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T O W A  O KO LIC B O B O W N I.

Wieś Bobownia leży w pow. słuckim 
ziemi mińskiej, o 8 mil od miasta po
wiatowego, 3 mile od Nieświeża, 10 wiorst 
od Kopyla, a 8 wiorst od rzeki Niemna, 
na tatarskim szlaku, znaczonym dziś jesz
cze przez okopy, kurhany i garstki lu
dności tatarskiej po miasteczkach.

Przestrzeń rozpatrywana przeze mnie 
obejmuje mniej więcej 50 włók między 
rzeczką Wynią a gruntami wsi: Wyni, 
Rymoszów, Łoturn i Pieczuran. Poza- 
tem robiłam krótkie, dorywcze wyciecz
ki w dalsze okolice: na łąki i do lasów 
Kwieciańskich, Dorohowickich i w lasy 
Radziwiłłowskie. Cały ten obszar należy 
do północno-zachodniego pogranicza Po
lesia i przedstawia krainę przejściową 
między torfowiskami i piaskami poles- 
kiemi, a gliniastemi falistościami, usia- 
nemi głazami. Jadąc do Nieświeża ku 
Bobowni, mijamy bezużytkowe kępiaste 
torfowiska, przerznięte trzęsącemi się 
groblami, dalej nędzne, lekko faliste, 
piaszczyste pola, urozmaicone jedynie

błotami po zagłębieniach i posępnemi 
grupami sosen na wzgórkach; bliżej ku 
Kopylowi okolica staje się coraz wesel
sza dzięki liściastym lasom i zielonym 
mokrym łąkom, które gdzieniegdzie, jak 
np. nad brzegiem Wyni; tworzą malo
wnicze widoki.

Grunt Bobowni jest miejscami torfia- 
sty (w Bobowience wydobywanie torfu), 
miejscami gliniasty z przymieszką pia
sku, bogaty w wapno. Na Księżowszczy- 
źnie zauważyłam rudę bagienną. W ar
stwa nieprzepuszczalna o łokieć przeszło 
pod powierzchnią wstrzymuje odpływ na
wozów, przepuszczając jednocześnie zby
teczną wilgoć przez żyłki piasku. W ra
zie dobrej gospodarki rolnej umożliwia 
to wyborne rezultaty, skutkiem czego 
pola dworskie aż cieszą oczy zbożami, 
koniczynami i kartoflami. Włościańskie 
przedstawiają się znacznie gorzej.

Ziemia usiana jest mniejszemi i wię- 
kszemi bryłami granitu, trafiają się tak
że krzemienie.

Zimy trwają tu długo, są śnieżne 
i mroźne (w roku bieżącym do—30°R.). 
Wiosny i jesienie są dżdżyste i mgliste, 
roztopy uniemożliwiają komunikacyę, a 
zbita, szara mgła trwa nieraz całe ty 
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godnie; przymrozki bywają jeszcze w czer
wcu. Lata są zmienne. Niebrak też sil
nych wichrów. Przeszły rok i ubiegła 
wiosna 1911 r. były wyjątkowo suche, 
co wpłynęło np. na ubóstwo kwitnących 
storczyków.

Wpływ człowieka ogranicza się do 
uprawy roli, hodowli i częściowego wy
cinania lasów, do osuszania lepszych 
działów łąk, gdy całe ich przestrzenie 
pozostają bez kultury, a więc bez po
żytku.

Co do szczególnych wypadków współ
życia w świecie roślinnym zauważyłam: 
z pasorzytów bardzo obficie jemiołę na 
brzozach i jedyny egzemplarz kanianki 
na groszku pachnącym w ogrodzie, po 
łąkach szelężnik, gdzieniegdzie świetlik. 
Z roztoczy spotykałam korzeniówkę i ob
fitość gruszyczek (Pirola uniłlora i P. ro- 
tundifolia). Z epifitów zbierałam liczne 
gatunki porostów, obrastających kamie
nie i pnie drzew. Między niemi odzna
czają się wspaniałemi rozmiarami Clado- 
niae z lasów Radziwiłłowskich. Z pną- 
czów spotkałam jedynie chmiel na ol
chach nad brzegiem stawu.

Rozpatrywaną roślinność dzielę poczę- 
ści według położenia, poczęści według 
gatunków charakterystycznych na nastę
pujące grupy:

1) roślinność lasku „na górce", przy
ległych zagajników, oraz „krzaków pie- 
czurańskich" na wschód od dużego lasu;

2) roślinność dużego lasu;
3) flora poręby o gatunkach bardzo 

charakterystycznych;
4) flora ląk, leżących około dworu;
5) roślinność łąk torfiastych na Księ- 

żowszczyznie i pokrewna jej łąk nad Wy- 
nią i kwieciańskich.

Lasek „na górce“ z przyległemi zagaj
nikami leży w glebie gliniastej, je s t  dość 
suchy z wyjątkiem kilku glinianek, za
rosłych rżniączką koło cegielni, mokrych 
łączek po brzegach i bagienka otoczone
go poduchami płonnika. Wewnątrz skła
da się ze świerków i sosen, osnutych na 
skraju brzeziną i jałowcem, podszycie 
stanowią maliny, jarzębiny i karłowate 
dąbki. Otaczają go pola orne i łąki. 
Wiosenna roślinność uboga: w kwietniu

panuje niepodzielnie zawilec gajowy, 
w maju dąbrówka. Zato je lienią zagaj
niki i łączki pysznią się kobiercem go
ryczek, dziewięciorników, tysiącznika, 
wreszcie wrzosów. Oto spis roślin, ze
branych tutaj przez kwiecień, maj i po
łowę czerwca 1911 roku:

Picea excelsa. Pinus silvestris. Betula al
ba. Juniperus communis. Quercus peduncu- 
lata. Sorbirs aucuparia. Rubus saxatilis. 
Yaccinium myrtillus — tworzy zwarty ko
bierzec wewnątrz lasu. Y. vitis Idaea. Fra- 
garia vesca. Anemone nemorosum. Majan- 
themum bifolium. Oxalis aoetosella. Trienta- 
lis europ. Ajuga reptana. Ranunculus Flam- 
mula. Oarex paludosa — w gliniankach i na 
bagienku. Scirpus silvaticus. Yiola canina. 
V. palustris. Ranunculus repens. Potentilla 
verna. P. silvatica. P. argentea. Lychnis 
Plos Cuculi. Yeronica yerna. V. chamaedrys. 
Poły gala yulgaris. Trifolium repens. Lotus 
corniculatus. Hieraoium pilosella. Z paproci 
rosną obficie: Phegopteris Dryopteris, Athy- 
riura filix fenu., Polypodium yul., Aspidium 
filix mas. Z inohów znalazłam: Polytrychum  
cornmune, oraz dwa inne gatunki nieokre- 
ślane.

Duży las bobowieński możnaby podzie
lić na kilka części: południowo - zachod
nia t. zw. lesicznik, sucha, na glinie 
i piasku, składa się przeważnie z sosen; 
obfitość porostów. Kobierzec roślinny bar
dzo ubogi tworzą głównie mchy i poro
sty, a z kwiatowych:

Vaccinium myrtillus. Yiola canina. Aju
ga reptans. Primula officinalis. Lathyrus 
vernus. Gnaphalium dioicum. Melandryum 
rubrum. Sarothamrnus scoparius.

Część środkowa lasu, od drogi kopyl- 
skiej do pieczurańskiej, leży przeważnie 
na glinie; składa się z sosen, świerków, 
brzóz, jarzębin, jałowców, dąbków, wierzb 
(Salix alba). Skutkiem większej wilgot
ności i licznych małych polanek przed
stawia miejscami zwarty, barwny kobie
rzec drobnej roślinności, tulącej się u 
stóp wyniosłych olbrzymów i gęstych 
krzewów. Uroku dodają jeszcze przepysz
ne kępy Aspidium Filix mas, dochodzą
ce wysokości człowieka i przestrzenie
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zarosłe przez Polypodium Dryopteris. Tu 
spotkałam:

Pirola uniflora. P. rotundifolia. Primula 
officinalis. Trientalis eur. Majanthemum bif. 
Ranunculus repens. R. aoer. Lotus cornicu- 
latus. Plantago media. Polygala vulg. Ye- 
ronioa yerna. Y. anagallis. Stellaria grami- 
nea. Ajuga reptans. Yiola canina. Y. silve- 
stris. Fragaria vesca. Vaocinium myrtillus. 
Geranium silyatioum. Campanula patula. 
Galeobdolou luteum. Melampyrum silyati- 
cum. Platanthera bifolia. Cephalanthera 
grandiflora. Luzula campestris. Poa praten- 
sis. Festuca oyina. F. rubra. Gnaphalium 
dioicum. Anemone nemor. Plantago lanceo- 
lata.

Część północna lasu ku Łotwinom z t. 
zw. Wierchlesiem ma grunt wilgotny, 
często bagnisty; śliczne polany i wzgó
rza, głusze z kryjówkami wiłczemi. Ro
ślinność je s t  tu bogata o świeżej, soczy
stej. zieloności i bujnem kwieciu. Z drzew 
i krzewów prócz wyżej wymienianych 
spotkałam tu:

Carpinus Betulus. Quercus pedunculata. 
Q. sessiliflora. Alnus glutinosa. Oorylus ayel- 
lana. Evonymus europaea. Z ziół: Orchis 
maoulata. Veratrum album. Ranunculus po- 
lyanthemus. Conyallaria majalis. Polygona- 
tum anceps. Paris ąuadrifolia. Hepatica no- 
bilis, oraz wszystkie spotykane w lesie środ
kowym, z wyjątkiem Cephalanthera grandi
flora.

Klejnotem lasu północnego jest poręba, 
znana okolicznemu ludowi jako źródło 
najpiękniejszych kwiatów do ozdoby oł
tarzy na nabożeństwa majowe i inne 
uroczystości. W istocie od kwietnia do 
czerwca przedstawia ona jeden łan ró
żnobarwnego kwiecia wśród młodych 
grabów, cieniutkich brzózek, jarzębin 
i gęstych świerczków. Roślinnością swą 
odbija żywo od otaczających ją  lasów 
i łąk, a przypomina łudząco polany pod
górskie okolic Krakowa. Wczesną wio
sną bieli się i niebieszczy od zawilców 
i przylaszczek, potem występują obficie:

Lathyrus vernus. Pulmonaria angustifolia. 
P. officinalis. Viola canina, o kwiatach wiel
kości bratków ogrodowych. Corydalis solida.

