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N O W A  M E T O D A  A N A L IZ Y  
C H E M IC Z N E J .

Wiadomo, że podczas wyładowania 
elektryczności poprzez rurkę  próżną (za
wierającą resztki gazów), obok znanych 
promieni katodałnych (odjemnie nałado
wanych), powstają także promienie elek
tryczności dodatniej. Promienie te, po
dobnie jak  promienie katodalne, w polu 
elektrycznem i m agnetycznem doznają 
odchylenia, a z wielkości tego odchyle
nia — jeśli  uważamy wielkość elektrycz
nego ładunku elektronu za znaną — mo
żna obliczyć masę cząsteczek stanowią
cych owe promienie. Kiedy masa czą
steczek promieni katodałnych jea t  nieza
leżna od gazu, przez którego resztki wy
ładowanie się odbywa, to okazało się, że 
masy cząsteczek promieni dodatnich w ró
żnych gazach m ają  się do siebie, ja k  cię
żary atomowe tych gazów (przez których 
resztki wyładowanie się odbywa). Spo
strzeżenie to j e s t  stosunkowo świeżej 
daty  i dopiero w ostatnich latach zajmo
wano się niem bliżej. Szczególnie zna
czne zasługi położył tu znany fizyk an

gielski sir J. J. Thomson. On też nie
dawno temu J) podał nową, dużo obiecu
jącą  metodę analizy chemicznej, opiera
jącą  się na owej własności promieni 
elektryczności.

Dla otrzymania promieni dodatnich 
Thomson używa dużych rurek  i wypom
powuje je  aż do bardzo niskich ciśnień. 
Pod temi niskiemi ciśnieniami, jak  za
uważył, rysunki, które wytwarzają  pro
mienie dodatnie po przejściu przez pole 
elektryczne i magnetyczne na fosfores- 
cencyjnym ekranie wilemitowym przed
stawiały oddzielne parabole. Widocznie 
tedy w rurce znajdowały się resztki ró
żnych substancyj. Istotnie parabole owe 
(charakteryzujące wielkość odchylenia 
promieni, które je  wytwarzają) odpowia
dały atomowi wodoru, cząsteczce wodo
ru, atomowi helu, atomowi węgla, ato
mowi tlenu i atomowi rtęci. Jednakże 
ekran wilemitowy nie pozostawia stałych 
śladów krzywych narysowanych na nim 
przez promienie elektryczności dodatniej,

Por. Sir J. J. Thomson, Strahlen positiven 
E lektricitat i Eine neue Methode der chemi- 
schen Analyze. Jahrbuch f. Radioaktivitat u. 
Elektronik 1911, zeszyt 2-gi.
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i dlatego dokładny pomiar tych krzy
wych na ekranie tak im  je s t  utrudniony, 
Z tego powodu Thomson zdecydował się 
używać do tych celów metody fotografi
cznej. Oto wkładał on płyty fotografi
czne wprost do rurki próżnej, a prom ie
nie dodatnie rysowały krzywe wprost na  
płycie fotograficznej zamiast, jak  przed
tem, na ekranie fosforescencyjnym. P ły 
ty fotograficzne są bardzo czułe na te 
promienie, czulsze znacznie, niż ekran 
wilemitowy; krzywe, kreślone przez p ro 
mienie, dodatnie zarysowyw ały się po 
wywołaniu p łyty  fotograficznej.

Ja k  już powiedzieliśmy, w razie obec
ności kilku substancyj w rurce Thomson 
otrzym uje krzywe zupełnie oddzielne 
z k tórych każda odpowiada innemu cię
żarowi atomowemu. Krzywe te tworzą 
„widmo promieni dodatn ich .“ Ponieważ 
znamy ciężary atomowe większej części 
pierwiastków, możemy w ten sposób 
skonstatować, jak ie  pierwiastki się w r u r 
ce znajdują; możemy naw et zapomocą 
tej metody mierzyć ciężary atomowe pier
wiastków o nieznanym  dotychczas cięża
rze atomowym. Metoda ta j e s t  czulsza 
jeszcze niż analiza spektralna (optyczna), 
bo za jej pomocą możemy odkrywać g a 
zy w ilościach zbyt małych, by mogły 
w spektroskopie ślad jak i  uwidocznić. 
I tak, Thomson zapomocą tej metody od
kry ł obecność helu, gdy tymczasem 
w spektroskopie linie helu nie były wca
le a wcale widoczne.

Metoda ta nowa m a i to za sobą, że, 
jeśli za jej pomocą odkrywam y jak i  p ier
wiastek, to możemy ze znaczną dokład
nością oznaczyć ciężar atomowy tego 
dierwiastku. Choć metoda liczy zaled
wie kilka miesięcy, jednakże  je s t  już  tak 
udoskonalona, że możemy za je j  pomocą 
oznaczyć ciężar atomowy p ierw iastku  ga
zowego z dokładnością, nie tracąc na to, 
więcej j a k  7 i00 miligrama tej substancyi. 
Inną  zaletą tej metody je s t  ta, że je s t  
niezależna od czystości m ateryału; jeśli  
m ateryał j e s t  zanieczyszczony, to zanie
czyszczenia wyw ołują  w „widmie elek- 
trycznem “ swe własne oddzielne k rzy
we, niemodyfikując wcale paraboli, po
chodzącej od substancyi badanej, nieda-

jąc  tedy żadnych powodów do błędów 
w oznaczeniu ciężaru atomowego bada
nego pierwiastku. Metoda ta nadaje  się 
szczególnie do oznaczenia ciężaru atomo
wego emanacyj, pochodzących z su b s tan 
cyj promieniotwórczych i może też słu
żyć do zbadania ciężaru atomowego pro
duktów rozpadu tychże emanacyj.

