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K R Ę G O W C Ó W .

Pochodzenie, a ściślej mówiąc droga 
rozwojowa kręgowców, stanowi zagadnie
nie bezpośrednio in teresu jące  antropolo
gów ze względu na stanowisko człowie
ka, jako  najwyżej rozwiniętego kręgow 
ca. J e s t  to zarazem  jed e n  z najbardziej 
zawiłych problem atów biologii, którego 
żadne dotychczasowe usiłowania nie zdo
ła ły  jeszcze rozwiązać. W  każdym  razie 
w dzisiejszym stanie  wiedzy jedne  z te- 
oryj dotyczących pow stania  kręgowców 
w ydają  nam  się bardziej, inne zaś mniej 
prawdopodobnemi; niewątpliw ie najm niej 
popularna je s t  dotychczas teorya, p rzy
pisująca kręgowcom rozwój z pnia Ar- 
thropoda, t. j. Stawonogich.

Swego czasu czyniono poważny zarzut 
Gaudryemu, że ośmielił się bardzo ostroż
nie zwrócić uw agę na podobieństwo is t
niejące pomiędzy niektórem i pierwotne- 
mi kręgow cam i, znanem i nam  z paleon
tologii, naprz. rybam i pancerzowatemi 
z pierwszorzędu, a skorupiakam i z tegoż 
okresu i naw et n iektórem i postaciami

spółczesnemi. Obecnie myśl Gaudryego 
spotykam y znów na  widowni naukowej, 
lecz tym  razem opartą  już  na szeregu 
obserwacyj i badań  ścisłych i u ję tą  
w kszta łty  dojrzałej teoryi. W yrazicie
lem jej j e s t  uczony angielski, prof. Gas- 
kell. (The Origin of Y ertebrates. Londyn 
1908).

Gaskell od la t  20-u już głosi pogląd, 
wyprowadzający kręgowce od Arthropo- 
da; do wniosku tego doszedł na podsta
wie badań  porównawczych nad  układem 
nerw owym  ośrodkowym i nad unerw ie
niem serca u obu grup  powyższych. Po
mimo ostrej krytyki, skierowanej prze
ciw wywodom Gaskella, nie poniechał on 
swej wywrotowej teoryi; owszem ze 
zdwojoną energią  ją ł  przeprowadzać no
we, drobiazgowe badania i po ogłoszeniu 
szeregu pomniejszych referatów i stu- 
dyów w ydał obecnie obszerną książkę, 
obejm ującą całokształt jego  dociekań 
i przedstaw iającą ich wyniki w postaci 
teoryi niezmiernie in teresującej i szcze
gółowo opracowanej.

Wiadomo, że jed n ą  z zasadniczych ró 
żnic pomiędzy typem  kręgowców a s ta 
wonogich je s t  wzajem ne położenie u k ła 
du nerwowego i trawiennego: u  stawo-
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nogich układ nerw ow y w s tosunku  do 
przewodu pokarmowego j e s t  brzuszny; 
u kręgowców je s t  on grzbietowy, p rze
wód zaś pokarm owy zajm uje stronę 
brzuszną. Lecz w edług  Gaskella przewód 
traw ienny  kręgowców nie j e s t  b y n a j 
mniej utworem homologicznym przewo
dowi traw iennem u stawonogich; je s t  to 
tylko u tw ór  analogiczny, będący  w g r u 
pie kręgowców naby tk iem  nowym . Co 
zaś dotyczę je l i ta  pierwotnego k ręgow 
ców,— zdaniem Gaskella,—należy je  poj
mować ja k  następuje: Infundibulum  (le
jek) mózgu kręgowców przedstaw ia  d a 
wny przełyk; nerw y  czaszki odpowiadają 
zwojom podprzełykowym; u tw ory  hom o
logiczne zwojom nadprzełykow ym  widzi
my w p łatach  węchowych i wzroko
wych, wreszcie mlecz pacierzowy odpo
wiadać ma pasmu zwojów brzusznych. 
P rzełyk  pierwotny, — odpowiadający le j
kowi, przechodził dalej w  kom ory mó
zgowe (ventriculi), k tó re  tem  samem  od
pow iadają pierwotnem u, daw nem u żołąd
kowi. Ponieważ zaś kana ł  rdzeniowy 
stanowi przedłużenie kom ór mózgowych, 
przeto  nie może być czem innem  tylko 
odpowiednikiem je l i ta  pierwotnego, o tw ie
rającym  się w odbycie, podobnie j a k  to 
dziś jeszcze obserw ujem y u zarodków 
kręgowców. W  ten  sposób Gaskell p rze
prowadza drobiazgowe porównanie po
między schem atem  pierwotnego uk ładu  
traw iennego i nerwowego u kręgowców, 
a odpowiednim uk ładem  u  stawonogich. 
Dzisiejsze zaś jelito  kręgow ców  stanow i 
n a by tek  nowy, m askujący  napozór zu 
pełnie homologie pierwotne, t. j. homo- 
logie rzeczywiste.

W  całym szeregu  bardzo ciekawych 
rozdziałów p. Gaskell zgrom adził liczne 
dowody popierające jego  teoryę. Do po
równań używa przew ażnie  z jednej s t r o 
ny  postaci kręgow ca współcześnie n a j 
niższej, a zarazem  „nie zdegenerow anej 
mianowicie t. zw. Ammocetes, czyli l a r 
w y Minoga, — z drugiej zaś s tro n y  g ro 
mady Skorupiaków Palaeostraca, p rze
ważnie kopalnych, k tó ry c h  jed y n y m  
przedstawicielem  w dzisie jszych czasach 
j e s t  ga tunek  Limulus, z rzędu Mieczo- 
ogonowych (Xiphosura).

Zazwyczaj,—mówi Gaskell,—różnorod
ny  charak te r  utworów szkieletowych 
u stawonogich (chityna) i u  kręgowców 
(chrząstka i kość) uważane są  za różnicę 
pierwszorzędnej wartości pomiędzy temi 
grupam i. Wiadomo dziś już  jednak , że 
L imulus posiada najprawdziw szy szk ie
let skrzelowy chrząstkowy, zupełnie po
dobny pod względem swego układu, bu
dowy histologicznej i sk ładu  chem iczne
go do rusztow ania  chrząstkow atego w 
skrzelach Ammocetes. Nadto Schmie- 
denberg  wykazał, że glikozamina, k tórą  
znajdujem y w u tw orach  szkieletowych 
zarówno stawonogich ja k  kręgowców, 
je s t  prawdziwym  mostem, łączącym ch i
tynę  z chondryną. W  dalszym ciągu 
Gaskell s ta ra  się wykazać zbliżenie w za
kresie  apara tu  oddechowego i krwionoś
nego u  Palaeostraca  i u kręgowców pier
wotnych, Usiłuje wykazać, że gruczoł 
tarczow y u Ammocetes powstał z m aci
cy (uterus) odległych przodków z pośród 
skorupiaków. Łączność stwierdzona od- 
dawna, lecz niewytłumaczona, pomiędzy 
gruczołem tarczowym człowieka i innych 
zwierząt, a narządami płciowemi, przed
stawia, być może właśnie, osta tn ie  od
dźwięki z epoki, w której gruczoły t a r 
czowe były  gruczołami macicznemi p rzod
ków kręgowców z pośród Palaeostraca. 
Gaskell przeprow adza podobne zbliżenie 
również w zakresie narządu  słuchowego, 
węchowego, wzrokowego, w zakresie od
cinków mięśniowych i t. p. Doniosłe po
parcie dla swej teoryi widzi w t. zw. 
trzeciem oku, t. j .  oku ciemieniowem. 
Ciało szyszkowate (glandula, pinealis) 
p rzedstaw ia  parę  oczów medyalnych, 
k tóre spotykam y jeszcze dobrze zacho
wane u daw nych Ostracoda (raków mu- 
szlowatych), zarówno j a k  u Limulus dziś 
żyjącego.

W  końcowym  rozdziale swej książki 
Gaskell gorąco przeczy zarzutom, jakoby  
wnioski swe opierał na  podobieństwach 
morfologicznych mniej lub więcej po
wierzchownych, nie uwzględniając różnic 
zasadniczych, jak ie  wykazuje embryolo- 
gia obu grup porównywanych. Twierdzi 
przeciwnie, że w rozwoju kręgowca po
w ta rza ją  się e tapy  rozwojowe dzielące
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go w chwili obecnej od jego przodka 
stawonogiego. Gaskell przyznaje, że te 
orya jego podkopuje wprost podwaliny 
embryologii, gdyż to co u Arthropoda 
uważane było dotychczas za hypoblasty- 
czne, czyli entodermiczne staje się we
dług niego epiblastycznem , czyli ekto- 
dermicznem u V erteb ra ta ,—i odwrotnie. 
Zeznając to, Gaskell broni się jednak, do
wodząc, że teorya listków zarodkowych 
nie j e s t  tak  usta lona jak b y  się zdawało 
i że opiera się na b łędnem  założeniu: na 
określeniu hypoblastu, jako  listka w y
twarzającego przewód pokarmowy osta
teczny.

Książka kończy się kilkoma uwagami 
ogólnemi, podkreślającemi, że rozwój 
aparatu nerwowego stanow i najw ażniej
szy czynnik ewolucyi w świecie zwie
rzęcym. Książka Gaskella ozdobiona je s t  
licznemi i bardzo s tarannem i rycinami. 
Nie przesądzając bynajmniej, czy teorya 
Gaskella zyska w przyszłości potwierdze
nie naukowe i zapanuje w biologii, czy 
też, nawzór wielu innych śmiałych hy- 
potez, okaże się b łędną i ustąpi miejsca 
nowym teoryom, — w każdym  razie za
sługuje na uwagę i nie przejdzie niepo
strzeżenie, choćby dlatego, że zagrażając 
wielu dotychczasow ym  poglądom zasad
niczym, stanie się bodźcem do nowych 
badań i wywoła ożywione prostesty , co 
zawsze wpływa dodatnio na rozwój kwe- 
styj naukowych.

K. Stołyhwo.

E. R U T H E R FO R D .

N O W E  P O S T Ę P Y  A T O M IS T Y K I.

(Ciąg dalszy).

Ilość jednostek  identycznych, tw orzą 
cych pew ną objętość gazu możemy wprost 
obliczyć. Czy m amy jed n ak  prawo tw ier
dzić, że liczba ta  oznacza rzeczywistą 
ilość atomów gazu?