W połowie maja zakwitają: Majanthemum 
bifolium. Convallaria majalis. Fragaria yesoa. 
Ajuga reptans. Galeobdolon luteum. Yibia 
sepium. Ranunculus auricomus. R. Polyan- 
themus.- R. Flammula. Melandryum album, 
a nad niemi królują niezwykłej wielkości 
okazy: Trollius europaeus. Aąuilegia. Ge
ranium silyatioum. Geranium pratense. Phy- 
teuma spicatum. Melittis melissophyllum. 
Gladiolus imbrioatus. Digitalis ambigua. Hie- 
racium pratense; między zwykłemi egzem: 
plarzami podkolanu spotkałam na porębie 
okaz £ metrowej wysokości, o grubej łody
dze, mięsistych liściach i wielkioh kwiataoh. 
Dalej: Briza media. Melica nutans. Luzula 
pilosa. Aira caespitosa. Anthoxanthum odo- 
ratum. Agrostis alba. Poa nemoralis. Festu
ca rubra. Festuca elatior.

Łąki otaczające dwór, dobrze odwad
niane i uprawne posiadają wysoką jak  
na tamte okolice wartość gospodarczą, 
ale dla botanika przedstawiają mało in
teresu, z wyjątkiem może kilku miejsc 
bagnistych. Wiosną żółcą się od j a 
skrów i kaczyńców, potem bielą od rze
żuchy łąkowej, wreszcie firletki i rdesty 
nadają im barwę, różową. Oto zebrane 
na nich gatunki:

Ajuga reptans. Cardamine pratensis. Trol
lius europaeus w kilkunastu osobnikach. 
Anemone ranunculoides znalazłam tylko 
w dwu egzpl. Polygala yulgaris. Alchemilla 
yulgaris. Lychnis Flos Cuculi. Melandryum 
album. Polygonum Bistorta. Oarduus cri- 
spus. Trifolium repens. T. montanum. Myo- 
sotis palustris. M. hispida. Plantago media  ̂
Euphorbia esula. Ficaria yerna. Gagea pra
tensis. Yeronica yerna. V. chamaedrys. Gle- 
choma hederacea. Mentha Pulegium. Geum 
riyale. Geum urbanum, Stellaria holosteą - -  
cztery ostatnie w zaroślach u brzegu stawu. 
Galium yernum. Artemisia Absinthium. Myo-> 
sotis arenaria, wszystkie trzy przy drodze, 
Iris Pseudoacorus. Acorus Calamus. Phrag- 
mites communis, wszystkie trzy w stawie.

Po brzegach rowów i na bagienkach 
rośnie obficie Eriophorum angustifolium.

Z pośród łąk wyodrębnia się maleńka 
łączka za cmentarzem żydowskim, wśród 
mokrych pól. Obfituje ona w gatunek 
Eriophorum vaginatum, nie spotkany
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przeze mnie pozatem nigdzie na grun
tach BoboWni.

Z mchów spotkałam tu kilka gatun
ków Polytrychum, Sphagnum i inne.

Piątą grupę roślinności stanowi flora 
łąk torfiastych. Część ich, t. z w. „Księ- 
żowszczyzna“, zajmuje ogromną prze
strzeń ku wsi Rymoszom, na zachód i na 
wschód zlewa się z łąkami wlościańskiemi 
wsi sąsiednich. Grunt torfiasty zapada 
się pod stopami, a gdzieniegdzie przed
stawia czarne błota z wystającemi bruna- 
tno-zielonemi kępkami. Podobnie przed
stawiają się łąki nad Bobowienką, gdzie 
w roku bieżącym prowadzono eksploata- 
cyę torfu; robotnicy zajęci przy niej nie
raz zapadali po szyję w czarne, zimne 
jamy. Pokrewne, choć wskutek uprawy 
mniej kwaśne są łąki, należące do ma
ją tku  Kwieciany za Wynią. Przewagę 
w roślinności łąk torfiastych mają mchy 
i turzyce, wczesną wiosną w ogromnej 
ilości występuje kaczyniec, potem gni- 
dosz błotny i storczyk zwany tu kukaw- 
ką. Zebrane gatunki są to:

Eriophorum angustifolium. E. latifolium. 
Iris sibirica. Orchis militaris. O. maculata. 
Polygonum Bistorta. Lychnis Plos Cuculi. 
Campanula patula. Gentiana rerna. Pedicu- 
laris palustris. Cardamine pratensis. Caltha 
palustris. Viola palustris. Myosotis palustris. 
Alectorolophus minor. Galium vernum. Ra
nunculus. Potamogeton perfoliatus— w głębi 
rowu z wodą. Carex yulgaris. Carex dioica. 
Carex panicułata. Carex oanescens. Carex 
flava. Soirpus silyaticus.

Prócz powyższych gatunków zebrałam 
w Kwiecianach na łące za zastawą: Vera- 
trum album. Thalictrum aąuilegifolium. Th. 
flavum. Melampyrum nemorosum — w cie
niu drzew na brzegu łąk, wreszcie kilka 
gatunków tawuł w pąkach. Na łące doro- 
howickiej wykopałam z rowu egzemplarz 
żywokostu fioletowego: Symphytum offici- 
nale.

Jadwiga Wodzińska.

Z  N O W S Z Y C H  BADfAŃ NAD 
B U D O W Ą  KOMÓRKI.

(C iąg dalszy).

3. Chromatoplazma komórek płciowych.

W nabłonkach wyściełających wnętrze 
organów rozrodczych część komórek tyl
ko różnicuje się, dając ja jka lub plemni
ki. Według nowszych badań istotna od
rębność tych w łaściwych komórek płcio
wych sięga niezmiernie wczesnych sta
d iów  rozwojowych, daje się w wielu wy
padkach odnaleść już pomiędzy blasto- 
meronami i^przekazujeyprzez długi sze
reg pokoleń. Jednak dopiero w kilku 
ostatnich j  pokoleniach tej linii zmiany, 
przygotowujące budowę definitywnych 
komórek'płciowych, stają się dość wido
czne, aby o różnicowaniu się ich mówić 
można było. W czasie dojrzewania ele
mentów płciowych rozróżniamy okres 
wzrostu, kiedy z pomiędzy otaczających 
komórek nabłonkowych rozwijające się 
komórki płciowe—w tym okresie zwane 
oogoniami w jajniku, spermatogoniami 
w jądrze—zaczynają się wyróżniać przez 
szybszy wzrost i intensywność dzielenia 
się, oraz okres podziałów redukcyjnych. 
Jak wiadomo, dwa pokolenia komórek 
płciowych, w których przez ' specyalnie 
ukształtowane podziały zostaje dokona
na redukcya chromatyny, nazywamy 
oocytami w jajnikach, spermatocytami 
w jądrze. Powstałe przez podział sper- 
matocytów drugiej generacyi komórki, 
to spermatydy dające już bezpośrednio 
tylko przez szereg zmian w budowie 
plemniki. Oocyt drugiego rzędu, dzieląc 
się, daje, jak  wiadomo, młode jajko i dru
gie ciałko kierunkowe.

Plazma komórek płciowych męskich, 
od spermatogonii począwszy, zawiera 
liczne chromatoplasty. Meves dzieli je 
na trzy grupy: reszty wrzecionek podzia
łowych, idyosomy i przyjądrza. Podstawę 
klasyfikacyi Mevesa stanowi los tych ciał 
podczas różnicowania się plemnika. Re
szty wrzecionek nie wchodzą wcale do
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budowy plemnika, zanikając w plazmie 
spermatyd. Idyosomy dają przednią część 
główki, t. zw. perforatoryum, przyjądrza 
wchodzą w skład części ogonowej.

Idyosomy i przyjądrza są najczęściej 
ciałami kulistemi znacznych rozmiarów, 
które barwią się intensywniej od otacza
jącej plazmy, z większą skłonnością do 
barwników jądrowych. Przez długi czas 
mieszano stale te utwory. Różnicę, poza 
odmiennością przeznaczenia, stanowi jesz
cze różny czas ich pojawiania się i sto
sunek do innych składników komórki.

Idyosom występuje już w spermatocy- 
tach pierwszego rzędu. Jestto warstwa 
chromatoplazmy otaczająca śródciałko. 
Jest rzeczą nieustaloną, czy można go 
uważać za utwór homologiczny ze sferą 
atrakcyjną figur podziałowych. Rozmiary 
większe niż zwykłych sfer atrakcyjnych, 
spoistość tworzącej go substancyi oraz 
zdolność do różnicowania się dalszego 
każą pamiętać, że, gdybyśmy nawet idyo
som ze względu na stosunek do śród- 
ciałka nazwali sferą atrakcyjną, będzie 
to sfera od wszystkich innych odmien
na. Ginąc w okresie podziałowym, za
pewne zużywany na wytworzenie części 
figur podziałowych, idyosom odtwarza 
się po dwu podziałach okresu dojrzewa
nia. W spermatydzie zdaje się unieza
leżniać od centrosomu, który tu już 
w najwcześniejszych stadyach różnico
wania się plemnika znajdowano poza 
idyosomem, bardziej obwodowo. W dal
szym biegu różnicowania substancya 
idyosomu zgęszcza się silnie i tworzy, 
jak powiedziano, perforatoryum.