Następnie krzywe na płycie powstają 
już  w jednej milionowej części sekundy 
po powstaniu promieni. Jeśli się tedy 
w rurce odbywa reakcya chemiczna, to 
można zapomocą tej metody wykazać 
zarówno istnienie form przejściowych 
krótkotrwałych, jakoteż i produktu koń
cowego; metoda ta  pozwoli nam tedy 
wejrzeć bliżej w istotę i przebieg reak- 
cyi chemicznej.

Thomson podaje kilka wyników tej 
metody. Okazuje ona przedewszystkiem, 
że gaz, przez który przechodzi prąd elek
tryczny, je s t  czeinś bardziej skompliko- 
wanem, niż zbiorem jednakow ych czą
steczek. Nawet pierwiastek (gazowy) 
s ta je  się z powodu przejścia przezeń p rą 
du — mieszaniną licznych substancy j.  
I  tak  np. tlen, przez k tóry  elektryczność 
przechodzi, je s t  mieszaniną n a s tępu ją 
cych modyfikacyj tlenu:

1. Zwykła cząsteczka tlenu 0 2.
2. Atom obojętny tlenu 0.
3. Atom tlenu  z ład. dodatn. O
4. Atom ,tlenu z 2 ład. dodatn. 0 - | - + -
5. Atom tlenu z ład. odjemnym O —.
6. Cząsteczka tlenu z ład. odjemn. 0 3— .
7. Ozon z ładunkiem dodatnim 0 3 -f-.
8. 0 6 z ładunkiem dodatnim 0 6 -J~.
9. Wolne elektrony odjemne.
Pierwiastek tlen rozkłada się zatem

z powodu przejścia przezeń prądu na 9 
substancyj, z których każda ma różne 
własności charakterystyczne, a może n a 
wet swe własne widmo (optyczne).

Podobnie wodór podczas przejścia prze
zeń prądu składa się z następujących 
substancyj:

H, I I , , H + ,  H —, H 2+ ;
azot z następujących:

N, N2, N + ,  N —1— , N2+ .
Już te wyniki nowej metody Thomso

na są bardzo ciekawe; zasługuje zaś ona
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z tego względu na szczególną uwagę, 
że — o ile się spodziewać można — zdoła 
rzucić nowe światło na przebieg przemian 
promieniotwórczych,

Dr. J .  S.

T L E N ,  JA K O  C Z Y N N IK  W A R U N 
K U JĄ C Y  P O W S T A W A N I E  PŁC I 

U Z W IE R Z Ą T

W  ostatnich czasach OYs 18 Biolog. 
Centralbl. r. b.) uczony rossyjski S. Ko- 
walewsky ogłosił rozprawę, w której s ta 
ra się rozstrzygnąć ważne i trudne do 
rozwiązania zagadnienie o powstawaniu 
płci, opierając się na swych własnych 
doświadczeniach, tudzież pewnych wnio
skach teoretycznych, znanych z prac in
nych badaczów, a przedewszystkiem Loe- 
ba i Delagea. P. Kowalewsky czyni 
najpierw przegląd wszystkich hypotez 
i teoryj, które ludzkość wydała, dążąc 
do rozstrzygnięcia tej kwestyi od naj
dawniejszych czasów, a wreszcie prze
chodzi do lat ostatnich. Dzisiaj możemy 
rozróżnić trzy kierunki śród badaczów, 
pracujących w danym kierunku. Jedni 
przyjmują, że płeć je s t  już  założona w sa
mych komórkach płciowych, że więc już 
pewne plemniki są predestynowane nie
jako  do wytworzenia organizmu męskie
go, inne żeńskiego; drudzy opierają swe 
teorye na poglądzie, że decyduje co do 
płci moment i w arunki zachodzące pod
czas samego zapłodnienia; trzecia wresz
cie grupa s ta ra  się dowieść, że zarodek 
początkowo niema płci określonej, i że 
dopiero warunki, śród jakich się znaj
dzie, wyrokują o jego własnościach płcio- j 

wych. Znamy więc doświadczenia, z któ- j  

rych  wynika, że w razie intensywniej
szego odżywiania larw pewnych motyli 
i chrząszczy, wytwarzają się z nich sa
mice, w razie słabszego—samcy. Podług 
innych autorów, obniżenie tem peratury, 
w której larwy żyją w pierwszych ty 
godniach życia, wpływa na wytwarzanie I 
się z nich samców i t. p. Poglądy K. 
zbliżają go do badaczów ostatniej grupy; j

podług niego również płeć w ytw arza się 
dopiero w życiu embryonalnem i czynni
kiem decydującym jest mniej lub więcej 
obfite zaopatrywanie zarodka w tlen.