Była już  o tem  mowa, że można w pe
wnych w arunkach  zapomocą metody

elektrycznej łatwo obserwować wysyła
nie pojedyńczej cząstki a, t. j .  pojedyń- 
czego naładowanego atomu materyi. Je s t  
to możliwe skutkiem  wielkiej szybkości 
i energii wysyłanej cząstki a. Ta olbrzy
mia prędkość i energia dają cząstce a 
siłę dysocyowania i jonizowania gazu 
spotykanego po drodze. Obserwować 
obecność poszczególnego atomu można 
oczywiście tylko w tak im  razie, jeżeli 
ów atom posiada jednę lub kilka wła
sności, k tó re  odróżniają go od otaczają
cego gazu. Zwykłe cząsteczki gazu dają  
się odróżnić od jonów różnemi środkami 
w nim wytworzonych zapomocą, naprzy- 
kład, bardzo ważnej metody opartej na 
spostrzeżeniu C. T. R. Wilsona: w yka
zał on mianowicie w roku  1897, że w pe
wnych w arunkach  każdy jon  naładowa
ny  staje  się ośrodkiem kondensacyi dla 
pary wodnej; obecność każdego jonu s ta 
je  się w ten  sposób widoczną dla oka. 
J. Thomson, H. A. Wilson i inni używali 
metody tej dla obliczania wytworzonych 
jonów i oznaczenia wielkości ładunku 
elektrycznego związanego z każdym jo 
nem.

Przytoczę tu  parę przykładów dla zilu
strowania dawniejszych metod oznacza
nia masy i wymiarów cząsteczki. Gdy 
myśl o nieciągłej budowie m ateryi oparła 
się o g run t  pewniejszy, poczęto oczywi
ście robić próby określenia, z ja k  drob
nych cząstek  sk łada  się m aterya  i w y
tworzenia sobie pojęcia o wymiarach 
cząsteczek, w tem  przypuszczeniu, że 
mają one wym iary przestrzenne. Lord 
Rayleigh stwierdza, że najwcześniej ozna
czenie tego rodzaju zrobione było w 1805 
roku przez Tomasza Younga na zasadzie 
rozum owania zapożyczonego z teoryi wło- 
skowatości.

Nie będę tutaj uwzględniał różnic 
w metodach później używanych dla w y
tworzenia sobie pojęcia o grubości w ar
stew ki materyi, w której daje się rozpo
znać budowa cząsteczkowa, Ten okres 
rozwoju badań zainteresował szczególniej 
lorda Kelvina, którem u zawdzięczamy 
obecnie kilka ważnych metod oznaczania 
prawdopodobnych wymiarów i budowy 
cząsteczki.
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Rozwój teoryi cynetycznej gazów na 
podstaw ach m atem atycznych  przyczynił 
się do rozwoju m etod oznaczania ilości 
cząsteczek w cent. sześć, jak iegokolw iek  
gazu pod normalnem  ciśnieniem i w 
norm. tem pera turze . Liczba ta, k tó rą  od
tąd  oznaczać będziemy li te rą  N, j e s t  za
sadniczą stałą  gazu; na  zasadzie teoryi 
cynetycznej i zgodnie z praw em  Avo- 
gadra  wszystkie  gazy pod jednakow em  
ciśnieniem i w tem pera tu rze  jednakow ej 
mają w jednym  cent. sześć, jednakow ą 
ilość cząsteczek. Średnicę cząsteczki mo
żna w przybliżeniu  oznaczyć, jeżeli N  
j e s t  wiadome; ponieważ je d n a k  nie zna
m y budowy cząsteczki, znaczenie tego 
w yrazu je s t  dosyć nieokreślone. Toteż, 
wogóle zakładamy, że w yraz  ten  odnosi 
się do promienia sfery  działania sił o ta 
czających cząsteczkę. Średnica  tak a  nie 
koniecznie musi być jed n a k o w a  dla czą
steczek w szystk ich  gazów, i wobec tego 
zasadnicza s ta ła  N  m a dla nas  większe 
znaczenie. N ajwcześniejsze oznaczenia, 
oparte  na  cynetycznej teory i  gazów, ro
bione były  przez Loschmidta, Johnstona , 
S toneya i Maxwella. Z danych , jak iem i 
w tedy  rozporządzał Maxwell, oznaczone 
N równało się 1,9.10 19. W  rozprawie p. t. 
„Cynetyczna teoryą gazów “, Mayer roz
patru je  szereg m etod oznaczania w ym ia
rów cząsteczki na zasadzie teoryi, k tó ra  
je s t  użyta jako  ty tu ł  rozprawy, i w ypro 
wadza wniosek, że na jp raw dopodobnie j
sza w artość  dla N  j e s t  6, 1 . 10 1!\  Znacze
nia dla N, wyprowadzone z teoryi cyne
tycznej, m ają  w artość  przybliżoną i w 
wielu razach służą ty lko  do oznaczenia 
średniej liczby cząsteczek. Mimo to, te 
wartości są dla nas  bardzo ważne i m ają  
znaczenie historyczne: by ły  przez długi 
czas bowiem je d y n y m  najm ożliwszym  
środkiem w ytw orzenia  sobie pojęcia o w y 
m iarach cząsteczki.

Lord Rayleigh w roku 1899 podał b a r 
dzo ciekawą m etodę oznaczania w artości 
N: wyprowadza j ą  ze swej teo ry i  b łęk i t
nego koloru nieba. Pod ług  tej teoryi 
cząsteczki powietrza rozprasza ją  pa d a ją 
ce na nie fale świetlne. To rozpraszanie 
św ia tła  dla cząstki, małej w s tosunku  do 
długości fali świetlnej, j e s t  w s tosunku

odwrotnym  do czwartej potęgi z długo
ści fali; wobec tego stosunek  światła  
rozproszonego do padającego je s t  znacz
nie większy w końcu widm a fiołkowym, 
niż czerwonym i dlatego niebo wydaje  
się ciemno-niebieskiem, gdy  nań pa trzy
m y poprzez światło rozproszone. To roz
proszenie św iatła  podczas przechodzenia 
przez atmosferę powoduje zmianę w j a 
skrawości gwiazd, jeżeli się je  widuje 
w rozm aitych wysokościach: są naw et 
porobione oznaczania doświadczalne owej 
s tra ty  jaskraw ości. Znając jed n a k  te 
wielkości, można już  obliczyć teore tycz
nie liczbę N  cząsteczek. Zapomocą tych  
danych  lord Rayleigh obliczył, że N  nie 
może być mniejsze niż 7 . 10 18. W roku 
1902 lord Kelvin obliczył teoretycznie N, 
używ ając nowych i dokładniejszych da
nych. W edług  jego  obliczeń itf=2,47.1019. 
Ponieważ w prostych obliczeniach teo re 
tycznych  nie przy jm uje  się pod uw agę  
rozproszenia, pochodzącego bezw ątpienia  
od zawieszonych w powietrzu bardzo 
drobnych cząstek—m etody tej w tedy  mo
żna jedyn ie  używać, kiedy chodzi o u s ta 
nowienie niższej gran icy  dla N. Trudno 
określić poprawkę, k tó rą  powinnoby się 
wprowadzić z powodu tego rozpraszania: 
okazuje się jednak , że liczba w yprow a
dzona przez lorda Kelvina bez poprawek 
nie o wiele j e s t  m niejsza od późniejszej 
i prawdopodobniejszej: 2,47.1019. Jeżeli 
przyjm iemy, że teoryą  i użyte  dane są 
dokładne, to będzie to oznaczało, że roz
proszenie pochodzące od zawieszonych 
w powietrzu  cząstek j e s t  drobnym  u łam 
kiem  rozproszenia wywoływanego przez 
cząsteczki powietrza. J e s t  to ciekawy 
przyk ład  ja k  dokładna znajomość w arto 
ści N  przyczynić się może do oznaczenia 
n ieznanych  wielkości.

Obecnie p rzy jrzym y się n iek tó rym  no
wym  i bezpośrednim metodom oznacza
nia N, polegającym na nowych zdoby
czach nauki. Te nowe m etody pozwalają 
nam  oznaczyć N  z daleko większą pe
wnością i dokładnością niż to było mo- 
żliwem przed pa ru  laty.

Spotkaliśm y się już  z badaniami Per-  
r in a  o prawie podziału wielkiej ilości 
d robnych ziarnek w płynie i z tw ierdze
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niem, że cząstk i te  zachowują się jak  
cząsteczki o dużym  ciężarze. W artość 
N  może być poprostu  wyprowadzona do
świadczalnie:-—równa się ona 3,14 . 1019. 
Metoda opracowana przez P err ina  bardzo 
jes t  pomysłowa i oryginalna: rzuca ona 
dużo światła  na prawo podziału energii. 
Ta nowa metoda ujęcia tego zasadnicze
go zagadnienia będzie bezwątpienia 
w przyszłości gruntow nie opracowana.

W skazaliśm y już, że wartość N  =  
— 2,56.1013 otrzymano metodą bezpośred
nią przez liczenie cząstek a i oznaczenie 
odpowiedniej objętości wytworzonego he
lu. D ruga bardzo p rosta  metoda oblicze
nia N  z danych promieniotwórczości po
lega na oznaczeniu peryodu radu. Na 
zasadzie bezpośrednich doświadczeń Bolt- 
wood obliczył, że okres czasu, potrzebny 
do przem iany połowy danej ilości radu 
wynosi 2 000 lat. Z tego wynika, że 
z jednego gram a radu  w przeciągu roku 
rozpada się 0,346 mg. Ja k  wiadomo, j e 
den gram  radu  w ysyła  w przeciągu se
kundy 3,4.1010 cząstek  a i prawdopodob
nie podczas rozkładu jednego atomu po
wstaje jedna  cząstka  a. A więc ilość 
w ysłanych w ciągu roku cząstek a może 
służyć jako  m iara  ilości atomów w 0,346 
mg radu. Jeden  gram radu  składa się 
zatem z 3,1 . 102x atomów i przyjmując 
ciężar atomowy rad u  225, wyliczymy ła
two wartość N  —  3,1 . 1019.