Charakterystykę przyjąder stanowi to, 
że występują zwykle dopiero w sperma- 
tydach w postaci dużych ciał kulistych, 
bazichromatycznych, w części przynaj
mniej, oraz leżących zwykle w sąsiedz
twie jądra. La Valette Saint George opi
sywał je  pierwszy już w 1867 roku, 
w spennatydach owadów, jako silnie ła
miące światło, kuliste ciało, które leży 
obok jądra i zdaje się znajdować w związ
ku z tworzącą się witką plemnika. Na
zywa on zrazu to ciało „ciałem pobocz- 
nem“, potem wprowadza termin „przy- 
jądrza“. Nieco później Metschnikoff i Btit- i

schli podają bliższe szczegóły o losie 
przyjąder. Biitschli bada je  u owadów 
prostoskrzydłych i tęgopokrywych. Zra
zu jednolite, kuliste — w czasie pojawia
nia się witki plemnika wydłuża się ono 
silnie i dzieli w kierunku podłużnym 
na dwa, niemal nitkowatego kształtu 
ciała, z których każde, zwrócone jednym 
końcem ku jądru, drugim przylega do 
witki. Dalsze obserwacye St. Georgea, 
Platnera, Toyamy, Wilcoxa stwierdzają, 
że podobnie wyglądające ciała występują 
w spermatydach powszechnie i wszędzie 
zostają zużyte do budowy witki plemni
ka—według większości badaczów na wy
tworzenie otoczki witki, według niektó
rych (np. Wilcoxa) — samego włókna 
osiowego. Badania późniejsze zwracają 
uwagę na budowę wewnętrzną przyją
drza. Rzadko tylko jestto jednolite kuli
ste ciało—pospolita jest budowa włóknis
ta, właściwie kłębkowata, lub gruboziar
nista. Zostaje dowiedzione, że w więk
szości przypadków przyjądrza są tylko 
skupieniami ziarn barwnych, które we 
wcześniejszych okresach mogą leżeć roz
proszone w plazmie i skupiać się dopie
ro ku końcowi rozwoju komórek płcio
wych męskich. Występowanie tych ziarn 
obserwowane było dawno. La Valette 
Saint George opisuje je jako cytomikro- 
somy i stwierdza w całym szeregu ba
dań związek, jak i istnieje między niemi 
a przyjądrzami. Przyjądrza jego zdaniem 
tworzą się w spermatocytach przez sku
pienie luźno w spermatogoniach leżących 
mikrosomów i stale odnaleść w nich mo
żna układ ziarnisty. Z tego jednak, że 
La Valette widzi tworzenie się przyjąder 
już w spermatocytach i zużywanie pod
czas podziałów, wnosić można,’j że miał 
raczej do czynienia z idyosomami.

Henking opisuje obszernie ziarna barw
ne w plazmie spermatocytów u Pyrrho- 
coris apterus. Występują one ^ku koń
cowi okresu wzrostu w postaci drobnych 
kulek, które Henking nazywa kulkami 
żółtkowemi. To, co on podaje o losie 
kulek żółtkowych, nie odpowiada również 
dzisiejszym wiadomościom o przyjądrzu. 
Kulki żółtkowe podczas drugiego podzia
łu mają układać się w szeregi pomiędzy
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promieniami, po podziale gromadzić się 
dokoła resztek wrzecionka, przez czas 
długi łącznie z niemi spajając dwie mło
de spermatydy. Kiedy podziai ostatecz
nie zostanie ukończony z przepołowio
nych resztek wrzecionka i mas kulek 
żółtkowych tworzy się po każdej stronie 
płaszczyzny podziałowej jedno przyjądrze. 
Według tych spostrzeżeń utwory, które 
Meves rozróżnia jako idyosom, przyjądrze 
i resztę spójnika komórkowego, tworzy
łyby jedno ciało. .

Związek między ziarnami barwnemi 
a tym właśnie typem większych chro- 
matoplastów, które dają części witki 
plemnika i do których wyłącznie stosu
jemy dziś nazwę przyjąder, zostaje usta
lony przez Bendę i Mevesa.

Benda w szeregu rozpraw z 1897, 1898 
i 1902 roku stwierdza w plazmie sper- 
matocytów licznych gatunków zwierzę
cych obecność drobnych ziarnek, bar
wiących się eklektywnie fioletem krysta
licznym i oznacza je  jako mitochondria, 
wprowadzając poraź pierwszy ten termin. 
Mitochondria będą właściwie stanowiły 
poszczególny tylko typ bioblastów Alt- 
manna. O tem, że są to utwory żywe, 
przekonywa się Benda, śledząc ich roz
wój--' — we wszystkich obserwowanych 
spetmatocytach dają one otoczkę spiral
ną włókna osiowego witki plemnika. 
Ugrupowanie mitochondryj może dawać 
utwory włókienkowate subtelne, które 
Benda oznacza jako chondryomity i g rub
sze sztabki — chondryokonty.

Losy utworów mitochondryalnych w ko
mórkach płciowych męskich były przed
miotem licznych i niezmiernie gruntow
nych badań Mevesa. W jednem z daw
niejszych — nad spermatogenezą u Py- 
gaera bucephala — zestawia on już całą 
ich linię rozwojową. W spermatocytach 
pierwszego rzędu substancya mitochon- 
dryalna tworzy liczne drobne pęcherzyki 
o ciemnej warstewce obwodowej i słabo 
się barwiącej treści -  chondryosomy. 
Pęcherzyki w czasie pierwszego podziału 
z okresu dojrzewania zmieniają kształt, 
Wydłużają się i zlewają ze sobą, dając 
grube włókienka o tej samej budowie. 
Włókna chondryosomalne tworzą warstwę

płaszczowato okalającą figurę podziałową. 
W biegu podziału w każdejn z nich mo
żna spostrzedz stopniowe przewężanie się 
w okolicy odpowiadającej płaszczyźnie ró
wnikowej wrzecionka. Podczas tworze
nia jąder potomnych przewężenie włó
kien zostaje ukończone i cały płaszcz 
mitochondryalny daje dwa skupienia 
bezkształtne substancyi barwnej. Każde 
z nich przez zaokrąglenie się przybiera 
postać ciała odpowiadającego przyjądrzu 
dawnych autorów. W spermatocytach 
drugiego rzędu, szykujących się do po
działu, przyjądrza mogą przechodzić też 
same etapy rozwojowe w odwrotnym po
rządku, rozpadać się na mitochondrya, 
dające przez wzrost chondryosomy i t. d. 
Przejście od przyjąder do luźno rozrzu
conych ziarnek -  mitochondryj—nietylko 
na podstawie badań Mevesa daje się 
przeprowadzić. Już dawniejsi badacze 
zauważyli, że przyjądrze niezawsze ma 
budowę spoistą. Platner, Prenant, Lee 
wzmiankują o występowaniu w niem 
tworzących je jakby przez ścisłe skupie
nie włókien lub pętli barwnych. Platner 
obserwuje rozpad przyjąder wyraźny na 
poszczególne włókienka. La Valette Saint 
George, Korotnetf, Prenant zwracają uwa
gę na to, że włókienka zkolei mogą 
być tylko uszeregowaniem ziarnek. Za
tem ani mitochondrya ani przyj ądrza nie 
są jako takie utworami stałemi, są to 
poprostu różne formy rozwojowe specy
ficznej substancyi tworzącej w końcu 
część aparatu ruchowego plemnika.

Wyniki badań nad chromatoplazma- 
tycznemi ciałami komórek płciowych męs
kich można tak streścić: U bezkręgow
ców spermatogonie zawierają rozrzucone 
w plazmie ziarnka substancyi o specy- 
ficznem barwieniu się — mitochondria. 
W spermatocytach taż substancya wy
stępuje w postaci włókienek lub pętli. 
Są to utwory z mitochondryj powstałe 
z zamaskowaną tylko budową ziarnistą. 
Podczas podziałów spermatocytów ule
gają one również podziałowi — każda 
spermatyda otrzymuje mniej więcej ró
wną ilość tworzącej je  substancyi. W sper- 
matydach włókienka mitochondryalne 
skupiają się w duże, kuliste przyjądrza.
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Przyjądrze może przechodzić jeszcze pe
wien rozwój strukturalny: z jednolitego 
staje się uwarstwowanem. Znaczenie 
zmian w jego budowie zachodzących nie 
je s t  wiadome. W wyglądzie, wielkości 
i nawet liczbie przyjąder mogą zacho
dzić zresztą duże różnice między różne- 
mi gatunkami. Podczas różnicowania się 
plemnika zostają one stale zużywane na 
wytworzenie płaszcza okalającego włókno 
osiowe ogona. U kręgowców stosunki 
te nie są w równym stopniu poznane. 
Z badań Retziusa, Regauda, Moreaux 
i innych wynika w każdym razie, że i tu, 
jak u bezkręgowców, mitochondrya skła
dają się na wytworzenie otoczki, prze
chodząc stadya pośrednie większych sku
pień o zatartej budowie ziarnistej. Czy 
mitochondrya i powstałe z nich utwory 
w komórkach płciowych męskich są pla- 
zmatycznego, jądrowego czy mieszanego 
pochodzenia, to nie jest ustalone. Szkoła 
Hertwiga (Wasiljeff, Popoff) je s t  za ją- 
drowem ich pochodzeniem, Duesberg, 
Gerard, Meves wyrażają się stanowczo 
wr duchu przeciwnym.

Najkompetentniejszy może znawca ■— 
Meves — uważa je  za zróżnicowania pla- 
zmatyczne, będące w stosunku do cyto
plazmy tem, czem jes t  chromatyna wła
ściwa w stosunku do reszty substancyi 
jądrowej — mianowicie siedliskiem tych 
cech dziedzicznych, które są związane 
z cytoplazmą. Do tego wniosku doprowa
dzają Mevesa obserwacye nad bardzo re 
gularnemi podziałami chondryosomów. 
Bliższe wiadomości o badaniach Mevesa, 
ściągających się do tego przedmiotu, po
dawał S. Powierza w JSla 27 Wszechświata 
z r. b. Wspomnę tu tylko, że mito—al
bo, używając ostatnio przez niego wpro
wadzonego wyrażenia plastochondrya ró
wnie w spermatocytach jak  w oocytach 
dzielą się prawidłowo i że następnie pla
stochondrya męskie, wprowadzone w sta
nie skupienia w postaci otoczki spiral
nej plemnika podczas zapłodnienia do 
jajka, kopulują z plastochondryami żeń- 
skiemi. Od ścisłych spostrzeżeń Meves 
przechodzi tu na grunt spekulacyi, jak 
doświadczenia z różnemi „teoryami" do- 
tyczącemi aparatu karyokinetycznego,

śródciałek, bioblastów i t. d. wykazały 
mocno w cytologii niebezpieczny. Ostroż
ny i objektywny jak wogóle cytologowie 
francuscy, Prenant tak się wyraża z po
wodu ostatniej rozprawy Mevesa: „Mo
żna się dziwić, że mikromerystyczne te- 
orye dziedziczności zachowały jeszcze 
dziś tyle uroku, że jeden z najlepszych 
histologów— jakim jest Meves — zmienia 
tak jasno przez siebie obserwowane ciał
ka w hypotetyczne cząsteczki reprezen
tacyjne".