K. przypomina najpierw, jak  wielkie 
znaczenie llen ma w życiu każdego or
ganizmu i jak  różne okresy życia są 
związane bezpośrednio i uzależnione od 
niego; w szczególności, jak  związane je s t  
kształtowanie się własności płciowych 
głównych i drugorzędnych z dopływem 
tego gazu. Dziewczęta rozwijają się po
czątkowo szybciej, niż chłopcy; równo
cześnie większe je s t  zapotrzebowanie 
przez nie tlenu. Z nadejściem jednak  
okresu dojrzałości płciowej, oddech ko
biet staje się krótszy, potrzeba tlenu je s t  
mniejsza, przemiana m ateryi odbywa się 
powolniej. Prowadzi to z jednej strony 
do gromadzenia się tłuszczu w ciele, 
z drugiej—nieraz do zjawisk chorobo
wych, jak  np. anemii. Inne je s t  zapo
trzebowanie tlenu przez chłopców; wraz 
z nadejściem dojrzałości, wzmaga się od
dychanie, wzrasta ilość czerwonych cia
łek krwi, oddech staje się szybszy; s tan  
taki, najwyraźniejszy w latach 17 — 20, 
trw a  już potem przez długi okres życia.

Stwierdzono również wielkie znaczenie 
tlenu dla rozwoju samego jaja . Między 
innemi Loeb dowodzi, opierając się na 
swych doświadczeniach na ja jach  jeżow
ców, że rozwój niezapłodnionego ja ja  po
wstrzym any je s t  przez brak tlenu, który 
umożliwia w jaju  syntezę białka (nu
kleiny). Loeb plemnikowi przypisuje j e 
dynie rolę katalizatora, pośrednika mię
dzy tlenem a nukleiną jaja. Również do
świadczenia Delagea uwypuklają znacze
nie tlenu.

Podobnież — podług Kowalewskiego — 
tlen wywiera decydujący wpływ na spra
wę tworzenia się płci zarodka. Jeżeli 
dopływ tlenu w pierwszych okresach ży
cia jego je s t  duży, wywołuje to szybki 
podział komórek płciowych w obojętnych 
dotąd organach płciowych i wytworzenie 
pierwszych jaj; w związku z temi prze
mianami następuje intensywniejszy roz
rost  całego organizmu. Inaczej przebie
ga rozwój osobnika męskiego. Jeżeli do
pływ tlenu do indyferentnych gruczołów
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płciowych zarodka je s t  niewielki, kom ór
ki gruczołu tego się nie dzielą; dopiero 
w okresie późniejszym odbywa się tu  po
dział i wtedy w ytw arzają  się w nim 
plemniki.

Kowalewsky opisuje następnie doświad
czenia, dokonane przez siebie, na  k tórych 
opiera głównie teoretyczne wnioski. D o
świadczenia te były dwojakiego rodzaju. 
W pierwszych chodziło o stwierdzenie, 
jaka  istnieje zależność między płcią za
rodka a osłabieniem, albo też wzmoże
niem się spraw utleniania  w ciele m atk i 
podczas ciąży. W  drugich — o zbadanie 
bezpośrednio, jak  wpływa na płeć po
tomstwa i jego ilość zmniejszony albo 
też zwiększony dopływ tlenu do samych 
organów rozrodczych. Ażeby wywołać 
osłabienie przemian oksydacyjnych w cie
le matki, K. stosował następujące m eto
dy: u trudniał oddech przez zatknięcie j e 
dnego otworu nosowego, co ja k  dowiedli 
inni badacze, rzeczywiście w pływ a na 
obniżenie procesów oksydacyjnych, albo 
też wprowadzał pewną ilość alkoholu do 
naczyń krwionośnych. Pierwszego ro
dzaju doświadczenia były mniej poucza
jące, gdyż trudno było w nich oznaczyć 
stopień osłabienia oddychania i uregulo
wać je. W każdym razie okazało się, że 
u samic z zalanym parafiną jed n y m  otwo
rem nosa, po większej części następo
wało przerwanie ciąży, albo bezpłodność; 
pierwsze zaś młode, urodzone po o tw ar
ciu nosa, były w większości przypadków 
płci męskiej. Tak np. samica królika 
miała zamknięty jeden  otwór przez 6 mie
sięcy; po tym  okresie, gdy nos znowu 
został otworzony, wydała młode z 3 sam 
ców; następny pomiot składał się już z 2 
samców i 2 samic; podobnież było i w in 
nych razach. K. obserwował ch a rak te 
rystyczny wypadek z sam icą świnki mor
skiej, mającej nienormalny oddech w sku
tek pewnych chronicznych procesów cho
robowych w drogach oddechowych. I ta 
również urodziła w pierwszym i drugim 
poriiiocie samców; po dojściu zaś dróg 
oddechowych do s tanu  normalnego, wy
dała 2 samców i 2 samice.
- Drugi sposób polegał na podskórnem 
żastrzykiwaniu zwierzęciu 20% roztworu

| alkoholowego. Okazało się, że zastrzyki- 
wanie raz jeden  na dobę naw et dużej 
dawki (5—6 cm3), nie wywierało żadnego 
wpływu; po zastrzykiwaniu jednak  dwu- 
krotnem  na dobę dawki 2 cms tego roz
tworu samica zapłodniona rodziła samych 
samców (po 4 — 6 samców i 1 samicy 
w 4 doświadczeniach). Przytem, okre
sem decydującym co do płci zarodka 
okazał się dzień 14—15 po zapłodnieniu.