W  ostatn ich  latach badania nad wła
snościami gazów wpłynęły na rozwój ca 
łego szeregu ważnych metod oznaczania 
ładunku jonu, powstającego w gazie pod 
wpływem promieni Rentgenowskich lub 
wskutek promieniowania ciał radyoak- 
tywnych. Podług poglądów współczes
nych elektryczność posiada tę samę b u 
dowę atomistyczną, co m aterya, i za j e 
dnostkę ilości e lektryczności uważamy 
tę ilość, ja k ą  oddaje atom wodoru pod
czas elektrolizy wody. Mamy poważne 
podstaw y do przypuszczania, że ładunek 
atom u wodoru je s t  najm niejszą nam  zna 
ną ilością elektryczności i wszelka inna 
ilość jej j e s t  w ielokrotnością tej jed n o s t
ki. Doświadczenia Townsenda wykazały, 
że w większości przypadków ładunek  je 
dnego atomu gazu równa się ładunkowi

jednego atom u wodoru podczas elektro
lizy wody. Z pomiarów ilości elektrycz
ności, niezbędnej dla otrzymania jednego 
gram a wodoru można obliczyć, że N .e=  
=1,29 .1010 jednostek  elektrostatycznych, 
przyczem N  oznacza, j a k  wyżej, ilość 
atomów w jednym  centym etrze sześcien
nym wodoru, a e ładunek, jak i  posiada 
jon. Oznaczywszy e doświadczalnie, ła 
two otrzym ujemy N.

Pierw szy  bezpośredni pomiar ładunku 
jonu Townsend wykonał w r. 1897. Elek- 
trolizując roztwór kw asu  siarkowego, za
uważamy, że tlen w atmosferze wilgot
nej w ytw arza  gęsty  obłok, składający się 
z drobniutkich kropelek wody. Każda 
taka  kropelka posiada ładunek e lek trycz
ności odjemnej. Wielkość jej  i ciężar 
oblicza się podług formuły Stokesa, wpro
wadzając do rachunku prędkość spada
nia obłoku pod wpływem ciężkości. Cię
żar obłoku był oznaczany, a ponieważ 
ciężar każdej kropelki był wiadomy, mo
żna było więc obliczyć ogólną ilość kro
pelek. Ładunek ogólny obłoku był ró 
wnież mierzony, można było zatem ozna
czyć ładunek  każdej kropli, i obliczono 
s tąd  e—3,0 . 1 0 ~ 10 jednostek  e lek tros ta ty 
cznych. W artość  N  w tym przypadku 
wynosi 4,3.1019.

Powoływaliśmy się już  na stosowany 
przez C. T. R. W ilsona sposób uczynie
nia widocznym jonu, przez zgęszczenie 
na nim pa ry  wodnej w chwili rap tow ne
go rozprężenia się gazu. Z tej własności 
skorzystał Józef Thomson dla oznaczenia 
ładunku  e każdego jonu. Gdy rozpręże
nie gazu przekroczy pewną granicę, wo
da zgęszcza się na jonach zarówno do
datnich ja k  i odjemnych, i z tych m a
łych kropelek wody powstaje gęsty  
obłok. J. J. Thomson znalazł wartość 
dla e == 3,4 . 10 - 10, H. A. Wilson: e =  
—  3 , 1 . 10 —l0, Millikan i Begeman: e== 
=  4,06.lO~~10. Odpowiednie dla N  w arto
ści są: 3,8, 4,2 i 3,2.1 0 19. Metoda powyż
sza posiada bardzo doniosłe znaczenie, 
ponieważ daje możność bezpośrednio 
oznaczyć liczbę wytworzonych w gazie 
jonów. Niestety, ścisłe oznaczenie e po
łączone jest z wielkiemi trudnościami 
doświadczalnemi.
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Wyżej rozpatryw aliśm y badan ia  E hren  - 
hafta  nad ruęhem  Brownowskim, k tó ry  
można obserwować zapomocą ultrami- 
kroskopu na pyłku  srebrnym , zawieszo
nym  w powietrzu. W  ostatniej swej 
rozprawie (1909) E h ren h af t  dowodzi, że 
każdy taki pyłek je s t  naładow any dodat- 
11' o lub odjemnie; w ym iary  i ciężar jego  
dają się oznaczyć zapomocą u ltram ikro-  
skopu i z prędkości spadan ia  pod w pły
wem ciężkości, a ładunek  — z prędkości 
w polu e lektrycznem. W arto ść  średnia  
dla e wynosi 4,6.1O_(0 i  N — 2,74.1019.

Rutherford i Geiger w roku  1908 dali 
trzecią ważną metodę oznaczania N  z da
nych promieniotwórczości, a mianowicie, 
zmierzywszy poprzednio ogólny ładunek 
określonej ilości cząstek  a radu, ozna
czyli ładunek każdej cząstk i a. Ładunek  
ten  wynosi 9 ,3. 10 _1°. Po rozpatrzeniu  
w arunków  ogólnych doszli do p rzekona
nia, że każda cząstka  a posiada dwie do
datnie jednostk i  ładunku  i wobec tego 
e =  4,65 . 10 - 10, a N =  2,77 . 1 0 19. Metoda 
powyższa je s t  bardzo dostępna, ponieważ 
pom iary są bezpośrednie i bardzo d o 
kładne.

Podane dotychczas m etody pomiarów 
e polegają na doświadczeniach bezpo
średnich, i przegląd ich by łby  niezupeł
ny, gdybym  nie wspom niał o dokona- 
nem przez P lancka  w ażnem  oznaczeniu 
e z dociekań teoretycznych . Badając po
dział energii w widmie ciała gorącego 
Planck obliczył teore tycznie  w artość 
e =  4,69 . 1 0 - 10 i s tąd  N  =  2,80 . 1 0 19. Ze 
względów, k tó rych  nie będę tu  p rz y ta 
czał, to wnioskowanie teore tyczne zasłu 
guje na uwagę.

Zadziwiającą je s t  zgodność o trzy m a
nych rezulta tów  wobec ty lu  teoryj i m e 
tod, służących do oznaczania N  i e, i wo
bec możliwych błędów doświadczalnych. 
Uderza to głównie podczas rozpa tryw a  
nia nowych pomiarów, w ykonanych  za
pomocą najrozm aitszych  metod, k tó re  są 
daleko dokładniejsze i więcej w zbudzają  
zaufania, niż stosow ane daw niej. Trudno 
orzec, której metodzie należy oddać 
pierwszeństwo, i proszę mi wybaczyć, 
jeżeli uznam  za najodpow iedniejsze te 
metody, k tóre polegają  na  oznaczaniu

ładunku  cząstki «. O trzymany tą drogą 
rezu lta t  zgadza się nietylko z wynikami, 
jak ie  P lanck otrzymał teoretycznie, lecz 
również z oznaczeniami, wykonanem i za
pomocą wielu innych metod. Można więc 
wywnioskować, że liczba cząsteczek w j a 
kimkolwiek gazie pod normalnem  ciśnie
n iem  i w norm. tem pera tu rze  równa się 
2,77.1019, a e lem entarna  ilość e lek trycz
ności wynosi 4,65 . 10~ X0 jednostek  elek
tros ta tycznych . Posiadając te dane, ła 
two oznaczyć masę atom u o znanym  cię
żarze atomowym i w artość innych z tem 
związanych atom istycznych i cząsteczko
wych wielkości.

Nie należy w dalszym ciągu sceptycz
nie zapatryw ać się na te  zasadnicze s ta 
łe, przeciwnie należy z nich korzystać  
we w szystk ich  obliczeniach i w ten  spo
sób rozszerzać nasze wiadomości o budo
wie atom u i cząsteczki. W  przyszłości 
bezwątpienia  będzie wiele s tarań , sk ie
row anych  do możliwie pewnego oznacze
nia tych  ważnych stałych, lecz i obecnie 
m am y pewne dane do twierdzenia, że 
wartości te posiadają znaczny stopień 
dokładności, większy, niż parę la t  temu. 
Te zadziwiająco zgodne wartości N  i e, 
o trzym ane na zasadzie ty lu  przeróżnych 
teoryj, same przez się przem aw iają za 
prawdziwością atomistycznej teoryi ma
tery i  i elektryczności, bo trudnoby w y
obrazić sobie tak ą  zgodność, gdyby a to 
my i ładunki w rzeczywistości nie is t 
niały.

Tu i owdzie można było się spotkać 
ze zdaniem, że rozwój fizyki wr ostatnich 
la tach  zachwieje wiarę w atomistyczną 
teoryę m ateryi. Zdanie takie j e s t  błęd
ne, ponieważ z wyżej przytoczonych fak
tów j e s t  rzeczą widoczną, że nowe od
krycia  nietylko znacznie wzmocniły do
wody tej teoryi, lecz bezpośrednio p ra 
wie i przekonywająco potwierdziły jej 
słuszność. Ostatnia niedziałka m ate ry i— 
atom  chemiczny, uzyskał, jako  jednostka  
określona, niezachwiane miejsce w n au 
ce. Atom chemiczny, pomijając etym o
logię, był uważany za najm niejszą cząst* 
kę m ateryi, w stępującą  w zwykłe związ
ki chemiczne. Nigdy nie twierdzono, że 
atom j e s t  niezniszczalny i wiecznie t rw a 
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ły i że n igdy  nie będziemy w stanie 
znaleść sposobu rozłożenia go na cząstki 
elementarne. Z odkryciem  elektronu 
przekonaliśmy się, że atom nie je s t  n a j 
mniejszą nam  znaną jednos tką  m ateryi, 
bo s tudya  nad ciałami promieniotwór- 
czemi dowiodły, że atom y pewnej klasy 
ciał ze znacznym  ciężarem atomowym 
nie są wiecznie trw ałe , lecz rozpadają 
się raptownie, przyczem jednocześnie po
wstaje nowy rodzaj materyi. Taki po
stęp naszej wiedzy nie osłabia byna j
mniej stanow iska atom u chemicznego, 
przeciwnie, w skazuje wielką rolę, jak ą  
on odgrywa w budowie materyi, wobeć 
czego własności atom u powinny być zba
dane gruntow nie i wyczerpująco.

Tłum. B . i 8.
(Dok. nast.).

B IO L O G IA  T E R M I T Ó W .
Odczyt w ygłoszony w  K ole Ąkadem ickiem  
P rzyrodników  W szecbn. lw ow . dn. 26/6 i 2/7 

1909 roku.

(Dokończenie).