Przechodząc do chromatoplazmy ko
mórek płciowych żeńskich, znajdziemy 
tu w zasadzie podobne jej ukształtowa
nie: bądź ziarnka luźno rozrzucone, bądź 
większe — ziarniste, albo jednolite jej 
skupienia. Różnice będą związane z od
miennym kierunkiem, jaki tu przybiera 
różnicowanie się elementów płciowych 
i będą się odnosiły głównie do funkcyo- 
nalnego znaczenia utworów chromato- 
plazmatycznych.

Jajko dojrzewające tworzy na koszt 
doprowadzanych przez tkanki otaczające 
substancyj znaczną ilość żółtka. Ta czyn
ność sprowadza wybitne zmiany w we
wnętrznej jego budowie.

W pierwszym okresie wzrostu jądro 
wydala do plazmy jąderka oraz liczne 
ziarna i sztabki chromatynowe. Podczas 
dalszego wzrostu wydalanie ustaje. Z nie
wyraźnie okonturowanych, kosmatych 
chromosomów tworzą się ostre pętle 
chromatynowe — chromosomy podziało
we. Na ich obwodzie mogą występować 
ziarnka substancyi jąderkowej. Od po
czątku barwią się one odmiennie od 
chromosomów; — zachodzi tu wypocanie 
niejako z chromosomów reszty zawartej 
w nich amfichromatyny. Pozostaje sku
piona w pętlach wyłącznie bazichroma- 
tynowa (czuła na zieleń metylową) sub- 
stancya. Powstałe z ziarnek amfichro
matyny (nukleoliny) jąderka rosną przez 
czas pewien. Ku końcowi okresu two
rzenia żółtka zdają się być ponownie wy
dalane do plazmy. Ze zmian na teryto- 
ryum cytoplazmatycznem zasługuje na 
uwagę przede wszystkiem wzrost. Ko
mórka jajkowa nietylko odkłada mate- 
ryały zapasowe, ale i rośnie w tym okre
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sie. W ściankach sieci plazmatycznej 
występują utwory, które ze względu na 
ich sposób barwienia się możemy zali
czyć do chromatoplazmy. Najdawniej 
znane były i tu duże ciała kuliste, zwa
ne „ciałami żółtkowemi“. Pierwszy Bal- 
biani bada ciała żółtkowe u stawonogów. 
W jajkach Tegenaryi rozwinięte zupeł
nie ciało żółtkowe składa się z delikat
nego pęcherzyka środkowego, słabo się 
barwiącego, otoczonego współśrodkowe- 
mi warstwami substancyi, barwiącej się 
podobnie jak chromatyna. Wewnątrz pę
cherzyka może leżeć jedno lub kilka ziar
nek, barwiących się jak  warstewki ob
wodowe. Ziarna żółtka występują na 
obwodzie tego ciała, w bezpośredniej 
styczności z warstwą obwodową. Co do 
rozwoju ciała żółtkowego Balbiani uwa
ża, że powstaje ono przez pączkowanie 
z jądra komórkowego, rośnie przez na 
kładanie się koncentryczne substancyi 
barwnej.

Jądra żółtkowe zostały później znale
zione w dojrzewających ja jkach całego 
szeregu zwierząt. Co do budowy i kształ
tu mogą się one przedstawiać u różnych 
grup rozmaicie. Niemogąc tu wszyst
kich uwzględniać, wymienię kilka z na j
częściej opisywanych. U stawonogów 
zdaje się być rozpowszechnionem jądro
0 budowie opisanej przez Balbianiego. 
(Wittich, v. Siebold, Leydig u pajęcza
ków, Lubbock u myriapodów, v. Bam- 
beke u owadów, Leydig, Burmeister 
u raków i t. d.). Tęż sarnę, choć nie tak 
wyraźną, budowę znajdują później Cu- 
mingham u ryb, Henneguy u licznych 
ssaków.

Jednak Leydig, Nemec, v. Bambeke 
zauważają (również na ja jach  stawono
gów), że układ spółśrodkowy je s t  wła
ściwy pewnemu tylko okresowi rozwo
jowemu cial żółtkowych. Na jednym
1 tym samym materyale obserwowane, 
to ciało może wykazywać budowę bądź 
uwarstwowaną, bądź ziarnistą. Zdaniem 
Leydiga jądro żółtkowe owadów zostaje 
zużyte podczas tworzenia żółtka przez 
rozpad na ziarnka, dające dalej bezpo
średnio ziarna żółtkowe.

Jądro żółtkowe w postaci bezkształtne
go skupienia ziarn barwnych spotyka się 
w jajkach wielu zwierząt. U niektórych 
pierścienic (Mead u Chaetopterusa) ta 
masa ziarnista przechodzi bezpośrednio 
w sieć cytoplazmy. Podobne obrazy dają 
ja jka żab, Amphioxusa, ja jka ptaków. 
Według badań Holla nad jajkami kury 
ziarniste ciało żółtkowe występuje zrazu 
jako nakrywka jądrowa, rośnie, przez 
liczne wypustki wchodzi w zetknięcie 
z plazmą i zostaje przez nią wchłonięte. 
Dopiero nasycona tą zbliżoną do chro
matyny substancyą plazma tworzy ziar
na żółtkowe.

Ciekawe są spostrzeżenia, jakie Crety 
czynił nad jajami strzykw. Duże, je 
dnolite, stożkowatego kształtu ciało, któ
rego sposób barwienia się je s t  zgodny 
z ciałami żółtkowemi, znajduje się tu 
poprzez błonę jajkową w bezpośredniej 
łączności z komórkami pęcherzyka.

M. i P. Bonin znajdują u rozgwiazd 
rozrzucone w plazmie ja jek  włókienka 
barwne, przez nich zwane włókienkami 
organoplazmatycznemi. Powstają one w 
obrębie plazmy, pęczniejąc i skupiając 
się tworzą jedno lub kilka jąder żółtko
wych. Tu zatem te utwory mają w za
sadzie budowę włóknistą.

U pierścienic w plazmie dojrzewają
cych jajek mogą występować równocze
śnie typowe jądra  żółtkowe o uwarstwo- 
waniu spółśrodkowem, masy ziarniste 
i pierścienie lub wstęgi barwne, otacza
jące podczas karyokinezy bieguny figuj* 
podziałowych. K. Poot, która badała ja j 
ka Allobophora foetida, je s t  zdania, że 
bez względu na różnice kształtu utwory 
te są jednej natury, powstają z jednej 
substancyi.

Ze względu na stwierdzenie związku, 
istniejącego między luźno rozrzuconemi 
w plazmie dojrzewających jaj ziarnami 
i bryłami substancyi barwnej a pozornie 
tak wyspecyalizowanem jądrem żółtko- 
wem, zasługują na uwzględnienie bada
nia Schaxela nad jajkami żachw i Po- 
poffa nad. komórkami płciowemi ślima
ków.

W okresie dojrzewania wydalona z ją 
dra chromatyna układa się w plazmie
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ja jek  żachw w rozmaity sposób. Naj
częściej tworzy liczne ziarna i grudki, 
które wędrują ku obwodowi, tam się na
gromadzając. Jeszcze w bezpośredniem 
sąsiedztwie jądra  mogą się te grudki 
skupiać w „czapeczki jądrowe“. Wresz
cie te ziarnka chromatynowe mogą ró
wnież tworzyć przez skupienie się kuli
ste, silnie się barwiące ciała, niezależne 
od jądra (np. u Cione). Pozostają one 
w jajku długo, zdają się rosnąć, przy- 
czem dookoła intensywniej się barwią
cego zbitego ośrodka nakładają się kon
centrycznie warstwy substancyi chroma- 
tynowej, tworząc ciało żółtkowe o budo
wie odpowiadającej typowi Balbianiego. 
W biegu procesu tworzenia żółtka całe 
ciało ulega rozpadowi, tworząc obłok 
rozproszonej chromatyny.

Według spostrzeżeń Popoffa w pier
wszych okresach wzrostu w plazmie jaj 
żyworódki i winniczka pojawiają się licz
ne chromidia. Są to (podobnie jak Scha- 
xel obserwował u żachw) nieregularne 
masy ziarn lub sztabek chromatynowych, 
leżące w bezpośredniem sąsiedztwie j ą 
dra, tak, że sztabki chromidyalne wy
glądają nieraz jak  przedłużenia zrębu 
chromatynowego poza błonę jądrową.