K. zaobserwował również fakt, że sa
miczki królików, zapłodnione w bardzo 
młodym wieku, wydaw ały  samców (8 do
świadczeń z 16 samcami i 2 samiczkami). 
Zjawisko to tłumaczy również w taki 
sposób, że organizm niezupełnie jeszcze 
wykształcony wymaga wiele tlenu do 
swego własnego rozwoju; w skutek tego 
zarodek otrzymuje go mało.

Doświadczenia, polegające na doprowa
dzaniu większej ilości tlenu bezpośrednio 
do organów rozrodczych matki, s tw ie r
dziły jeszcze wyraźniej — podług K. — 
słuszność wypowiedzianej tezy. Wobec 
wzmożonego dopływu krw i do u te rus  ro
dziło się wogóle więcej młodych. K. opi
suje następujący wypadek: śwince mor
skiej na tychm iast  po zapłodnieniu roz
począł zastrzykiwać roztwór kofeiny 
i chloranu potasowego; obiedwie te  sub- 
s tancye wywołują w organizmie przy
pływ krwi do nerek i do wszystkich or
ganów jam y brzusznej. Samica ta  w y
dała niezwykłą ilość młodych, bo aż 
sześć. W  innych razach badacz s tw ie r 
dził związek między pewnemi chorobami 
nerek i serca, a ilością i płcią młodych; 
tak, samice chore na nephritis  lub na 
przerost lewej komory serca, miały dużo 
zarodków (po większej części ginęły sa
me przed urodzeniem młodych) z prze
wagą samic; i w tych przypadkach w y 
mienione choroby warunkowały dopływ 
tlenu do zarodków. Również można zna
leść związek między położeniem zarod
ków w uterus matki, a rozgałęzieniami 
arteryj, przynoszących krew  do tego or
ganu. U królika arterye tak  się rozga
łęziają, że najwięcej krwi dopływa do 
środkowej części uterus, i tutaj też mo
żna znaleść same samice; u świnki mor
skiej najwięcej krwi dopływa do ujścia
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tego organu, a u myszy białej do obu 
końców jego — inne też je s t  stale roz
mieszczenie zarodków w ciałach tych 
wszystkich zwierząt, Kowalewsky nie 
uznaje w ostatnich przypadkach możli
wości, iżby czynnikiem decydującym był 
tu  ogólny dopływ pożywienia do zarod
ka, a nie specyalnie tlenu; tlen jes t  j e 
dynym składnikiem, k tóry  we krwi znaj
duje się zawsze w minimum; jeżeli więc 
w większości przypadków od dopływu 
krwi zależy płeć zarodka, to wpływ mo
że tu  mieć tylko ilość doniesionego tlenu.

K. robił również doświadczenia nad 
ptakami, przyczem zwrócił uwagę na 
szczególny fakt, że podczas wylęgania 
kurcząt w termostacie ta  grupa jajek, 
k tóra  znajduje się bliżej drzwiczek, daje 
w znacznie większej ilości samice, niż 
pozostałe. Zjawisko to je s t  zapewne ró
wnież w związku z dopływem tlenu do 
jajek.

Tak więc wyłożona wyżej teorya wpro
wadza jeszcze jeden punkt widzenia na 
kwestyę powstawania płci. Badacz ros- 
syjski na  poparcie jej przytacza długi 
szereg faktów i wyraża przekonanie, że 
mylić się nie może. Jednakże, studya 
nad tą  sprawą już od szeregu lat nagro
madziły tyle danych, tak  różnorodnych 
i przemawiających nieraz na korzyść d a 
nych hypotez, że potrzebne są jeszcze 
bardzo obszerne badania, ażeby usunąć 
wątpliwości, które teorya K. nasuwa. 
W  każdym razie ma ona to znaczenie, 
że wskazuje szereg zjawisk nowych, 
i zwraca uwagę na czynnik tak ważny, 
jak  tlen.

II. IU e .

O ZUŻYTKOWANIU SIŁY MECHA
NICZNEJ FAL MORSKICH.

Słońce, to jedyne źródło niezbędnej « 
dla nas energii, rozpraszając w przestwo
rzach swe promienie, posyła część ich 
zaledwie ku  naszej planecie, a z niej 
dwie trzecie tylko docierają, pod posta
cią światła i ciepła, powierzchni naszego

globu, reszta odbija się od pyłków i cia-; 
łek drobnych, otaczającej go atmosfery 
i powraca znowu w przestrzenie między
gwiezdne.

Dotarłszy do nas, energia słoneczna 
ulega pewnym przemianom. Część jej, 
ogrzewając niejednostajnie poszczególne 
warstwy powietrza, sprowadza ich prze
suwanie się i jes t  przyczyną wiatrów. 
Skutkiem fotochemicznego rozkładu bez
wodnika węglowego, spowodowanego 
przez zieleń komórek roślinnych, druga 
je j  część gromadzi się pod powierzchnią 
ziemi w postaci wielkich warstw  węgla 
kamiennego. Inna wreszcie, zużywają
ca się na wyparowywanie niezmier
nych ilości wody i podnoszenie ich na 
ogromne wysokości, tworzy źródło moto- 
ryczne naturalnych spadków wodnych.