W szystk ie  obce owady, spotykane 
w gniazdach mrówek lub lerm itów, W as- 
m ann dzieli na  pięć kategoryj:  na gości 
symfilowych, t. j. zażyłych, synekicznych 
czyli obojętnych, synechtrycznych  czyli 
wrogich, ekto- i ento-parazyty i owady 
trofobiotyczne czyli hodowane.

Im stosunek między gośćmi a gospo
darzami je s t  luźniejszy, tem  trudniej je s t  
przeprowadzić analizę biologiczną w y
łącznie na  podstawie cech morfologicz
nych.

Symfllowi goście term itów odznaczają 
się zawrsze większą fyzogastryą, niż go
ście myrmekofllowi, na tom iast  trychom y 
są zawsze mierniej rozwinięte; u  n iektó
rych symfilów term icich stwierdzono ty 
pową mimikrę (flg. 4 a i b). Zjawisko 
to ściśle się łączy z rabunkow ym  sposo
bem życia, w ystępującym  u symfilów 
prawie z reguły. Stwierdzono bowiem, 
że pożerają one masam i larw y termitów; 
oczywista, że jedyn ie  skutk iem  podobień

stw a morfologicznego do gospodarzy ucho
dzi im to bezkarnie.

a b

(Fig. 4 u i i) ,

Co zaś dotyczę korzyści, ja k ą  term ity  
z nich mogą ciągnąć, jest stosunkowo 
nieznaczna, gdyż przedstawia się w po
staci wydzielin skórnych, używanych 
przez term ity  jako  luksusowe używki, 
podobnie jak  u ludzi napoje lub tytoń.

Symfile term itów pochodzą z różnych 
rzędów owadzich; najwięcej dostarczają 
ich chrząszcze, a z pośród tych  kusako- 
wate, które w skutek  podobieństwa w spo
sobie życia najwięcej miały sposobności 
wejść z term itam i w bliższą styczność. 
W dalszym ciągu pochodzi ich dużo 
z dwuskrzydłych a jeden  naw et z mo
tyli.

W  bardziej luźnym stosunku z term i
tami pozostają t. zw. goście synechtry- 
czni i synekiczni. Po większej części 
brak w tej grupie specyalnych cech mor
fologicznych, k tóreby  dowodziły symbio- 
tycznego sposobu życia. U niektórych 
jednak, zwłaszcza u gości wrogich, spo
tykam y skórę zmienioną w okrywającą 
ciało tarczę, pod k tórą  mogą być też 
wciągane kończyny; jestto , j a k  widzimy, 
doskonałe zabezpieczenie przed szczęka
mi żołnierzy (rys. 5 a, b). Inni goście,

a b
(Fig. 5 a, i  b).
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podobnie jak w poprzedniej grupie, na
śladują postać swych gospodarzy i wsku
tek tego również bezkarnie mogą żyć 
ich kosztem. Niektóre znowu mają cie
kawą przeszłość historyczną; mianowicie 
zanim stały się termitofilowemi gośćmi 
były najpierw dorylofilowemi, t. zn. żyły 
w bliższych stosunkach z wędrownemi 
mrówkami z rodz. Dorylinae. Jeszcze 
ciekawszą jest rzeczą, że poznano je naj
pierw jako termitofilowe. Odznaczają się 
tem, że części odnóży mają przekształ
cone w organy czepne w rodzaju przylg, 
zapomocą których, żyjąc jako dorylofllo- 
we, przytwierdzały się do ciała wędrow
nych dorylidów i w ten sposób towarzy
szyły im w wyprawach. Tą też drogą 
dostały się bezwątpienia do gniazd ter
mitów, gdyż, jak już wyżej wspomina
łem, dorylidy z lubością je odwiedzają. 
Zmiana gospodarzy wywołała jednak tyl
ko nieznaczne zmiany morfologiczne.

Wspomniane dotychczas intruzy były 
to w przeważnej części „pasorzyty so- 
cyalne“, gdyż bez porównania więcej, 
jak widzieliśmy, zabierają, niż dają swym 
gospodarzom.

U termitów poznano również, choć 
w nieznacznej liczbie, pasorzyty zewnę
trzne (osobnikowe), które przysysają się. 
do ciała gospodarza, żywiąc się jego so
kami.

Co zaś do pasorzytów wewnętrznych, 
to dotychczas takich nie znamy. Nato
miast, jak już wyżej wspominałem, 
w przedniej części tylnego przewodu po
karmowego, w specyalnej wypuklinie, 
znaleziono u starszych osobników mnó
stwo protozoów, które jednak najprawdo
podobniej nie należą do pasorzytów.

Podobnie jak u mrówek, spotykamy 
również u termitów zjawisko trofobiozy, 
to znaczy, że w gniazdach tych ostatnich 
żyją owady, wydzielające na życzenie 
gospodarzy pewne substancye spożywcze. 
Jestto szczególny przypadek symbiozy, 
gdyż za dostarczanie hodowanym owa
dom opieki i pożywienia (codziennego) 
gospodarze otrzymują pewne wydzieliny, 
będące używkami zbytkownemi.

Może najniebezpieczniejszych wrogów 
termity mają pośród zwierząt kręgowych.

Napastują je przedewszystkiem zwierzęta 
żywiące się owadami, gdyż termity są 
dla nich najponętniejszem pożywieniem 
z jednej strony, jako posiadające mięk
kie, soczyste ciało, a z drugiej, jako znaj
dowane zawsze w ogromnej liczbie.

Do największych prześladowców nale
żą gady i niższe ssaki. Niektóre węże 
wprost lokują się w gniazdach termitów 
a dwa gatunki jaszczurek amerykańskich 
(Gonatodes humeralis i Tupinambis ni- 
gropunctatus) składają tam jaja, a na
stępnie wylęgłe młode czynią wśród 
swych gospodarzy znaczne spustoszenia.

Również i ptaki dziesiątkują rzesze ter
mitów; niektóre tylko gatunki, jak się 
zdaje, żyją z termitami w przyjaźni, 
gdyż, jakkolwiek ptaki te gnieżdżą się 
wewnątrz ich budowli, nie zauważono, 
aby były ze strony gospodarzy niepoko
jone.

Z pośród ssaków największego spusto
szenia dokonywają bezzębne (Edentata): 
w Ameryce mrówkojady, w Alryce Ory- 
cteropidae, w Indyach Wsch. łuskowce 
i pancerniki, również ze stekowców (Mo- 
notremata) australskie kolczatki. Wszyst
kie one są znakomitemi kopaczami; z ła
twością dostają się do gniazd, ryjąc się 
popod ziemią lub też wprost przedziura
wiając ściany budowli, a znalazłszy się 
wewnątrz, przyprowadzają całą kolonię 
do ruiny.

Stosunek termitów do człowieka. Jak wi
dzieliśmy prawie wszystkie zwierzęta, 
wchodzące w bliższą styczność z termi
tami, były jużto zamaskowanemi intru
zami, ciągnącemi korzyści ze swych go
spodarzy, lub też wprost niszczycielami 
tych ostatnich, jednem słowem, termity 
wszedłszy w zetknięcie z innemi zwie
rzętami wszędzie prawie wychodzą po
krzywdzone lub wprost ulegają.

Ale jest jedna istota, również jak ter
mity społecznie żyjąca a stojąca na naj
wyższym szczeblu rozwoju w świecie 
zwierzęcym — człowiek mianowicie—któ
ry, wszedłszy w bliższą styczność z nie
mi, do dziś przynajmniej wychodzi po
konanym i to w ścisłem słowa tego zna
czeniu; termity bowiem już nieraz były 
przyczyną ruiny potężnych miast porto
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wych jak Kalkuta lab Jamestown. Nic, 
z wyjątkiem chyba żelaza i kamienia, nie 
może się ostać przed ich szczękami. Przy- 
tem działają szybko, skrycie i w ciszy 
tak, że zazwyczaj już zapóźno spostrze
gamy zniszczenie, wobec czego skutecz
ne zapobieżenie złemu jest prawie nie
możliwe.

Na ataki ich narażone jest przede
wszystkiem wszelkie drzewo obrobione, 
więc składy drzewa, domy i sprzęty. Do
stają się do nich albo drogą podziemną 
lub też pod osłoną krytych galeryj, 
a znalazłszy się u celu wdrażają się 
w upatrzony materyał i wybierają zeń 
drewno zupełnie albo też partye większe. 
Jeśli to są przedmioty wiszące, np. ramy 
obrazów, w takim razie najpierw przy
twierdzają je kitem do ściany, a nastę
pnie dopiero wybierają wnętrze.

Charakterystycznem jest, że prawie 
nigdy proces pustoszenia nie objawia się 
na zewnątrz; dopiero przypadek odkrywa 
straszliwą ich działalność. W lasach 
podzwrotnikowych można spotkać pnie 
drzew, na pozór nic ciekawego nie przed
stawiające; skoro jednak na takim pniu 
staniemy lub chcemy go podjąć, z roz
czarowaniem, spostrzegamy, że jestto 
tylko wiotki szkielet drzewa.

Szybkość, z jaką termity działają, jest 
nadzwyczajna. W ciągu jednej nocy np. 
zdołają przejść przez cały dom tubylców 
tak, że mieszkańcy, obudziwszy się, wi
dzą ze zdziwieniem, iż chwieje się on 
w swej posadzie.

Szczególniej łakome są termity na pa
pier, wskutek czego archiwa, biblioteki 
i tym podobne składy w krajach połud
niowych już nieraz dotkliwe poniosły 
straty. Humbloldt zapewnia, że w Ame
ryce połudn. bardzo rzadko tylko można 
spotkać książkę starszą nad lat pięćdzie
siąt. Również materye różnego rodzaju, 
jak ubranie, bielizna, skóra i t. p. nie są 
wolne od ich napaści.

Bardzo często ruinie ulegają składy 
i m agazyny w m iastach portowych, 
zwłaszcza zawierające mąkę lub zboże. 
W szelka zawartość w naczyniach d re
wnianych, j a k  beczkach, skrzyniach, k u 
frach ulega zniszczeniu, nawet zaw arto

ści flaszek o drewnianych korkach są 
narażone.

Jeśli to wszystko uprzytomnimy sobie, 
widzimy, jak  ogromne szkody wyrządzają 
człowiekowi te drobne stworzenia, a ro
bią to nie przez złość jakąś, lecz jedynie 
celem zaspokojenia głodu albo potrzeby 
budowania.