W miarę wzrostu ja jka chromidya od
dalają się od jądra, pęcznieją, barwiąc 
się coraz słabiej hematoksyliną żelazną, 
wreszcie rozpuszczają się zupełnie. Ró
wnocześnie rozpoczyna się tworzenie żółt
ka. W plazmie powstają ciała żółtkowe, 
zrazu jako skupienia ziarnistej, amfichro- 
matycznej substancyi, stopniowo wy
kształcające się w typowe ciała uwarst- 
wowane. Ziarna żółtkowe bardzo drobne 
i czerniące się silnie hematoksyliną że
lazną występują nie na ich warstwie ob
wodowej, jak  to podawał Balbiani, ale 
w obrębie samego ciała żółtkowego—na
przód w wodniczku środkowym, potem 
w przestrzeniach między warstwami barw- 
nemi. Ciało żółtkowe przez przewęża
nie lub rozpad może tworzyć liczne po
dobne utwory. Podczas rozpadu ziarna 
żółtka wydostają się do oczek sieci cy- 
toplazmatycznej, gdzie rosną dalej

Streszczając wspomniane tu badania, 
dochodzimy do wniosku, że dojrzewające

ja jka zawierają stale chromatoplazmę> 
czynną podczas tworzenia żółtka, że sub
stancya ta przynajmniej w części jest 
jądrowego pochodzenia i że może przyj
mować określone, sobie tylko właściwe 
formy strukturalne. Zdaje się pewnem, 
że ziarna i pętle luźno leżące, wstęgi 
barwne, masy ziarniste, jednolite kule, 
ciała uwarstwowane mogą być różnemi 
fazami jednego zjawiska. Obok substan
cyi czynnej, przemieszczanej w tym okre
sie masowo z terytoryum jądrowego na 
plazmatyczne i w plazmie samej, już od 
substancyi chromatynowej niezależnie, 
mogą występować chromatoplasty odpo
wiadające zupełnie tym, które Meves 
i Benda opisali w komórkach płciowych 
męskich jako mitochondrya i chondryo
somy. Schaxel w rozprawie wydanej te
go lata dotyka właśnie tego współcze
snego występowania w plazmie dojrze
wających ja jek  szkarłupni chromatopla- 
stów, których różny sposób barwienia 
się nie pozwala ujednoznaczniać ze sobą. 
Nieregularne masy ziarniste lub sztabki 
o chromatynowem barwieniu się (w r a 
zie użycia alizaryny i fioletu krystalicz
nego barwiące się tylko alizaryną) obok 
ziarn i włókienek pięknie barwiących 
się fioletem krystalicznym.

Pierwsze to chromatyna jądrowa wy
dalona na terytoryum plazmatyczne, za
tem utwory odpowiadające opisanym 
w wyżej wymienianych rozprawach chro- 
midyom — drugie to Mevesowskie chon
dryosomy, składniki cytoplazmy. Zna
czenie pierwszych jest jasne — w biegu 
produkcyi ziarn żółtkowych zostają cał
kowicie zużyte, o roli drugich mało 
wiemy.

Jest rzeczą możliwą, że wiele z opisy
wanych pod nazwą jąder żółtkowych 
utworów po bliższem zbadaniu nie da 
się wcale zaliczyć do tej kategoryi. Ma
sy ziarniste, naprzykład, mogą być w wie
lu przypadkach wprost produktem dege- 
neracyi chromatyny jądrowej, podobnie 
jak znaczna część podobnych zjawisk 
u pierwotniaków. Na razie nasze ob
szerne pojęcie chromatoplazmy objąć 
może wszystkie te ciała barwne w pla
zmie dojrzewających jajek, które przez
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krótszy czy dłuższy czas są zdolne do 
rozwoju i mają mniej czy więcej bezpo
średni udział w tworzeniu żółtka. Udział 
ąubstancyj jądrowych w powstawaniu 
znacznej części tych ciał je s t  stwierdzo
ny, przedstawiać się może rozmaicie, jak 
to wypływa z zestawienia badań Scha- 
xela i Popoifa. Schaxel znajduje, że sztab- 
ki substancyi chromatynowej po wydo
staniu się z jądra, skupiając się, bezpo
średnio tworzą ciała żółtkowe, w przy
padkach opisywanych przez Popoffa, 
chroinidya zostają najpierw rozpuszczo
ne w plazmie i dopiero ta, nasycona ich 
substancyą tworzy ciała Balbianiego. Po
nieważ i w pierwszym przypadku sztabki 
chromatynowe niewątpliwie ze współ
udziałem plazmy dopiero mogą utworzyć 
te, bardzo nieraz duże, ciała barwne, za
tem niema tu zasadniczej różnicy. W je 
dnym jak w drugim przypadku ciała 
żółtkowe będą tworzone przez połączone 
substancye cytoplazmatyczne i jądrowe. 
Przyjąwszy, że jądro żółtkowe je s t  or
ganem komórki jajkowej, nie możemy 
się dziwić pewnym różnicom w sposobie 
jego rozwoju, jak  i w definitywnym wy
glądzie u różnych grup zwierzęcych. By
łoby przeciwnie dziwnem, gdyby wobec 
zupełnej nawet jednoznaczności fizyolo- 
gicznej jakiś organ przedstawiał się mor
fologicznie jednakowo u świnki morskiej 
naprzykład i u strzykwy. Różnice w bu
dowie jednych organów komórkowych 
u różnych grup zwierzęcych muszą się 
w miarę postępu techniki cytologicznej 
coraz liczniej uwydatniać.

D r, M. Krahelska.
(C. d. n ast.).

L E  V ERRIER.
11 m arca  1811 — 23 w rz e śu ia  1877 roku .

Niedawno minęło stulecie urodzin Le 
Verriera, jednego z najsławniejszych ma
tematyków i astronomów wieku dzie
więtnastego. Pragniemy chociaż kilkoma 
słowami wspomnienia uczcić pamięć te
go wielkiego człowieka. Urban Jan Jó

zef Le Verrier był rodem z Saint Lo. 
O wczesnych latach jegO|Wiemy bardzo 
mało. Dopiero w roku 20 ym widzimy 
Le Verriera w „Ecole Polytechnique“, 
gdzie swym bystrym umysłem wyróżniał 
się wśród towarzyszów. Ukończywszy 
szkołę Politechniczną, Le Verrier otrzy
mał posadę chemika w „Administration 
des tabacs“, lecz czy zajęcie to było nie
odpowiednie dla niego, czy też umysł 
jego potrzebował szerszych widokręgów, 
dosyć, że nie długo pozostawał na tem 
stanowisku i postarał się o posadę repe
tytora astronomii, w tej samej „Ecole 
Polytechnique“. Odtąd Le Verrier po
święca wszystkie swoje wolne chwrile 
badaniom w zakresie astronomii teore
tycznej, a ze szczególnem zamiłowaniem 
wnika w podstawy mechaniki nieba.

Odkrycie planety Neptuna drogą ma
tematyczną przez Le Verriera, które 
unieśmiertelniło imię jego, nie może się 
jednak porównać z jego innemi pracami 
w dziedzinie mechaniki nieba, a miano^ 
wicie z opracowaniem zupełnej teoryi 
ruchu planet. Niełatwą bowiem rzeczą 
jest wyprowadzić z trudnych rachunków 
kompletną teoryę ruchu planet; na to 
potrzeba było przenikliwego umysłu i ol
brzymiej wytrwałości Le Verriera. I dziś 
jeszcze podziwiać musimy „że ten czło
wiek miał dosyć siły, żeby przebiedz ca
łość układu słonecznego, obliczając z naj
większą ścisłością wszystkie bez wyjąt
ku perturbacye, jakie mogą działać na 
każdą planetę—jest to rzecz, którą ujya- 
żanoby za niemożliwą, gdyby jej rezul
ta t  nie leżał przed nami“.

Lagrange i Poisson dowiedli, że wiel
kie osi dróg planet nie ulegają zmianom 
wiekowym, lecz wahają się tylko około 
niektórych wartości średnich, z powodu 
nierówności okresowych. Stąd wynika, 
że i czasy obiegów planet około słońca 
pozostaną te same. Oprócz tego, Laplace 
jeszcze wykazał, że mimośrody i nachy
lenia dróg planet wahają się w ciasnych, 
dających się wyznaczyć granicach. Po
zostawało teraz oznaczyć granice owych 
wahań i wogóle upewnić się, czy system 
słoneczny będzie trwały. Powyższe za
gadnienie rozwiązał w sposób świetny
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Le Verrier w roku 1839, mając zaledwie 
28 lat. Idąc drogą utorowaną przez La- 
placea, Le Verrier obliczył najwyższą 
granicę, jaką mogą mieć mimośrody i na
chylenia dróg Merkurego, Wenery, Ziemi, 
Marsa, Jowisza, Saturna i Urana. Wy
nik ogólny tych obliczeń był taki: układ 
słoneczny jest trwały i prawdopodobnie 
w przyszłości pozostanie takim. Jednak 
nowsze badania Gyldena, Seeligera i zna
komitego analityka H. Poincarego wypo
wiadają się przeciw trwałości systemu 
słonecznego. Mimo to prace Le Verrie- 
ra pozostaną nadal cenne.

W roku 1781-ym W. Hersehel przy
padkowo odkrył planetę Urana i rozsze
rzył przez to granice naszego układu. 
Dawniejsi astronomowie obserwowali Ura
na, jak  się potem okazało, wiele razy, 
jako gwiazdę 6-ej wielkości, lecz nie 
przypuszczali, ażeby to mogła być pla
neta. Wkrótce zostały ułożone przez J. 
Delambrea pierwsze tablice Urana, które 
niedługo zgadzały się z obserwacyauii, 
tak, że nie pozostawało nic innego, jak  
znowu ułożyć nowe tablice, któreby na
leżycie przedstawiły ruch Urana. Ułoże
niem takich tablic zajął się A. Bourard, 
a potem E. Bourard, lecz i te tablice 
niewiele pomogły, gdyż w roku 1845-ym 
niezgodność wystąpiła w jeszcze wyż
szym stopniu, aniżeli w latach poprzed
nich. Zagadka ruchu Urana wzbudziła 
silne zaciekawienie pośród astronomów. 
W tym czasie Arago zwrócił się do Le 
Verriera z propozycyą zbadania owych 
nieprawidłowości Urana. Le Verrier pod
jął się trudnego zadania i niebawem 
w roku 1845-ym i 1846-ym, przedstawił 
Akademii Nauk w Paryżu dwie swoje 
rozprawy w tej kwestyi. W powyższych 
rozprawach Le Verrier przypuścił, po 
roztrząśnięciu wszystkich możliwych wy
padków, że istnieje poza Uranem jakaś 
nieznana planeta, która jest przyczyną 
tych nieprawidłowości w biegu Urana; 
następnie obliczył elementy nieznanej 
planety, przybliżoną wielkość średnicy, 
jej jasność — wogóle wszystko to, co 
było niezbędne, aby znaleść planetę. Po
łożenie nowej planety Le Verrier prze
słał Gallemu, astronomowi berlińskiemu,

prosząc go o jej odszukanie. Galie, po
siłkując się nową mapą nieba, rzeczywi
ście znalazł dn. 23 września 1846 roku 
gwiazdę 8-ej wielkości, która nie była 
oznaczona na powyższej mapie; w na
stępnych dniach owa gwiazda zmieniła 
swoje położenie na niebie—była więc to 
planeta, przepowiedziana przez Le Ver- 
riera. Położenie nowoodkrytej planety 
różniło się zaledwie o 52' od położenia 
wskazanego przez Le Verriera. Nowa 
planeta otrzymała nazwę „Neptuna".