W szystkie te rodzaje przekształconej 
energii słonecznej człowiek współczesny 
wprzągł już  do pracy dla zaspokajania 
życiowych swych potrzeb, bądź w posta
ci wiatru do poruszania śmig wiatraków, 
bądź w postaci węgla kamiennego do 
wytwarzania [fary wodnej lub gazu, bądź 
też wreszcie w postaci owych spadków 
wody, k tórych siła motoryczna, zapomo- 
cą silników hydro - elektrycznych, może 
być przekształcona w energię elektry
czną.

Technika dzisiejsza dokazała tutaj rze
czywiście cudów prawdziwych, zagarn ia 
jąc  wszystko w przerażająco-wielkie swo
je  tryby. Jedynie morze nie pozwoliło 
dotychczas wydrzeć sobie potężnej swej 
mocy. Lecz i tu  niezmordowana myśl 
ludzka zdołała ostatnio pierwszy uczynić 
wyłom. Zawiązane bowiem niedawno 
w Rimini (wybrzeże Adryatyku), Towa
rzystwo zużytkowania siły mechanicz
nej fal morskich, aczkolwiek nie dało po
myślnych wyników praktycznych i m u
siało być zlikwidowane, pchnęło jednak 
ten problemat na drogę bezpośrednio już 
dążącą do jego rozwiązania.

W obec coraz, bardziej wzrastającego 
żądania taniej siły motorycznej, proble
m at ten ma rzeczywiście znaczenie p ier
wszorzędne, zwłaszcza zaś dla krajów’ 
nieposiadających własnego węgla k a 
miennego i zmuszonych sprowadzać go
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z odległych miejscowości, po wygórówa- 
nych bardzo cenach, k tórych część nie- 
najmniejszą stanowią właśnie koszty 
przewozu. Do liczby takich krajów  na
leżą przedewszystkiem Włochy, które 
też problematem tym zainteresowały się 
najwcześniej.

Wielkość sił fal morskich, bijących be
zustannie w skuwające je  brzegi, je s t  
wprost nieobliczona. Wyboje, jak ie  czy
nią w najtw ardszych  naw et skałach, 
przekonać nas mogą o tem  najlepiej. 
Proste  obliczenie wykazuje, że ciśnienie 
średnie, wywołane przez pojedynczą lalę 
morską, dochodzi 3 000 kg na l to2, pod
czas zaś burzy doj*ć może aż do 30 000.

Ja k  wykazuje podana niżej tabliczka 
Cornaglii, opiera na doświadczeniach, 
przeprowadzonych przez niego na w y
brzeżach Oneglii (Riviera), wielkość ta 
je s t  funkcyą głębokości i znajduje się 
w odwrotnym do niej stosunku.

Głębokość Szybkość CiśnienieuięooKose na gekuudę w j,g na x m t

to 8,50 to 17,13 kg 2186 1
103,00 „ 9,15 „ 6237

„ 1000,00 „ 1,54 „ 117
„ 2 000,00 „ 0,42 „ 14.

Gdyby, borykający się dzisiaj z ży
ciem, ubodzy m ieszkańcy wybrzeży po
trafili choć w maleńkiej tylko części wy
drzeć morzu niezm ierną tę iego siłę, mo
gliby stanowczo zabezpieczyć lepszy byt 
wszystkim przyszłym swoim pokoleniom, 
ojczyznę zaś wzbogacić w nowe źródło 
energii, k tóra  w epoce współczesnej stała 
się podstawowym w arunkiem  by tu  k a 
żdego narodu kulturalnego.

Szybkość fal morskich zależy przede
wszystkiem od siły w iatru, k tóry  je  wy
wołuje >), następnie zaś od s tosunku ich 
długości do wysokości poziomu wody. 
Scott - Russell znalazł tu kilka praw za
sadniczych:

1) Jeżeli długość fali nie przewyższa 
głębokości wody, szybkość je j  zależy w y 
łącznie prawie od owej długości i znaj
duje się w stosunku  prostym  do jej p ier
w iastku kwadratowego.

i) Siia w iatru W =  1,080 ('>12 v-, gdzie v je st 
jego szybkością.

2) Jeżeli długość fali nie je s t  m niej
sza od tysiąc razy wziętej głębokości 
wody, szybkość jej zależy wyłącznie od 
tej ostatniej, wielkość zaś je s t  taka, jaką  
posiadałoby ciało, spadające z wysokości 
równej połowie owej głębokości.

3) Dla wszystkich wielkości pośred
nich szybkość fal może być wyprowa
dzona tylko z ogólnego równania.

4) Wysokość fali nierozerwanej prze
wyższyć w żadnym razie nie może 9—12 
metrów.

