlILETYM METEOROLOGICZNY
za czas od 21 /VI do 30/VI 1909 r.

(Ze spostrzeżeń  na S tacy i M eteo ro log icznej C en tra ln e j p rzy^ M uzeum  P rzem y słu  i R olnictw a w W arszawie).
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