Dotychczas mówiliśmy o szkodach, ja
kie termity wyrządzają człowiekowi, ale 
tylko w materyale martwym. Należało
by również poświęcić jeszcze kilka uwag 
stosunkowi termitów do żywego świata 
roślinnego zwłaszcza o roli ich w gospo
darstwie leśnem i ogrodowem. Albowiem, 
jak już wspominałem, niszcząca działal
ność termitów rozpościera się i na świat 
żywy. Niestety, w tym względzie nie
wiele wiemy, zwłaszcza, jeśli mówić chce
my o termitach z krain podzwrotniko
wych, a to z tego powodu, że roślinność 
tam jest nadzwyczaj bogata, zatem szko
dy w niej wyrządzane nie dają się tak 
odczuć, jak w strefie naszej, gdzie każde 
drzewo przedstawia pewną wartość. Dla
tego też więcej stosunkowo posiadamy 
notatek o szkodach, wyrządzanych przez 
termity w krajach nadśródziemnomor- 
skich. W zeszłem stuleciu silnie ucier
piały sady i ogrody we Francyi i Chi
nach, a w Ameryce północnej kultury 
ziemniaków.

Jeżeli następnie zapytamy, czy czło
wiek ma jakie korzyści z termitów, to 
musimy odpowiedzieć, że w porównaniu 
z olbrzymiemi stratami — są one prawie 
żadne. Bezpośrednie są chyba te, że słu
żą one tubylcom za pokarm, przygoto
wywany w różnej postaci. Nieco waż
niejsze może są korzyści pośrednie, wy
nikające z roli, jaką odgrywają termity 
w naturze martwej. Wpływają one bo
wiem na ukształtowanie terenu, na szatę 
florystyczną a także i faunistyczną, przy
czyniają się do użyźnienia gruntu i pod
noszą zdrowotność okolicy.

Wskutek wznoszenia olbrzymich budo
wli ziemnych okolice nizinne, w jakich 
zazwyczaj termity osiadają, przybierają 
charakter pagórkowaty; a kiedy nadej
dzie pora deszczowa, w czasie której 
okolica pogrąża się pod wodą, wtedy tyl
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ko domy term itów s te rczą  ponad jezio
rem, tworząc wyspy, na  k tó rych  szuka 
schronienia roślinność i drobna fauna. 
Około tych sztucznych wysepek woda 
osadza namuł i różne przedm ioty  i w ten 
sposób stopniowo tw orzą  się na tura lne  
pagórki.

Pod względem florystycznym również 
okolica szybko się zmienia; te rm ity  
w krótkim  czasie zmieniają obszary  s te 
powe w te reny  pagórkowate, zasiane ró
żnego rodzaju k rzew am i a naw et i wy- 
sokopiennemi drzewami. Zmiana flory- 
s tyczna oczywiście powoduje zmianę 
w faunie, zwłaszcza roślinożernej; s to 
pniowo ukazu ją  się zwierzęta  mięsożerne, 
w szczególności owadożerne, zwabione 
wielkiem bogactwem  pożywienia, jak ie  
przedstaw iają same term ity .

W sku tek  w ydobyw ania  z głębszych 
w arstw  na powierzchnię większych mas 
ziemi, następnie skutkiem  przeróbki te j
że w przewodzie pokarm owym , sta je  się 
ona bardzo urodzajną.

Najważniejszą zaś rolę spełniają  t e r 
mity, oczyszczając okolicę n iety lko  z but- 
wiejących organizmów roślinnych  lecz 
i z gnijących trupów zwierzęcych, pod 
nosząc w ten  sposób zdrowotność oko
licy.

Ja k  więc widzimy, te rm ity  w yw iera ją  
ogromny wpływ nietylko w przyrodzie 
żywej lecz także i m artw ej — tu  dopiero 
widzimy potęgę, ja k a  leży w ściśle zor- 
ganizowanem społeczeństwie.

Należałoby jeszcze pomówić o s ta n o 
wisku system atycznem  tych ciekawych 
pod każdym względem owadów.

W wieku XVIII aż do połowy X IX  
stawiano te rm ity  w śród rzędów w yż
szych. Zwłaszcza F abrycyusz , nie w ia
domo z jak ie j racyi, chociaż jak  sam po
wiada, opierając się na  budowie narzą
dów pyszczkowych, umieścił j e  w są
siedztwie mrówek. Różni późniejsi sy 
stem atycy  różne wyznaczali im s tanow i
sko.

Dopiero w 1855 r. znakom ity  ich znaw 
ca, Hagen, zwrócił poraź pierwszy uw agę 
na pokrew ieństwo term itów  z karaczana
mi (Blattoidea). Doszedł on do tego na 
podstawie cech morfologicznych, przy-

tem  zwrócił uwagę na wielkie podobień
stwo obu tych rodzin w sposobie życia.

N ieste ty  jed n ak  o poglądach Hagena 
w krótce zupełnie zapomniano i znowu 
przez prawie pół wieku wyznaczano ter- 
m itom  różne pozycye systematyczne. 
A w ostatnich latach poraź drugi do po
glądów Hagenowskich przyłączył się 
Handlirsch, opierając się na potężnym 
m ateryale  paleontologicznym, morfolo
gicznym i anatomicznym.

Ujm uje on term ity  w osobny rzęd 
Isoptera, s tojący bezpośrednio po Blatto
idea; Isoptera  zatem zawierają jednę  tyl
ko rodzinę Termitidae, k tó ra  rozpada 
się na trzy podrodziny, liczne rodzaje 
i około 350 gatunków. W edług Hand- 
lirscha term ity  ze względu na swą orga- 
nizacyę pochodzą bezwątpienia w prost 
od Blattoidea. Co dotyczę pokrew ień
s tw a  obu rodzin do siebie Hagen tak  się 
wyraża: obie żyją towarzysko, są nie
zmiernie ruchliwe, s tronią od światła 
i obie są wszystkożerne. Masowe i szyb
kie ich rozmnażanie się, ich zdolność 
przeszczepiania się i ak lim atyzacyjna 
podnoszą pokrewieństwo. Jeśli zestawię 
cechy wspólne i różne, to widzę jasno, 
że różnice są ledwie tego rodzaju, iż 
upraw nia ją  do utworzenia tylko oddziel
nych  rodzin. Znaczna część tych różnic 
je s t  uw arunkow ana tylko wysoko rozwi- 
n iętem  życiem społecznem u termitów. 
Jak  ten os ta tn i czynnik oddalił je od 
Blattoideów, tak  z drugiej s trony  zbli
żył j e  pod tym  względem do mrówek. 
Na każdym kroku natrafiam y na daleko 
idące analogie.

Mówiąc nawiasem, podobne analogie 
można dojrzeć również między temi dwo
ma społeczeństwami a ludzkiem — i nic 
dziwnego, że skrajni, badacze zawysoko 
ocenili władze psychiczne tych owadów, 
choć znowu z drugiej strony bezpod
staw na  je s t  skrajność przeciwna, odma
wiająca im wszelkich władz psychicz
nych.

Socyologia porównawcza uczy nas, że 
praw a socyalne w yw ołują zawsze te sa
me zjawiska, zwane tu ta j  analogiami lub 
według Forela konwergencyami, bez 
względu na stopień rozwojowy form



WSZECHŚWIAT 123

zwierzęcych. Z biologii bowiem termi
tów i mrówek pokazuje się, że między 
wysokością organizacyi społecznej a sta
nowiskiem systematycznem tych owadów 
wcale nie zachodzi stosunek prosty lecz 
niżej w systemie stojące termity wyka
zują wyższe uspołecznienie, niż wyżej 
systematycznie stojące mrówki.

Niestety, jak o wewnęlrznych stosun 
kach w państwie termitów, tak i o ich 
psychice bardzo niewiele wiemy, a bliż
sze poznanie ich pod tym względem mo
że mieć doniosłe znaczenie nietylko 
w termitologii ale w znacznym stopniu 
i w socyologii porównawczej. Dziś psy
chologia termitów jest prawie jeszcze 
terra incognita.

Przyczyną tego stanu jest brak me
tod, zapomocą których badania takie mo- 
żnaby prowadzić. Trzeba pamiętać, że 
metody, jakie wytworzono do badań 
myrmekologicznych w przeważnej części 
nie dadzą się tu zastosować, przede
wszystkiem z tego powodu, że termity, 
jak wiemy, stronią od światła tak, że 
wglądanie do gniazda bez zamącenia 
trybu życia tych owadów jest prawie 
niemożliwe. Trudności powiększa i ta 
okoliczność, że termity w przeważnej 
części są owadami podzwrotnikowemi.

Jan Golański.

K O M E T Y  O B S E R W O W A N E  
W  R O K U  1908.

Kometa 1908 a (1907 V I) 1). Wolf z Heidel- 
berga, poszukując komety Enckego na dlu-

ł) Podajemy dwie różne koleje chronologicz
ne: jedna, wyrażona literami alfabetu, to kolej 
dat odkrycia, druga, wyrażona cyframi rzym- 
skiemi, wskazuje przejścia przez punkty przy- 
sloneczne (perihelia).

Poniżej, podając elementy komet, trzymamy 
się następującego znaków an:a: T— czas przejścia 
przez perihelium według czasu cyw. paryskiego; 
E p—czas oskulaoyi; .M=anomalia średnia; log <7=  
logarytm odległości perihelium: e — mimośród; 
jj,=:średni ruch dzienny; ^ — długość perihelium; 
Q — długość węzła zstępującego, *=nachylenie, 
cp='iąt mimośrodowy, J7</=średni punkt porów
nania, Ii  =  czas obiegu w latach.

go przed jej przejściem przez punk t przy- 
słoneczny, znalazł dnia 2 stycznia sposobem 
fotograficznym w odległości 43' od położe
nia, wskazanego przez efemerydy, bladą ko
metę wielkości 12-ej do 13-ej; po tem od
kryciu odnalazł na kliszy, zdjętej 25 gru
dnia, niepewny ślad tejże komety. Ponie
waż ruch tego ciała niebardzo się różnił od 
ruchu komety Enckego, Wolf był przeko
nany o ich tożsamości i sfotografował ją 
tylko pięć razy: 13, 14, 15, 18 i 19 stycz
nia. Po tej dacie komota, której blask był 
dość silny, by zaznaczyć się na kliszy po 
czterominutowej ekspozycyi, ginęła w świe
tle świtu, i w innych obserwatoryach jej 
nie śledzono.