Do tych samych wniosków, co Le Ver- 
rier, doszedł też i Adams, który również 
wyznaczył rachunkiem położenie Neptuna.

Po tak wspaniałem odkryciu Le Ver- 
rier został członkiem Akademii Nauk 
i objął katedrę Mechaniki nieba w Sor- 
bonnie. W roku 1854-ym Le Verrier 
otrzymał miejsce dyrektora Obserwato- 
ryum paryskiego, a w roku następnym 
wydał znakomite „Annales de l ’Observa- 
toire de Paris", Których czternaście to
mów wyszło za życia jego.

Oprócz prac powyższych Le Verrier 
zajmował się teoryą księżyca, badał kwe- 
styę istnienia planety przedmerkurowej, 
następnie kazał ułożyć katalog gwiazd 
fundamentalnych.

Sumując w myśli prace Le Verriera 
i wszystko to co zrobił dla astronomii, 
możemy śmiało powiedzieć wraz z Airym, 
że on był „olbrzymem nowożytnej astro
nomii". Wielkiemu matematykowi i kon
tynuatorowi idei Laplacea, wystawiono 
pomnik na dziedzińcu Obserwatoryum 
paryskiego, lecz o ileż trwalszym i pię
kniejszym jego pomnikiem jest planeta, 
przezeń odkryta.

M. B.

ODKRYCIA P A L E O N T O L O G IC Z N E  
W A FR Y C E  I EU RO PIE .

Przeszło dwa lata ternu dzienniki roznio
sły wiadomość o odkryciu dokonanem przez 
znakomitego uczonego ze Stuttgartu, prof. 
Eberharda Fraasa, któremu udało się natra
fić w niem. Afryce wsohodniej na kości ja
kiegoś potwornego zwierzęcia przedpotopo
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wego, któro w cień usunęło wszystkie po
dobne do dzisiaj znane. Nawet amerykań
skie smoki okrutne (dinosaury) ustąpić mu
siały miejsca znalezisku afrykańskiemu. 
A przecież już te potwory przedwiecza do
chodzą 35 m długości i ponad 5 m wyso
kości!

Pod przewodnictwem regenta Brunświku 
zawiązał się przed dwoma laty komitet ce
lem zachowania i przewiezienia do Europy 
wspaniałego tego znaleziska. Instytucye pu
bliczne, zakłady naukowe i ludzie prywatni 
zebrali potrzebne fundusze, któremi wypo
sażono ekspedycyę całą, mającą zająć się 
zbadaniem cennego odkrycia. Miejsce, gdzie 
ono leżało, znajduje się nieopodal Tendagu- 
ru, o jakieś pięć dni drogi od pobrzeżnej 
miejscowości Lindi w niem. Afryce wschod
niej.

W ostatnich czasach przewieziono do Mu
zeum i Instytutu geologicznego w Berlinie 
‘231 wielkich pak, ważących razem 50 000% . 
Wielką część dalszej przesyłki przetranspor
towano już z Tendaguru nad morze i obec
nie znajduje się już ona w drodze do Euro
py. Wprawdzie największa ilość części 
szkieletowych jest pokruszona, ale skutkiem  
oznaozenia ich wzajemnego położenia na 
miejscu będą mogły być należycie zesta
wione.

O potwornych rozmiarach odkrytego zwie- 
rzęoia, dają już pojęcie wymiary niektórych 
tylko części, z których jedna np. kość gór
nego ramienia wykazuje 2,10 m długości. 
Żebra dochodzą niezwykłej długości 2,50 m, 
a jeden jedyny kręg szyi posiada wprost 
gigantyczne rozmiary, 1,20 m wysokości. 
Wprawdzie niema dotychczas ani jednego 
całkowicie złożonego szkieletu, ale zebrane 
są już kości prawie wszystkich części ciała, 
przedewszystkiem kończyn, następnie setki 
kręgów, między któremi jednolity 8 m dłu
gości kawał słupa kręgowego, tudzież mnó
stwo żeber całych i w ułamkach. Najgłó
wniejszą częścią szkieletu jest oczywiście 
zawsze cała, nietknięta czaszka; i w istooie 
niedawno doniesiono z Tendaguru, że natra
fiono i na całą czaszkę, gdy poprzednio tra
fiały się same ułamki. Spodziewać się więc 
należy, że możliwe będzie zrekonstruowanie 
całkowitego szkieletu, skoro tylko wszyst
kie znaleziska przeniesione zostaną do Ber
lina, a przedewszystkiem, o ile uda się wy- 
naleść dalsze środki na prowadzenie rozko
pów. Kośoi tego gigantosaura, jak nazwano 
to zwierzę, przewyższają w dwójnasób roz
miarami swemi ustawionego w berlińskiem 
Muzeum przyrody 25 m długiego diplodo- 
cusa, do którego pod względem kształtów  
ciała podobny był ów potworny zwierz afry
kański.

Ula nauki równie cennemi, jak olbrzymie 
owe resztki gigantosaura, są liczne kości 
mniejszych zwierząt, zapowiadające ciekawe 
wyniki dla zbadania fauny prawieku Afryki 
i wogóle całego globu.

O olbrzymich trudach, jakie ekspedycya 
miała do pokonania, nic nie daje tak do
brego wyobrażenia jak ta okoliczność, że 
wszystkie te kości, w braku jakiejkolwiek- 
bądź drogi, na głowach Negrów przetran
sportowane być musiały z Tendaguru nad 
wybrzeże morskie. Ponieważ zaś są one 
skamieniałe, a więc nie próżne wewnątrz, 
nierzadko więc jeden tylko kawałek, jak np. 
wspomniane ramię górne, ważył kilka cen
tnarów!

Gdybyśmy zrozumieć chcieli, jakie koszty 
ponosić musiała ta ekspedycya, to wystar
czy powiedzieć, że potrzebny w ogromnych 
ilościach gips do opakowywania nieznany 
jest całkowicie na miejscu, wobec czego 
sprowadzany być musiał aż z Europy i to 
do tego w lutowanyoh, blaszanych skrzy
niach, co koszt jego podnosiło z jednej mar
ki na dwadzieścia pięć, płaconych w Afry
ce. Ponieważ zaś krajowcy budują chaty 
swe jedynie z dylów i bali i nie znają cał
kowicie desek, więc również i same paki 
drewniane sprowadzać musiano z Europy.

Rzadko jednak trafia się, żeby przedsię
wzięcie naukowe opłacało się tak sowitemi 
wynikami, jak w danym razie. Gdy kierow
nictwo pracami w Berlinie, spoczywa w rę
ku sławnego prof. Branca, to samę ekspe 
dycyę tworzą dwaj uczeni, dr. Janeusch 
i dr. Hennig. W szesnastu rozmaitych pun
ktach prowadzą oni już rozkopy na bada
nym terenie i im głębiej sięgają, tem na 
cenniejsze i lepiej zachowane trafiają szcząt
ki. Dotychczasowe wyniki każą spodziewać 
się jeszcze wspanialszych rezultatów, o ile 
badania będą dalej prowadzone, czego oba
wiać się niestety należy ze względu, na 
brak potrzebnyoh koniecznie środków pie
niężnych. Starania poczynione jednak w tej 
mierze, spodziewać się pozwalają, że sprawa 
weźmie jaknajlepszy obrót, inaczej mówiąc, 
że „Tendaguru-Konto“ w Centrali Banku 
niemieckiego wnet wypełnione zostanie zna- 
oznemi datkami pieniężnemi. A  w interesie 
nauki byłoby to niezmiernie pożądane. Już 
dzisiaj, ledwie w kilka miesięcy po dokona- 
nem odkryoiu, nauka zyskała w niem nad- 
zwyozaj cenny nabytek. Powodowani bo
wiem szlachetnem współzawodnictwem, An
glicy rozpoczęli podobne badania i na swem 
terytoryum, na wschód od jeziora Wiktoryi, 
gdzie udało się im dotychczas natrafić na 
szczątki olbrzymiego zwierzęcia trzeciorzę
dowego, zw. dinotherium.

*
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Cenne odkrycie szczątków zwierząt ko
palnych, niedaleko Tendaguru w niem. 
Afryce wsch. nie długo miało pozostać wy
padkiem odosobnionym. Obecnie bowiem 
natrafiono na podobne szczątki także i w 
Afryce wsch. angielskiej, mianowicie na 
wschód od wielkiego jeziora Wiktoryi. Do
kładne zbadanie ich powierzono prof. And
rewsowi, który wyniki tymczasowe przed
stawił londyńskiemu Tow. zoologicznemu. 
Szczątki te o tyle nie są zbyt pokaźne, że 
zachowały się tylko w ułamkach, między 
któremi znajduje się wspaniały okaz części 
szczęki z kilkoma dobrze zachowanemi zę
bami: należy ona do małego gatunku zna
nych ssaków, dinotherium, które w epoce 
trzeciorzędowej zamieszkiwały licznie nie- 
tylko Europę ale i Azyę. Zwierzę to było 
najprawdopodobniej poprzednikiem rodziny 
słoniów. Sławna jest zwłaszoza wydobyta 
pod Eppelsheimem w dolinie Moguncyi, 
czaszka jego, długości więcej niż jednego 
metra. Gatunek wschodnio-afrykański zdaje 
się być najbliższym gatunkowi Dinotherium 
Ouyieri, żyjącemu we Francyi w okresie 
miocenu, epoki trzeciorzędowej. Z tego je
dnak niemożna jeszcze wnosić z pewnością, 
czy warstwy afrykańskie należą do tej sa
mej epoki, ponieważ możliwe jest, że osobli
we te zwierzęta dłużej zachowały się w Afry
ce, niż w Europie lub Indyach. W tych  
samych warstwach natrafiono jeszcze na 
szczątki małego nosorożca, olbrzymiego żół
wia lądowego z gatunku Trionyx i kroko
dyla. Znalezisko podobne tak daleko w wnę
trzu Afryki nie było do dzisiaj znane 
i z tego względu stanowi ono bardzo ważne 
odkrycie dla paleontologii, zyskującej w niem 
nowy materyał naukowy.