Idąca od dalekich obszarów morza ku 
jego brzegom, fala wykonywa, tak  zwa
ny, ruch translacyjny, to znaczy, przeno
szący się od każdej jej cząsteczki do n a 
stępnej, bez zmiany ich pozycyi w całej 
masie wody. Na początku wysokość fali, 
czyli obszerność jej  wahań, j e s t  dość 
jednostajna, z przybliżaniem się do brze
gów zwiększa się jednak  i rośnie, dopóki 
nie dorówna głębokości wody, zmniejsza
jącej się w skutek  ciągłego podnoszenia 
się dna, lub też nie wyniesie trzeciej 
części własnej długości, a w tedy rozry
wa się i spieniona powraca do łona mor
skiego.

Ponadto dla każdej fali morskiej mo
żna stwierdzić cały jeszcze szereg na j
różnorodniejszych, krzyżujących się z so
bą stokrotnie czynników, stanowiących 
o wyglądzie w każdej poszczególnej fa
zie jej istnienia. Do ich rzędu należy 
między innemi budowa dna, ponad któ- 
rem przepływa, przedewszystkiem zaś, 
tak  zwane, zjawisko interferencyi. Pale 
morskie, uderzając u brzegu w pochyłość 
dna, odbijają się odeń w postaci fal po
wrotnych. Otóż te, podążając w stronę 
przeciwną, zmniejszają odpowiednio siłę 
impulsu tam tych, czyli, że pochłaniają 
część ich energii, k tórą  sprowadzić mo
gą naw et do zera.

W edług doświadczeń Cialdego fala po
wrotna rozprzestrzeniać się może w n ie 
których przypadkach specyalnych na  zna
czne bardzo odległości, zwłaszcza jeżeli, 
odbijając się od wybrzeża, poparta  zo
s tanie  przez prądy morskie lub powietrz
ne. Normalnie jednak  odległość ta  nie 
przekracza zwykłe 600 metrów'.
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W edług Russella największą silę me
chaniczną posiadać musi fala w chwili 
jej rozerwania się, przyczem siła ta znaj
duje się wtedy w stosunku prostym do 
jej wysokości. U wybrzeży głębokich 
wód, niezabezpieczonych od działania 
wiatrów, dosięgnąć może ona, w owej 
chwili największego swego napięcia, 
17 0 0 0  kg na m etr  kwadratowy.

Najdogodniejszym momentem dla zu
żytkowania siły mechanicznej fali mor
skiej je s t  wobec tego oczywiście chwila 
jej rozerwania się, wtedy bowiem żywa 
jej siła, a zatem i możność wykonania 
pewnej pracy, je s t  największa. Ponie
waż zjawisko to nie je s t  ciągłe, lecz pe- 
ryodyczne, chodzić więc musi w. p rak ty 
ce przedewszystkiem o gromadzenie w y
ładowującej się każdorazowo energii 
z uwzględnieniem najkorzystniejszego w y
zyskania powierzchni działania fal wciąż 
napływających.

Jeżeli wyobrazimy sobie koło hydrauli
czne, którego skrzydła przeciwstawione 
będą działaniom rozrywających się fal 
to każdorazowe ich uderzenie wywrze 
nań odpowiednie ciśnienie, powodując 
jego  wirowanie. W skutek pewnej sze
rokości fali morskiej ciśnienie to, a za
tem i szybkość wirowania, będzie tem 
większe im większa będzie ulegająca 
mu powierzchnia.

W ychodząc z tego założenia, fabryka 
w Rimini, wydłużyła odpowiednio zwykłe 
koło maszyn hydraulicznych w kierunku 
jego osi, skrzydła zaś rozszerzyła w kie
runku promieni, otrzymując w ten spo
sób długi walec, składający się z silnego 
wału i przymocowanych do niego płyt 
metalowych, spojonych tarczami krańco- 
wemi i poprzecznemi.

Wysokość, na jakiej umieszczono ło
żyska, musiała być naturalnie łatw a do 
regulowania, zależnie od wysokości fal 
lub też od tego, czy silnik ma się znaj
dować w ruchu. Regulowanie zaś długo
ści walca odpowiednio do zażądania siły 
uskuteczniano przez kombinowanie go 
z inne mi.

Nadto cały walec musiał mieć pewien 
ciężar własny, umożliwiający mu w chwili 
uderzenia weń fali wytworzenie w sobie

takiej siły żywej, k tóra u trzym aćby go 
mogła w ruchu ciągłym pomiędzy dwo
ma następującemi po sobie uderzeniami.

Zapomocą zwykłych transmisyj siła fal 
przenoszona być mogła w ten sposób na 
brzeg i zużywana do poruszania jak ie j
kolwiek maszyny.

Jakeśm y już zaznaczyli wyżej, działa
nie fal morskich nie je s t  ciągłe i dlate
go zadanie zużytkowania mechanicznej 
ich siły sprowadza się ostatecznie do jej 
gromadzenia.

Jednem z rozwiązań tego zadania je s t  
zastosowanie pompy hydraulicznej, ma
szyny, która działać może wobec najroz
maitszych szybkości uruchomiającej ją  
siły, każde bowiem poruszenie się tłocz
ni wchłania i ściśnia tę samę objętość 
wody. Połączywszy więc transmisyą pom
pę taką z jednej strony z opisanym wy
żej walcem hydraulicznym, z drugiej zaś 
z odpowiedniemi zbiornikami wody, gro
madzić będziemy mogli siłę fal morskich 
pod postacią znajdującej się pod ciśnie
niem wody. Tę ostatnią można już  sto
sować dowolnie w każdej chwili i nu 
każdem oddaleniu od wybrzeża, zależnie 
od tego, czy połączymy poruszany przez 
nią silnik z warsztatem poblizkiej fabry
ki, czy też, przekształciwszy j ą  uprzed
nio w dynamomaszynach w prąd elek
tryczny, przesłać zechcemy po drutach 
do odleglejszej miejscowości.