Zdziwiony dużemi odchyleniami między 
temi sześciu położeniami a efemerydą, Back- 
lund podał w wątpliwość tożsamość tych 
dwu ciał. Łącznie z Kamenskim obliczył 
on z wielką śoisłością bardzo znaczne zakłó
cenia, jakim uległa kometa Enckego ze stro
ny Jowisza między rokiem 1901 a 1904-ym 
i dowiódł niemożliwości objęcia powyższych 
sześciu obserwacyj na podstawie dopuszczal
nych zmian w elementach. Rzecz ciekawa, 
węzeł oraz nachylenie orbity parabolicznej 
Ebella, które podajemy poniżej, są bardzo 
podobne do odpowiednich elementów kome
ty Enckego. Toteż Weiss wyraził p rzypu
szczenie, że ta kometa podzieliła się od r. 
1901-go na dwie części, z których jedną ma 
być właśnie kometa Wolfa; sprobował on 
rozstrzygnąć tę kwestyę przez rachunek, 
ale nie osiągnął pewnego rezultatu nasku- 
t.sk zbyt krótkiego odstępu między obser- 
wacyami krańcowemi. Całkiem świeżo Ebell 
powrócił znowu do tej kwestyi i również 
z ujemnym rezultatem; pewne jest, że mię
dzy obu kometami niema żadnego związku.

Prowizoryczne roztrząśnięcie obserwacyj 
komety Enckego w r. 1908-ym, dokonane 
przez Ebella, wskazuje jedynie poprawkę 
anomalii średniej o około — 3'. Gdybyśmy 

. tu  mieli rzeczywiście rozdwojenie komety 
| Enckego, musielibyśmy przypuścić, że sama 
| kometa znacznie zmieniła swój ruch, w prze

ciwnym bowiem razie ciało od niej oderwa
ne nie mogłoby biedź drogą tak  odmienną 
od jej drogi.

Oto nacechowane znaczną niepewnością 
elementy obliczone przez Ebella: i?2= l 908 ,0 ; 
T —  1907 grudz. 6,0262; log. 5 =  0,58 448; 
te=356032'84; Q -= 327°341' 24; i =10°26',99.

Kometa 1908 b (19081) Kometa Enckego• 
Widzieliśmy powyżej, że usiłowanie Wolfa 
odnalezienia komety Enckego przed jej przej
ściem przez punkt przysłoneczny nie po
wiodło się, doprowadzając zato do odkryoia 
innej komety. Oba ciała powinny były się 
znajdować współcześnie na eksponowanych 
kliszach, ale na żadnej z nich nie można
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było wykryć śladu drugiego ciała. Na pod
stawie roztrząśnięcia wszystkich danych, do
tyczących blasku komety podczas jej dwu 
poprzednich pojawień, Ebell znajduje, że 
w styczniu r. 1908-go miała ona być wiel
kości mniejszej niż 16,5; wobec tego nie 
dziw, że nie można było jel sfotografować.

Kometę Enckego dopiero po jej przejściu 
przez punk t  przysłoneczny, po jej wyłonie
niu się z mgieł widokręgu, odkrył astronom 
Woodgate na Przylądku Dobrej Nadziei 
i otrzymał kilka jej położeń drogą fotogra
ficzną; prócz tego Ross w Melburnie obser
wował ją bezpośrednio 3-go i 8 -go czerwca. 
Według Rossa rozmiary jej wynosiły 3', wi
dać również było gwiazdokształtne zgęsz- 
czenie.

Między r. 1901 a 1904-3’m kometa zbli
żyła się na odległość mniejszą niż 1 do J o 
wisza, co wynosi prawie że minimum jej 
odległości. Baeklund zwraca uwagę na to, 
że pojawienie się r. 1908-go musiało być 
zupełnie podobne do pojawienia się r. 1832, 
ponieważ 76 razy wzięty ru ch  dzienny Zie
mi równa się z wielkiem przybliżeniem 23 
razy wziętemu ruchowi komety.

E lem enty  Kamenskiego i p. Korolikowów- 
ny. Eq =  1908,0; E p =  lu ty  22,0; j j.=  -j- 
- f  1076",1363; M = 339°27 '8 ,',7; 7t=lo9°5'23,"3; 
Q =  334°29'17",6; i =  12°36'40",5; 
tp=57°55'49",6.

Kometa 1908 c (1908 I I I) .  Piękna kometa, 
odkryta fotograficznie prawie na cztery mie
siące przed przejściem przez punk t  przysło
neczny przez Morehousea w Des Moines 
(Iowa) d. 1 września i niezależnie od tego 
w dwa dni później okiem przez Borellyego 
w Marsylii. W owym czasie przedstawiała 
się oku jako przedmiot okrągły, szerokości 
2 ', bez wyraźnego jądra, o niejasnym bar
dzo krótkim warkoczu; głowa o s truk tu rze  
ziarnistej ini.iła średnicę 45"; blask całko
wity dorównywał gwieździe 9 wielkości. Na 
fotografii jednak Morehousea wygląda jako 
przedmiot błyszczący o długim warkoczu.

Blask komety rósł powoli, pozostając na
ogół w dość dobrej zgodzie z prawem foto- 
metrycznem, jakkolwiek od czasu do czasu 
można było stwierdzić wyraźne odchylenia. 
Od 20 września kometa stała się widzialna 
gołem okiem i koło połowy listopada w ma- 
ximum swego blasku dosięgła wielkości 5,5.

Obserwacye okiem wykazują znaczne zmia
ny w blasku, rozmiarach i kształcie w arko
cza. Według Thielego w Kopenhadze dłu
gość jego wahała się między 10' a 2°; sze
rokość o 10' od głowy, między 15' a 40'; 
zmiany były, być może, charak teru  peryo- 
dycznego, największą długość stwierdzono: 
we wrześniu 12, 15, 20, 23 do 27, w paź
dzierniku 4 i 5-go. 15-go września warkocz 
długości 15' ma kształt  rozłożonego wachla

rza; innym razom jest on to prosty i wąski, 
to podzielony na kilka gałęzi. 20 -go wrze
śnia ma długości 1,°5 i na odległości 12' od 
głowy zgina się w kolano.

Największe anomalie zachodzą między 30 
września a l października oraz między 15 
a 16 października. 30-go września warkocz 
przybierał coraz bardziej postać stożka 
o wierzchołku, zwróconym ku głowie; 1-go 
października cała materya miała wygląd zu
pełnie oderwany od głowy na odległości 1°; 
łączyły je jedynie słabe, proste pasma. 
W  ciągu paru  jeszcze dni można było śle
dzić koleje oderwanej części. 15-go paździer
nika materya warkocza położona o 0,°5 od 
głowy tworzyła kolanko o rozmiarach około 
15', które następnie nagle powróciło w po
przednim kierunku; blask tego kolanka był 
większy niż reszty warkocza.

Według Barnarda wrażenie tego zjawiska 
było takie, że ta  część materyi uderzyła się 
o przeszkodę i w ten sposób została zm u

s z o n a  cofnąć się w tył. Nazajutrz odległość 
tej samej materyi od głowy wynosiła już 
1,°5; tworzyła pięć oddzielnych świecących 
obłoków, położonych obok siebie mniej wię
cej na takiej samej odległości od jądra. Ma
ksymalna długość warkocza, oceniona na 
oko 27 października wynosiła 7°.

Wolf daje w ,Ns 4 297 „ Astronomische 
N achrich ten“ piękny i żywy opis obserwo
wanych przez siebie zjawisk. Według nie
go kometa nie posiadała prawdziwego jądra 
lecz jedynie ślady jednego lub kilku małych 
jąderek. Warkocz składał się ze splotu 
krzyżujących się i wzajem przenikających 
falistości; możnaby je porównać do ondulo- 
wanych i splecionych włosów. Fale o bla
sku różnym zależnie od odległości od głowy 
to biegły równolegle, to znów uderzały o sie
bie i przesuwały się jedne nad drugiemi. 
Na fotografiach 29 października np. stwier
dzić można 29 pasm, z których każde jest 
u tkane z wielu włókien. Pęk wewnętrzny 
przedstawia istną kolejność rytmiczną części 
błyszczących i mniej jasnych.

Długość fal rośnie proporcyonalnie do od
ległości od jądra; długość ta  wynosi 21/2, 
3i/2, 6 , 8 , 7' odpowiednio do odległości, 7, 
10, 17, 18, 22' od głowy. Amplituda fal 
jes t  również mniej więcej proporcyonalna do 
odległości: wynosi ona 12, 19, 100, 130" od
powiednio do odległości 7, 40, 78, 105'’ od 
głowy. Pale te tworzą istne spirale, k tó 
rych pozorna średnica wzrasta proporcyo
nalnie do odległości jądra.

W badaniu spektroskopowem pęki te roz
kładają się wyraźnie na trzy grupy, położo
ne w płaszczyznach nachylonych do siebie 
o 3° do 8°. Dalej od jądra, tain gdzie pęki 
się ze sobą zlewają, tworzą one obłoki, k tó 
re zauważyli rozmaici obserwatorowie. Obło
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ki, oglądane 30 września i 1 października 
dziwnie były podobne do obłoków z 15 i 16 
października.

Prędkość pozorna ruchu  poszczególnych 
cząstek (Wolf sądzi, że są to raczej optycz
ne punkty  przecięcia ustawicznie przesuwa
jących się pęków) zrazu rośnie szybko z od
ległością od głowy, następnie zaś zwiększa 
się tylko bardzo powoli. Na jednem i tem 
samem przecięciu poprzecznem, prostopad- 
łem do promienia wodzącego, prędkość po
szczególnych punktów, położonych na tej 
samej odległości od jądra, jest bardzo roz
maita. Wbrew wszelkiemu spodziewaniu, 
części warkocza, które znajdują się w tyle 
w kierunku drogi, k tórą biegnie kometa, po
ruszają się szybciej niż te, co są na prze
dzie. Szczególnie wielkie prędkości wyka
zują punkty  przegięcia, gdzie zmienia się 
kierunek fal.