** *

Podczas budowy domu w dzielnicy Gerst- 
hof (Bastiengasse) w Wiedniu natrafiono na 
szczątki olbrzymiego zwierzęcia kopalnego. 
Wybierając ziemię, odkryto w głębokości 
około 6 m potężny ząb, tkwiący w warst
wie gliny, przywalonej z góry pokładem 
piasku. Starannie dalej prowadzone rozko
py pozwoliły wydobyć inne części szkiele
tu, na których zachowały się jeszcze reszt
ki skóry i mięśni. Dotychczas wydobyto 
głowę i samo ciało, a ponieważ części szkie
letowe rozsypane były na przestrzeni 14 m, 
więó sądzić można, że należą one do licz
niejszych osobników. W szczątkach tych 
poznano szkielet zwierzęcia z w. dinotherium, 
które tak wyglądem jak i wielkością zbliżo
ne było do późniejszego słonia. Kości spo
czywały wzdłuż piwnic aż popod powierz
chnią ulicy, a ohociaż nie przerwano pracy 
koło dalszej budowy, jednak zdecydowano

się usunąć kawał muru, celem uratowania 
niezwykłego znaleziska. Wydobyte dotych
czas kośoi, złożone zostały w kanoelaryi in
żyniera. Dinotherium (giganteum), zwierzę 
podobne do słonia z kłami zwróconemi na 
dół, należy do fauny miocenu, młodszej for- 
maoyi trzeciorzędowej, znanej ze złożysk 
i w dolinie Wiednia. Znajdowano je już 
kilkakrotnie w bliższej lub dalszej okolicy, 
ale nigdy jeszcze nie trafiono na tak kom
pletny okaz; jodynie z poszczególnych fra
gmentów ustawiano całość, kompletując ją 
odpowiednio odlanemi częściami gipsowemi. 
Szczęśliwym więc trafem znaleziono prawie 
równocześnie szczątki szkieletowe tego przod
ka rodziny słoniowatych w Europie i w Afry
ce, nad jeziorem Wiktoryi.

B. Janusz.

Korespondencya W szechśw iata.

Zakrycie gwiazdy przez Jowisza i jego III 
satelitę w d. 13 sierpnia r. b.

Już w kalendarzyku astronomicznym na 
sierpień r. b. nadmieniliśmy o zakryciach 
gwiazdy 61/2 wielkości przez Jowisza (wi- 
dzialnem w Azyi Wschodniej i Australii) 
i Ganimeda (widzialnem w Ameryce Połud
niowej), mających nastąpić w d. 13 sierpnia 
r. b. Szczegółowe obliczenie tych zjawisk, 
z których drugie zwłaszcza jest rzadkie, po
dane zostało w 3S 4508 Astronomische 
Nachrichten.

Dzisiaj zjawiska te należą do przeszłości; 
o przebiegu ich otrzymaliśmy następujące 
informacye:

Pierwsza wiadomość nadeszła z obserwa- 
toryum w Przegalinach, od p. Wł. Szaniaw
skiego. W Przegalinach naogół pogoda źle 
dopisała; p. Szaniawskiemu w krótkiej przer
wie pomiędzy chmurami udało się jednak 
dokonać spostrzeżenia, potwierdzającego do
kładność obliczeń astronomicznych. Względ
na pogoda w godzinach rannych w d. 13 
sierpnia zmieniła się na kompletne zachmu
rzenie po południu; od czasu do czasu zda
rzały się jednak przerwy w chmurach. Do
piero o godz. 18 m. 5 według czasu gwia
zdowego ukazał się na krótko Jowisz. P. 
Szaniawski zamierzał zmierzyć odległość 
gwiazdy od 1 i od III satelity, udał się je
dnak tylko pierwszy pomiar, gdyż po ohwili 
chmury zasłoniły wszystko i tym razem już 
bezpowrotnie. Odległość I satelity od gwia
zdy okazała się równą 20,"5 o godz. 18 m. 
12 sek. 43 według czasu gwiazdowego prze- 
galińskiego. W tym momenoie I satelita
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był o 103,"7 na zachód i o 5,"3 na północ 
od Jowisza (w spółrzędnych ekliptykalnych), 
gwiazda zaś, według obliczenia w Astr. 
Nacbr., miała być o 121,"5 na zachód i o 5,"3 
na południe; odległość „rachunkowa" dwu 
tych ciał niebieskich wypada 19,"6, gdy p. 
Szaniawski zaobserwował 20,"5. Lepszej 
zgodności niemożna było oczekiwać, zwłasz
cza wobec trudnośoi, z jaką połączone były 
pomiary nisko świecącego Jowisza. Obser- 
wacya zdaje się jednak wskazywać, że Jo
wisz posiadał długość o ułamek sekundy 
większą, niż przyjęto w rachunku. Zoba
czymy niżej, że to samo zdają się wskazy
wać obserwacye w Azyi Wschodniej.

P. Szaniawski dodaje, iż widoczne było 
z konfiguracyi, że zakrycie przez satelitę 
nastąpi.

Następny list przyszedł z Rio de Janeiro 
(Brazylia). P. Morize, dyrektor tamtejsze
go obserwatoryum, pisze, co następuje. Po
goda była dżdżysta od kilku dni, ale po po
łudniu 13-go sierpnia niebo się wyjaśniło. 
Jednak w nocy, skutkiem ochłodzenia się, 
ukazały się na niebie znaczne masy cirro- 
kumulusów. Od godz. 9-ej wieczór według 
czasu miejscowego, p. M. był przy lunecie 
(średnica objektywu 20 cm, powiększenie 
150). Obrazy falowały; gwiazda widoczna 
była wyraźnie i położona była na drodze 
zbliżającego się doń satelity. O godz. 10-ej 
niebo było całkowicie zachmurzone; o godz. 
10-ej m. 1'4 sok. 47 (moment ten odpowiada 
dokładnie środkowi zaćmienia przez satelitę) 
utworzyła się jednak przerwa w chmurach, 
które pozwoliła stwierdzić zniknięcie gwia
zdy. O g. 10 m. 20 sek. 20 satelita wydał 
się wydłużony, a w minutę później rozdwoił 
się wyraźnie.

Otrzymaliśmy wreszcie wiadomość z Zo- 
se pod Szanghajem (Chiny) od p. Chevalier, 
dyrektora obserwatoryum misyonarzy fran
cuskich.

P. Chevalier zaobserwował zakrycie gwia
zdy przez Jowisza; wejście nastąpiło o g. 
23 m. 19 sek. 26, a wyjście o g. 1 m. 5 
sek. 2 według czasu Greenwich. Obliczone 
momenty były g. 23 m. 19 i godz. 1 min. 5. 
Wydaje się więc, że Jowisz miał w rzeczy
wistości długość nieco większą, niż przyjęto 
w rachunku, co zauważyliśmy już wyżej na 
zasadzie obserwaoyi p. Szaniawskiego. P. 
Chevalier ponadto sfotografował układ Jo
wisza 8 razy.

Obserwatorya w Pesth (Australia Zachod
nia) i Oordoba (Argentyna; dyrektor Perri- 
ne) jeszcze przed zjawiskiem doniosły o za
miarze poczynienia dokładnych spostrzeżeń 
bezpośrednich i fotograficznych.

T. Banachiewicz.

Pochodzenie komet. Dyrektor obserwa
toryum Sztokholmskiego, Stromgren, ogło
sił w 45 tomie Kwartalnika astronomiczne
go niemieckiego wynik poszukiwań, prowa
dzonych w ciągu lat piętnastu, a mających 
na celu ustalenie, czy komety należy uwa
żać za członków naszego układu słoneczne
go, czy też — przeciwnie — pochodzą one 
z przestrzeni międzygwiazdowych. Oblicze
nia komet, obserwowanych dotychczas, wska
zują, że znaczna większość ich orbit ma 
kształt prawie ściśle paraboliczny, mała zaś 
tylko liczba przechyla się zlekka ku postaci 
hyperbolicznej. Ale tutaj mowa tylko o or
bitach krótkiego okresu, podczas którego 
kometa była widzialna dla ziemi. Ażeby 
zdobyć ściślejszą znajomość orbity pierwot
nej, należy ocenić wielkość działania per
turbacyjnego, wywieranego przez wielkie 
planety nadługo przed okresem widzialności. 
Dwa pierwsze poszukiwania w tym kierun
ku były dokonane przez Thraeena nad ko
metą 1886 II i przez Stromgrena nad ko
metą 1890 II. Obadwaj zgodnie uznają ko
mety za należące do układu słonecznego. 
W roku 1906 ukazała się ważna rozprawa 
Fayeta w tej samej materyi. Astronom ten 
przedsięwziął ocenę dawniejszych perturba- 
cyj mimośrodu dróg wszystkich znanych 
komet, których orbity obserwowane okazy
wały wysoki stopień podobieństwa do para
boli. Te poszukiwania odnosiły się do 146 
komet, a, jakkolwiek badacz ograniczył się 
do obrachowania samych tylko perturbacyj 
pierwszego rzędu, wywołanych przez Jowi
sza, praca jego trwała lat kilka. Wynik 
streścić można w postaci dwu wniosków:
1) w znacznej większości przypadków dzia
łanie perturbacyjne wielkich planet podczas 
okresu, poprzedzającego ukazanie się kome
ty o orbicie wyraźnie parabolicznej, ma za 
skutek zwiększenie się mimośrodu orbity;
2) wszystkie komety, które się dotychczas 
ukazały, pierwotnie miały orbitę eliptyczną. 
Jest rzeczą ciekawą, że badania Stromgrena, 
dotyczące komet, któryoh orbity przedsta
wiały podczas obserwacyj bardziej zdecydo
wane hyperbole, doprowadziły tego uczone
go do wyników zupełnie zgodnych z wnio
skami Payeta. Tak więc badania, o któ
rych mówimy, prowadzą ostatecznie do 
twierdzenia, że, zwracając uwagę wyłącznie 
na ciążenie newtonowskie z wyłączeniem 
wszelkich sił innych, powinniśmy uznać, że 
wszystkie komety krążyły pierwotnie po 
drogach eliptycznyoh. Żadna z nich zape
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wne nie' pochodzi ze światów pozasłonecz- 
nych.