Rozumie się, że praktyczne rozwiąza
nie tego, napozór tak  prostego, proble
matu napotyka w technice na wielkie 
bardzo trudności. Pomyślność jego za
leży bowiem przedewszystkiem od wielu, 
nie w naszych ręku będących, warunków 
naturalnych. Błędne lub niedostateczne 
tylko ich uwzględnienie może już dopro
wadzić wobec tego całe przedsiębiorstwo 
do ruiny i zniweczyć wszystkie jego 
plany.

Przedewszystkiem chodzi tu  o wybór 
miejsca, to znaczy, o dokładne zbadanie 
wszystkich właściwości opływającego je  
morza, w zależności od budowy jego 
brzegów i dna, pór roku i stanów aero- 
logicznych. Trzeba też dokładnie obli
czyć tę siłę, jaką można będzie w przy
szłości rozporządzać. Same instalacye
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ostatnią tu  dopiero stanowić mogą in
s tanc ję ,  pamiętać jednak  trzeba, że od 
ich budowy zależeć będzie właściwie 
rentowność przedsięwzięcia.

Jak  wykazały niepomyślne wyniki 
praktyczne w Rimini, dalecy jesteśm y 
dzisiaj jeszcze od ostatecznego rozwiąza
nia całej tej kw esty i i wyobrazić sobie 
tembardziej nie możemy, jak i  przewrót 
wywołałoby ono w przemyśle powszech
nym.

Pewnem je s t  jednak , że zmieniłoby 
zupełnie stosunki ekonomiczne n iek tó 
rych krajów nadmorskich, dla których 
wyemancypowanie się od węgla kam ien
nego stać się może w niedalekiej p rzy
szłości kw estyą  życia lub śmierci.

Dr. Aleksander Koltoński.

PRZYSTOSOW ANIE ROŚLIN DO 
ŚRODOWISKA SUCHEGO.

W środowisku suchem, t . j .  na suchym 
gruncie i w atmosferze, zawierającej mało 
wilgoci, w egetu ją  rośliny, przystosowane 
do danych w arunków  życia, rośliny kse- 
rofitowe. Podobnie j a k  hydrofity w yka
zują cały szereg najrozmaitszych p rzy
stosowań do życia wodnego 1), tak  ró
wnież i kseroflty przystosowane są do 
zwalczania niesprzyjających warunków 
ekologicznych, w jak ich  istnieją.

To zaś, w ja k  wysokim stopniu nie
sprzyjające dla rośliny są te warunki, 
zrozumiemy, zważywszy doniosłe znacze
nie wody w życiu rośliny. Woda, wsią
kając nieustannie przez ściany kom órko
we, wpływa na tworzenie się w proto- 
plazmie wodniczek, w pływ a na wzrost 
komórki, w arunkuje jej naprężenie. D a
lej, woda je s t  koniecznym pośrednikiem 
we wszelkiem pobieraniu pożywienia, we 
wszelkich zjawiskach osmozy. Podobnie 
też i czynność oddychania rośliny oraz 
regulowanie je j  transpiracyi są zależne

!) Porówn. W szechświat 49 „Przystosowa
nie roślin do środowiska wodnego".

od stopnia wilgotności środowiska, w j a 
kiem się roślina znajduje.

W obec tej ważnej roli, ja k ą  woda speł
nia w wegetacyi rośliny i wobec braku 
obfitości wody w glebie i atmosferze, 
otaczającej roślinę, kseroflty muszą — 
rzecz natura lna  — skrzętnie pobierać 
i przechowywać wodę oraz wyziewanie 
zmniejszać do minimum. Nie może więc 
nas dziwić fakt, że wszystkie przystoso
wania  roślin kserofitowych w dwu za
sadniczych dążą kierunkach: 1) w k ie 
runku jaknajobfitszego pobierania i prze
chowywania wody i 2) w k ierunku osła
bienia transpiracyi w czasie suszy.

Przyjrzyjm y się przedewszystkiem 
przystosowaniom, dążącym do obfitego 
pobierania i przechowywania wody.

Najpospolitszą bronią kserofitów na 
tem polu je s t  wydłużenie korzeni. Za
pewnia to roślinie tę korzyść, że pozwala 
jej czerpać wodę ze znacznych nieraz 
głębokości. Wydłużone korzenie s tano
wią ogólną niemal cechę roślin miejsco
wości suchych, np. roślinności diun, pu
styń  i t. p. Następnie cechą charak te ry 
s tyczną roślin kserofitowych jes t  zwięk
szona liczba naczyń, co w znacznym sto 
pniu, j a k  się samo przez się rozumie, 
ułatwia cyrkulacyę wody.