Badanie widma ujawniło również dużo in
teresujących osobliwości. To nie dało się 
zauważyć żadnego śladu widma ciągłego, to 
znów można je było śledzić aż po warkocz; 
niektóre linie widma można było śledzić aż 
do odległości 8° od jądra. W Meudon i w 
Obserwatoryum Licka stwierdzono rozdwo
jenie linij widma; odległość linij podwójnych 
była proporcyonalna do ich długości fali. 
Deslandres wnosi stąd, według zasady Dop
plera i Fizeau, o wielkich prędkościach ma
teryi, stanowiącej kometę. Campbell nie 
zgadza się z tem tłumaczeniem. Według 
niego odstęp między liniami podwójnemi, za
obserwowany przez Deslandresa 14 paździer
nika i 1 listopada oraz przez niego 28 listo
pada, pozostał stały i odpowiadał ruchowi 
1450 km  na sekundę wzdłuż promienia, co 
odpowiada dla trzech wymienionych dat od
powiednio prędkościom 2 040 km, 2 240 km
1 1 840 km  wzdłuż kierunku warkocza, albo
2 040 km, 1 920 km  i 2 380 km  w płasz
czyźnie cięcia prostopadłej do warkocza. 
Wobec tego zaś, że nie zauważono żadnej 
polaryzacyi, nie można też rozdwojenia skła
dać na karb zjawiska Zeemana; trzeba tedy 
szukać innego wytłumaczenia tego faktu.

Kometa przeszła 18 i 19 października 
przed dwiema gwiazdami wielkości 10,5 i 30 
października przed gwiazdą B. D. n° 3 708—(— 
25°, nie osłabiając ich blasku. W Poczda- 
mie obserwowano metodycznie przejścia ko
mety i jej warkocza przed różnemi gwiazda
mi, mierząc fotometrycznie wielkość tych ; 
gwiazd podczas przejścia i po niem.

W naszych szerokościach można było śle
dzić kometę tylko od połowy grudnia, opu 
szczała się ona coraz bardziej ku półkuli 
południowej niemal do nachylenia — 80°. 
Astronom Ristenpart w Santiago w Chili 
pierwszy, jak  się zdaje, obserwował ją po 
przejściu przez punk t przysłoneczny. Od j

lipca znajduje się ona znowu na naszej pół
kuli lecz w położeniu zbyt południowem 
i zanadto zbliżonem do słońca; można się 
spodziewać, że przez najpotężniejsze lunety 
da się ją jeszcze obserwować.

Elementy Kobolda. J5Jg==l908,0; 7 = g ru d z .  
25,792 25; log. 2= 9 ,957 317; u = 2 4 7 047'40,5"; 
Q=103°9'50,6"; i =  140°10'52,6".

Kometa 1908 d (1908 I I )  Kometa Tempela- 
Sicifta. Przepowiednię pojawienia się tej 
komety dał Maubant, który zmuszony był 
zadowolić się przybliżonem obliczeniem bar
dzo znacznych zakłóceń, jakim ta  kometa 
uległa od r. 189l-go ze strony Jowisza, do 
którego bardzo się zbliżyła. Pomimo wiel
kiego odchylenia obliczonej efemerydy od 
rzeczywistego położenia ciała i pomimo bar
dzo słabego jego blasku, niezmordowanemu 
obserwatorowi Javelleowi powiodło się je od
naleźć w Nicei 29 września.

Poprawka chwili przejścia przez punkt 
przysłoneczny wynosi -j- 3,65 dnia. Ponie
waż poprawka w r. 1901 była całkiem do 
tej podobna, Maubant wyraża przypuszcze
nie, że kometa ulega za każdym powrotem 
opóźnieniu. Jedynie ścisły rachunek per- 
turbacyi pozwoli osądzić, czy istotnie łączne 
ujęcie wszystkich pojawień się wymaga wpro
wadzenia opóźnienia. Wobec tego odkrycie 
komety za tym powrotem jest szczególnie 
cenne, tembardziej, że blask komety za po
wrotami następnemi będzie bardzo słaby.

Kometa miała 29 października kształt 
okrągły, o średnicy 2 ' i posiadała lekkie 
zgęszczenie. Ostatniej obserwacyi dokonał 
Barnard zapomocą ekwatoryału 40-calowego 
Obserwatoryum Yerkesa; w owej chwili 
wielkość gwiezdna komety wynosiła 16 72, 
średnica 10" do 15".

Elementy Maubanta, -£^=1910,0; E p =  
— 1908 wrzes. 23,0; ;j. =  624,6084"; M  =  
=  358°37'56,6"; % =  43°59'57,5"; Q =  
=290°18'40,3"; i=5°26'33,3"; <p=39°37'38,7".

m. h. h.
(W edług A nnuaire du B ureau des Longitudes 

na rok 1910).

SPR A W O ZD A N IE.

Jarosław H. Doliński. Z b i ó r  ć w i c z e ń  
z d z i e d z i n y  f i z y k  i—dla szkoły ś red
niej na podstawie Hahna i Ńoacka. 
Część I. Warszawa. E . Wende i S-ka. 1909. 
str. 52. Cena 60 kop.

Oparcie nauki fizyki w szkole średniej na 
samodzielnych ćwiczeniach uczniów zaczyna
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już i u  nas zdobywać pewne uznanie, prze
ważnie jednak dość platoniczne, jako rzecz 
niewątpliwie pożyteczna, ale trudna jakoby 
do wykonania. Nieliczni tylko nauczyciele 
próbują ćwiczenia takie do kursu swego 
wprowadzić. Do tych  nielicznych należy 
autor niniejszej książeczki. Dlatego też cho
ciaż dziełko jego opiera się, jak  sam zazna
cza w tytule , na niemieckich podręcznikach 
Hahna i Noacka. nie jes t  ono papierową 
kompilacyą, lecz zbiorkiem sumiennie wy
próbowanych, a w części zmodyfikowanych 
lub uzupełnionych przez au tora  polskiego, 
łatwych do wykonania ćwiczeń. Obejmuje 
ono 45 ćwiczeń z pomiarów i ważenia, me
chaniki, własności cieczy i gazów. Opis 
ćwiczenia, podobnie jak  w podręczniku No
acka, składa się z objaśnienia teoretycznego, 
spisu potrzebnych przyrządów i przepisu do 
wykonania; większość ćwiczeń jest zapoży
czona od Hahna, opisy jednak ułożone są 
samodzielnie, przyczem p. Doliński unika 
pedantycznej drobiazgowości i rozwlekłości, 
cechującej książeczkę autora niemieckiego. 
„Zbiór ćwiczeń" ma służyć jako podręcznik 
dla uczniów, może jeszcze bardziej mógłby 
być pomocny nauczycielom w urządzaniu 
ćwiczeń. W literaturze naszej brak pod
ręczników w tym kierunku, a obce nie za
wsze się nadają ze względu na język cu
dzoziemski oraz nieprzystosowanie do wa
runków miejscowych. Bardzo pożądanym 
przeto nabytkiem jest bezpretensyonalna 
książeczka niniejsza, zarzucić tylko moźr.a 
jej autorowi, że, mając wszelkie po teinu 
dane, nie zdecydował się na bardziej samo
dzielne traktowanie przedmiotu pod wzglę
dem praktycznym. W naszych warunkach, 
wobec słabej wytwórczości pomocy nauko
wych, kierownik pracowni szkolnej ma przed 
sobą dwie drogi: sprowadzanie wszystkich 
gotowych przyrządów według obcych k a ta 
logów— droga u ta r ta  i kosztowna — lub też 
sporządzanie ich (z pewnemi wyjątkami) pro- 
stemi środkami na miejscu. P. Doliński wy
brał tę drugą drogę. Szkoda więc, że nie 
wprowadza na nią czytelnika, że nie podaje 
w książeczce zamiast szablonowych schema
tów, modeli przyrządów przez siebie skon
struowanych (np. równi pochyłej); że nie 
udziela (chociażby w przypiskach) wskazó
wek, gdzie można u nas dostać pewnych 
materyałów, potrzebnych do ćwiczeń, jakie 
tanie fabrykaty dadzą się jako „proste środ
ki" do celów tych  zastosować; że nie po
daje w książeczce bodajby najważniejszych 
przepisów praktycznych w rodzaju „niitzli- 
che W inkect z książki Hahna „Freihandver- 
suche“ . Z tą małą zmianą, którą au to r mo
że zechce uwzględnić w następnem wyda
niu, książeczka stałaby się jeszcze przydat
niejszą dla naszych potrzeb, przyczyniając

się bardziej do utorowania drogi ćwiczeniom
z fizyki w szkole średniej.

M. Sadzewiczowa.

K R O N IK A  NAUKOWA.

Radyoaktywność materyi zwyczajnej. J uż
z doświadczeń Gampbella (1905 r.) dokona
nych metodami bardziej czułemi od tej, k tó 
rą posługiwała się pani Curie, można było 
wyprowadzić wniosek, że oprócz uranu, to 
ru  i ciał pokrewnych istnieją prawdopodob
nie i inne pierwiastki, obdarzone własnościa
mi radyoaktywnemi (ołów i potas). I rze
czywiście, E ls ter  i Geitel stwierdzili w ro
ku  1906, że ołów radyoaktywność swą za
wdzięcza głównie pewnemu ciału obcemu, 
identycznemu z radem F. Przed kilku mie
siącami Leyin i Ruer ogłosili dalszy ciąg 
swych poszukiwań, dotyczących radyoak- 
tywności potasu, rozciągnąwszy je na więk
szość pierwiastków chemicznych. P łytki 
fotograficzne, służące do tego celu, owinięte 
są w czarny papier, przyczem warstwa uczu
lona pokryta  jest jedną tylko warstwą pa
pieru, na której umieszczone są płytki mo
siężne, grube na milimetr, o powierzchni 
4 X 4  cm. Ciała, które mają być wypróbo
wane, umieszcza się na kawałkach papieru 
jedwabnego na wycięciach kwadratowych 
o powierzchni 1 X 1 cmi znajdujących się 
w środku owych płytek mosiężnych. P ły tk i  
fotograficzne wprowadza się i przechowuje 
w ciemności, ekspozycye zaś trwają przez 
sześć miesięcy. A by uniknąć wpływu naj
mniejszych bodaj ilości światła, eksperymen- 
tatorowie przechowują każdą płytkę w p u 
delku kartonowem. Ponieważ w ty ch  wa
runkach niepodobna zauważyć najmniejszej 
różnicy pomiędzy możliwą aktywnością skład
ników mosiądzu a składników powietrza a t
mosferycznego, przeto zczernienia, wywołane 
przez rozmaite substancye sprowadza się do 
możliwej aktywności mosiądzu, uważanej za 
zero. Wielką korzyścią tej metody jes t  na
gromadzanie się skutków, które pozwolą, 
ograniczyć badanie do minimalnych ilości 
materyi. Czułość jej sięga do jednej milio
nowej części aktywności promieni a radu.