M.
(Rev. sc ien t.).

Nowe gałęzi przemysłu chemicznego. Od
padki fabryczne, zawierające w sobie związ
ki organiczne azotu, nagromadzają się w ol
brzymich ilościach w pewnych zakładach 
przemysłowych. Wspomnijmy tylko gorzel
nie i cukrownie. W samej Europie produk- 
cya roczna alkoholu dosięga 18 milionów 
hektolitrów—jakaż olbrzymia ilość pozosta
łości po destylacyi tego alkoholu marnuje 
się całkiem bezużytecznie w tym jednym 
rodzaju przemysłu. Cokolwiek lepiej może 
przedstawiają się te stosunki w cukrowniach, 
które w pewnej części przynajmniej spożyt- 
kowują swoje melasy. I tu jednakże głó- 
wnem wyzyskaniem odpadków jest fabryka- 
cya alkoholu z melasy. Po jego oddystylo- 
waniu pozostałość w kotłach (t. zw. szlem- 
pa) odparowuje się i spopiela, aby tym spo
sobem odzyskać dla rolniotwa sole potaso
we, zawarte w melasie. Inne jednak części 
składowe melasy giną bezpowrotnie. Jesz
cze gorzej rzecz się przedstawia w kroch
malniach, fabrykach celulozy, gdzie odpły
wy fabryczne bywają spuszczane do rzek 
i kanałów, co w najszkodliwszy sposób za
nieczyszcza wody i wywołuje najuciążliwsze 
warunki dla rozległego sąsiedztwa, albo od
prowadza się do zbiorników, w których pa
rują, zatruwając atmosferę otoczenia w spo
sób najnieznośniejszy. Odpływy podobne 
zawierają w sobie ogromne ilości związków 
azotowych. Wiedziano o tem oddawna i wy
silano umysły na wynalezienie sposobów od
zyskania tego azotu. Żadna jednak z pro
ponowanych metod nie osiągała dotychczas 
celu pożądanego, który polegałby na otrzy
maniu owego azotu w postaci „sprzedażnej", 
to jest w stanie związków, mogących zna- 
leść zastosowanie w rolnictwie, czy w ja
kiejkolwiek gałęzi przemysłu.— Najbardziej 
ekonomiczne, a nawet zwykle jedyne meto
dy przerobu ciał organicznych, kiedy idzie 
o działanie na bardzo wielką skalę, polegają 
na zastosowaniu fermentacyi. Lecz prze
bieg rozmaitych rodzajów fermentacyi bywa 
zwykle mocno skomplikowany i przytem 
mniej jasno się nam przedstawia w swycli 
fazach kolejnych od przebiegu zwykłych 
przemian chemicznych. Stąd pochodzi, że 
zjawiska fermentacyjne nie mają dotąd ta- ! 
kiego znaczenia przemysłowego, jakie mieć- 
by powinny, a odkrycia w ich dziedzinie 
są niezbyt częste. Według raportu p. Tril- 
lata z działu zastosowań chemii na wysta
wie zeszłorocznej w Brukseli, zadanie, o któ
re tu chodzi, otrzymało ważne wskazówki

praktyczne w badaniach Effronta, zmierza
jących, o ile się zdaje, zupełnie pewnemi 
krokami do ostatecznego rozwiązania spra
wy. Sposób, obmyślony przez tego uczone
go, polega na działaniu pewnych specyal- 
nych dyastaz, rozszczepiających bardzo zło
żone związki białkowe na ciała prostsze, 
w których azot występuje w postaci amo
niaku albo aminów. Należy zaznaczyć, że 
rozszczepianie się ciał białkowatych w ni- 
Czem nie zmienia własności i stosunków 
soli mineralnych, tak, że z pozostałości po 
wydzieleniu z odpadków związków amonia
kalnych sole potasowe wydobywane być mo
gą bez żadnej straty. Okazuje się nawet, 
że szlempa z melasy, z której poprzednio 
związki azotu zostały wydzielone, łatwiej 
i prędzej spopiela się po odparowaniu. Co 
więcej, użyteczność metody fermentacyjnej 
podnosi jeszcze ta okoliczność, że cząstecz
ka ciała białkowatego, rozszczepiając się, 
oddziela nadto pewne związki należące do 
gromady kwasów tłuszczowych lotnych, 
a w szczególności kwasów octowego, pro- 
pionowego i masłowego.— Wykonanie prak
tyczne metody Effronta polega na czynno
ściach następujących: materyał pierwotny 
zostaje zakażony odpowiednią hodowdą bak- 
teryajną-, fermentacya przebiega nawzór al
koholowej; kiedy już nastąpiło rozszczepie
nie ciał białkowatych, masę reakcyjną alka- 
lizuje się i poddaje destylacyi; utworzone 
ciała typu amoniakalnego destylują się i zo
stają zatrzymane przez kwas siarkowy; po
zostałość po wydaleniu ciał zasadowych lot
nych zostaje zakwaszona i w dalszym ciągu 
poddana destylacyi powtórnej, której pro
duktem są kwasy lotne. Te kwasy zostają 
naturalnie oczyszczone w dalszym ciągu 
zwykłemi sposobami chemicznemi i stężone 
w stopniu wymaganym przez przemysł. 
Z metra sześciennego melasy otrzymuje gię 
tym sposobem 25 do 35 kilogramów siar
czanu i prawie dwa razy większą ilość mie
szaniny kwasów lotnych. Widzimy tedy, 
że odpadki przemysłu chemicznego rolnego 
mogą być ważnem źródłem pomocniczem 
siarczanu amonowego, a z drugiej strony 
mogą dostarczać przemysłowi europejskie
mu materyału do fabrykacyi kwasu octo
wego i jego pochodnych, w którym to wzglę
dzie Europa jest dotychczas zależna od Sta
nów Zjednoczonych Ameryki północnej. Cie
kawym szczegółem jest możność produko
wania na wielką skalę kwasu propionowego 
i masłowego, których zastosowaniu dotych
czas stała na przeszkodzie wysoka ich cena. 
Użyteczność tych ciał i ich pochodnych 
w garbarstwie, farbiarstwie, wytwarzaniu 
barwników sztucznych, celuloidu, jedwabiu 
sztucznego jest znana i należą one oddawna 
do ciał, bardzo przez przemysł pożądanych.
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Ich pięknie pachnące estry i dzisiaj są wy
rabiane, ich bezwodniki są znakomitemi roz
puszczalnikami wielu związków i mogłyby 
pozyskać ogromne znaczenie w fabrykacyi 
prochu bezdymnego. Odpowiadające im ace
tony (ketony), również jako rozpuszczalniki 
użyte, dają znakomite rezultaty w fabryka- 
oyi pewnych materyj wybuchowych. Bu- 
tyron (keton dwubutylowy) doskonale za
stąpić może olejek terpentynowy w fabry
kacyi lakierów. Masłany glinu, żelaza i chro
mu w farbiarstwie i drukowaniu tkanin, 
masłan amonu w garbarstwie, są cennemi

środkami, na które dotychczas pozwolić so
bie nie możemy z powodu%ioh ceny. Wy
liczyć wszystkich zastosowań tych związków 
niepodobna—sprawdzają one raz jeszcze za
sadę ogólną, że wprowadzenie jakiejkolwiek 
nowej metody w chemii stosowanej prowa
dzi do rozwoju całego szeregu najrozmait
szych przemysłów. Metoda Bffronta jest 
wprowadzona w destylarni w Nesles (dep. 
Somme), trzy zaś inne zakłady przemysłowe 
wprowadzają ją u siebie w tej chwili.

M .

Spostrzeżenia m eteorologiczne
za sierpień 1911 r.

(W iadom ość S tacy i C en tra ln e j M eteo ro lo g iczn e j p rz y  M uzeum  P rzem y słu  i R olnictw a w W arszawie).

Dekada
£ 2 S

W artości średnie temperatur 

w st. C els.

Średnie w ilg. 
bezw zgl. 
w mm

Ś re d n ie  wilg. 
w rg  ędnej 

w %

Wartoś. śred. 
zachmurzenia 

( 0 - 1 0 )
N S

um
y

op
ad

u Liczba dni 
z opadem

*- £ o  
m -0 t - 0,1

mm
> ■
mm7 r. 1 p. 9  w. Sred,

dzień. 7 r. 1 P |9 w . 7 r. I1 P |9  w. 7 r. 1 p. 9 w. j  «>
mm

] ( 1 - 1 0 ) 753,2 18,°2 24 ,°5 2 2 ,°0 21 ,°7 12,4 12,1 12,5 80 53 64 7,1 7,1 6 ,0 79,5 9,7 5 2

]] ( 1 1 - 2 0 ) 747,7 18,°2 23 ,°0 19,°2 19,°9 10,8 10,2 10,4 69 49 63 4,2 6,7 5,8 93,8 4,5 4 2

111(21-31) 750,3 17;“4 2 3 ,“4 20 ,°2 22/>4 10,8 11,6 11,8 73 54 66 6,1 5,2 5,1 80,6 7,7 5 2

Ś re d n ie  za 
m iesiąc

750,4 17,°9 2 3 ,°6 20,“5 20,'“6 11,3 11,3 11,6 74 52 65 5,9 6,3 5,7 — — — —

Sum y 253,9 21,9 14 6

I S tan  najw yższy b a ro m etru  757 ,4  mm dn . 9
„  najn iższy  „  738 ,9  „  „  15

I W artość  najw yższa te m p era tu ry  29 ,°8 C els. „  13
'  „  najn iższa „  9,°9 „  ,, 21

i Ś re d n ia  dw u d z ies to le tn ia  (1886— 1905) b a ro m etru  =  751,3 mm 
„  „  „  te m p e ra tu ry  =  14,°4 C els.

W ysokość śred n ia  o p ad u  z o k resu  (1886— 1905) =  38 ,4  mm\
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