Okazuje się, że gdy w pierwszej grupie 
układu peryodycznego pierwiastków lit, sód, 
miedź, srebro, złoto oraz ich sole nie wy
wołują zczernienia, to wszystkie sole pota
su i rubidu działają na p łytki wyraźnie. 
Azotan cezu oraz sole amonu nie ujawniają 
żadnego działania.

W drugim szeregu układu peryodyczne^
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go solo magnezu, wapnia, strontu, baru, 
cynku, kadmu i rtęci nie wywierają żadne
go działania, lecz beryl zdaje się posiadać 
słabą aktywność swoistą.

WT szeregu trzecim bor, glin, y tr ,  ind, 
tal pozostają bez wpływu na płytki. Związ
ki lantanu zawierają emanacyę, szybko ule
gającą rozkładowi, której identyczność z ema- 
nacyą toru  nie daje się wykazać w sposób 
ścisły.

W szeregu czwartym węgiel nie okazuje 
żadnych działań radyoaktywnych, i to ani 
jako węgiel bezpostaciowy, ani jako grafit. 
To samo można powiedzieć o krzemie, ty 
tanie, cyrkonie i cynie, jak  również o tlen
ku germanu i o germanie metalicznym. 
Cztery próbki ceru różnego pochodzenia 
okazały aktywność bardzo rozmaitą, równą 
od ‘/u, do 100 razy wziętej aktywności po
tasu. Ponieważ jednak w produktach na j
mocniejszych wykazać można obecność ema
nacyi torowej, przeto niema właściwie po
wodu do przypisywania cerowi aktywności 
indywidualnej. Doświadczenia, poczynione 
z próbkami ołowiu, z k tórych jedne dato
wały sig z przed lat stu, a drugie pocho
dziły z dawnego wodociągu pompejańskie- 
go, potwierdzają wyniki, otrzymane przez 
Elstera i Geitela co do nieistnienia ak tyw 
ności swoistej.

W szeregu piątym fosfor, wanad, arsen, 
bizmut nie okazują żadnych śladów radyo- 
aktywności. Przytoczeni badacze nie zdo
łali ustalić z zupełną ścisłością, czy zczer- 
nienie, wywołane przez antymon, jest wy
nikiem działania soli potasowych. Niepewne 
także wyniki dały związki niobu i tantalu 
oraz ziem rzadkich.

W szeregu szóstym siarka, selen, tellur, 
badane w stanie pierwiastków, nie okazują 
żadnego działania; związki chromu, molibde
nu i wolframu są również nieaktywne.

W szeregu siódmym chlorowce, badane 
pod postacią soli sodowych, są nieaktywne 
podobnie jak  i związki manganu.

Wreszcie, w szeregu ósmym żelazo, ni
kiel, kobalt nie dają żadnych śladów na 
płytce fotograficznej. Nie czerni jej także 
żaden metal z grupy platyny. Działania, 
które zaobserwować można w przypadku 
osmu i ru tenu  w stanie proszków, przypi
sać należy, o ile się zdaje, reakcyi chemicz
nej.

S. B.
B . g. d. S.

Energia wewnętrzna łez batawskich. Klu
czem do zrozumienia ciekawych zjawisk, ja 
kie zachodzą w eksplozyi łez batawskich, 
może być tylko ilościowe oznaczenie ener
gii, która wyzwala się w chwili wybuchu, 
a która nie znajduje się w żadnym stosun

ku do pracy, wykonanej podczas odłamy- 
wania ostrza. Teoretycznie można przewi
dzieć, że podczas wybuchu wydzielić się 
musi ciepło, albowiem w kulce szklanej 
ostudzonej proces zestalania się w  miarę po
suwania się ku wnętrzu wytwarza napięcia, 
które, podobnie jak zginanie prętów, po
chłaniają ciepło, a ciepło to wyzwala się 
następnie, gdy skutkiem odłamania ostrza 
umożliwione zostanie kurczenie się wycią
gniętych włókien.

Ilość ciepła, jaka wydziela się podczas 
eksplozyi, mierzył już w roku 1869 Dufour. 
Obecnie, K. Lerp, przystępując do tego sa
mego zagadnienia, zajął się przedewszyst
kiem zmierzeniem momentu obrotu, który 
potrzebny jest do odłamania ostrza. W tyrn 
celu, umocowawszy kulkę szklaną w zacis
ku, umieścił jej ostrze na ostrej krawędzi, 
poczem w ściśle odmierzonej odległości p rzy
czepił ciężarek, który wywoływał odłamanie 
się ostrza. Z tych danych można było obli
czyć wytrzymałość danej kulki na zgięcie, 
a chociaż otrzymane liczby nie mogą rościć 
pretensyi do wielkiej ścisłości, to jednak 
tyle w każdym razie można powiedzieć, że 
wytrzymałość łez batawskich jest bardzo 
zbliżona do wytrzymałości stali hartowanej.

Do pomiaru ilości ciepła Lerp używał 
małego lekkiego kałorymetru z blachy mo
siężnej wagi 40,48 <7, w którym oprócz da
nej kulki szklanej mieścił się termometr, 
opatrzony drucianą siatką ochronną, oraz 
przyrządzik do mieszania cieczy (w danym 
razie terpentyny). W szeregu, złożonym 
z 10 doświadczeń, przyrosty temperatury 
wynosiły od 0,32 do 0,38 stopnia Celsyu- 
sza; przyrost średni zatem wynosił więcej 
aniżeli w doświadczeniach Dufoura (0,30 
stopnia). Okazało się przytem, że ilość cie
pła, przypadająca na 1 gram szkła (średnio 
0,067 kaloryTi) jest stała, t. j. źe energia 
wewnętrzna jest proporcyonalna do masy, 
która wahała się w tych doświadczeniach 
pomiędzy 3,23 a 5,36 g. Następnie, Lerp 
oznaczył ciężar właściwy łez batawskich, 
zupełnie wolnych od pęcherzyków, oraz cię
żar właściwy tego samego szkła w stanie 
zwykłym po stopieniu i oziębieniu. Z war
tości tych można było obliczyć współczyn
nik rozszerzalności, który okazał się równy 
0,006 013. Liczba ta  zgadza się z wartością, 
którą Lerp otrzymał ze wzoru, wyprowa
dzonego z teoryi wydzielania się ciepła.

Poszukując wartości, jakąby trzeba nadać 
ciągnieniu mechanicznemu w kierunku p ro 
mienia kulki, aby wywołać ten sam skutek, 
co eksplozya, będąca wynikiem odłamania 
ostrza, otrzymamy zdumiewającą, zaiste, 
liózbe 3 820 atmosfer.

S. B.
N aturw . R.
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S P R O S T O W A N I E .

W J\£ 7 „Wszechświata“ na str. 105, łam 
11, w. 10 od g., a także w paru  miejscach

l ■ , . «na str. 106, zamiast —  powinno byc — .

W efemerydzie komety Halleya (Wszech
świat JV° 7) zamiast 14/15 lutego północ po
winno być: 14 lutego, południe, i t. d. w na
stępnych datach.

Buletyn meteorologiczny
za miesiąc styczeń 19 10  r.

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

D ekada

£  3 +  Ti j- 1
S 1  8 
"  1 S

W artości ś re d n ie  te m p e ra tu r  

w s t. C e ls .

Ś re d n ie  w ilg. 
bezw zgl. 
w mm

Ś re d n ie  w ilg. 
w zględnej

w %

W artoś. śred . 
zachm urzen ia  

( 0 - 1 0 ) >•> 8 S
um

y
op

ad
u L iczba dni 

z opadem

N C mm ^  0,1 
mm

> •
mmW t~ 7 r . 1 P- 9 w. Sred.

dzień. 7 r. 1 p, 9 w. 7 r. 1 P- 9 w. 7 r . 1 P- 9 w. 3  ^

] ( 1 - 1 0 ) 56 ,0 0,°5 2,°0 1,°3 1,°2 4,3 4,3 4,5 89 81 88 9,2 8,7 6,3 7,0 4,7 6 1

11(11— 20) 43,7 2,°1 3,°6 2,°5 2,°6 4,9 4,9 4,8 90 85 87 8,0 9,0 8,0 10,1 21,0 10 5

111(21-31) 41,1 — 3,°2 — 0,°7 — 2,°2 — 2,°1 3,2 3,6 3,4 88 83 88 9,1 6,2 5,9 18,8 6,7 5 2

Ś re d n ie  za 
m iesiąc

46,8 — 0,°3 1,°5 0,°4 0,°5 4,1 4 ,3 4,0 89 83 88 8,8 7,9 6,7 — — — —

S um y 35,9 32,4 21 8

\

( S tan  najw yższy  b a ro m e tru  7 65 ,4  mm
,, na jn iższy  „  723 ,3  „

W arto ść  najw yższa te m p e ra tu ry  6,°5 C e ls .
'  ,, najn iższa ,, — 9,°4 „

Ś re d n ia  d w u d z ies to le tn ia  (1886— 1905) b a ro m etru  =  751,7  mm 
„  „  „  te m p e ra tu ry  = — 3,°1 C els.

W ysokość ś red n ia  o p ad u  z o k resu  (1886—'1905) =  30 ,0  mm

dn. 7
„ 19 
„ 4
„ 27

Sym bole do oznaczania hyd rom eteo rów  i w ogóle zjaw isk  m eteorologicznych.

•  deszcz
*  śnieg 
a  g rad  
a  k rupy  
=  m gła 
©  słońce

zaw ieja śnieżna

+- ig ły  lodow e 
[g  pok ryw a śnieżna 
l j  szron 
g o  gołoledź 

rosa 
S, w icher 

burza 
1 “ burza odległa

b łyskaw ica bez 
grzm otów  

r\ tęcza
© koło naokoło słońca 
® w ieniec naok. „
0 koło naok. księż. 
ę w ieniec „ „
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