Poza przystosowaniami, służącemi do 
intensywnego pobierania wody i ener
gicznego odprowadzania jej do poszcze
gólnych części rośliny, is tn ie ją  inne jesz 
cze, pozwalające roślinie wodę pobraną 
przechowywać. U kserofitów znajdujemy 
zbiorniki wody, k tórych zupełnie brak 
u hydrofitów. Specyficzna tkanka, w k tó 
rej woda się zbiera, ma cienkie ścianki 
komórkowe, nie zawiera ciałek chlorofi
lowych, zawiera natomiast znaczne ilości 
wody. Ponieważ żadna wym iana gazów 
w tkance tej nie zachodzi, przeto prze
strzeni międzykomórkowych niema, same 
zaś komórki są bardzo znacznych roz
miarów. Elastyczność ścian pozwala ko
mórce rozszerzać się, gdy woda zostaje 
przez nią wchłonięta, i kurczyć się, gdy 
woda już  je s t  wyczerpana. Gdy tkanka  
taka  tworzy się pod epidermą liścia, w te 
dy poza spełnianiem zasadniczej swej 
czynności zaopatrywania rośliny w wo
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dę, chroni j ą  jeszcze dodatkowo od pro
mieni świetlnych i w ten sposób obniża 
transpiracyę. Lecz tworzy się ona ró
wnież i w ew nątrz  tkanki zieleniowej, 
jak  np. u kaktusów lab wilczomleczów. 
Najbardziej znanych przykładów tego 
przystosowania dostarczają nam rośliny 
gruboszowate. Pobierają one naogół wo
dę bardzo wolno, lecz zdolne są przecho
wywać znaczne jej ilości, wskutek czego 
w ykazują  niezwykłą odporność wobec 
braku wody.

Pseudobulwy storczyków - epifitów ró
wnież służą roślinie jako zbiorniki wody 
i często zawierają sok kleisty. Rośliny 
bulwiaste i cebulkowe w swych orga 
nach podziemnych mają nietylko zapasy 
żywności, lecz także zbiorniki wody, k tó 
ra przeciwdziała możliwości wyschnięcia 
rośliny.

Oto w jak i  sposób rośliny kserofitowe 
walczą z niesprzyjającemi warunkami 
istnienia, w jak i  sposób starają  się jak- 
największe ilości wody dla siebie pozy
skać. Lecz nie w ystarcza roślinie, gdy 
sobie zdobędzie wodę w dostatecznej 
ilości, gdy naw et zdoła ją  przechować,— 
musi ona jeszcze podjąć walkę przeciw 
in tensywnem u wyziewaniu, które szcze
gólnie jej zagraża w suchem środowisku.

Pomiędzy dwiema czynnościami rośli
ny, pobieraniem wody a parowaniem, 
musi panować równowaga, każde bowiem 
odchylenie od rówmowagi wywołuje nie
pożądane dla rośliny skutki. Jeżeli pa
rowanie je s t  intensywniejsze aniżeli po
bieranie wody, wtedy roślina wysycha; 
jeżeli, odwrotnie, pobieranie wody je s t  
obfitsze od parowania, natenczas roślina 
ulega gniciu. U roślin kserofitowych za
chodzi naturalnie obawa tylko pierwsze
go wrypadku i przeciw tej właśnie ewen
tualności muszą się one zabezpieczyć.

Najbardziej radykalnym  środkiem, s łu 
żącym do obniżenia transpiraeyi u rośli
ny, je s t  zmniejszenie powierzchni t ran-  
spirującej. To też naogół u kserofitów 
spotykamy liście wązkie, stanowiące j a 
skraw y kon tras t  z szerokiemi liśćmi hy 
drofitów. Ten sam gatunek rośliny może 
mieć dwojakie liście zależnie od tego, 
czy wegetuje w miejscu wilgotnem, czy

suchem (pokrzywa pospolita, fiołek dziki, 
iglicznik). Wiele roślin, wegetujących 
na pustyni, wydaje na początku pory 
deszczowej duże liście, później zaś liście 
znacznie mniejszych rozmiarów. Trawy 
w czasie suszy zwijają liście, które stają 
się wązkie, rurkowate lub nitkowate, 
i w ten sposób zmniejszają w znacznej 
mierze powierzchnię transpirującą.

Liście kserofitów ulegają też bardzo 
często uwstecznieniu pod względem wiel
kości. Spotykamy śród nich liście igla
ste, wyziewające daleko mniej wody, 
aniżeli inne, spotykamy liście wrzosowa- 
te, zwinięte i w ten sposób zabezpiecza
jące roślinę przed zbytniem parowaniem. 
Liście roślin kserofitowych bywają też 
często zastąpione przez ciernie, bogate 
w tkankę twardzielową, przez k tórą wo
da bądź wcale nie paruje, bądź też pa
ruje w bardzo słabym stopniu. Doświad
czenia stwierdziły, że roślina ciernista 
może utracić ciernie, gdy zostanio prze
niesiona na glebę, bardziej w wodę za
sobną. Cierniom przypisywano dawniej 
tylko rolę ochrónną wobec zwierząt, ni
szczących roślinę, lecz obecnie wiadomo, 
że je s t  to ich rola dodatkowa, pierwszą 
zaś i najważniejszą ich czynnością jes t  
obniżanie transpiraeyi rośliny.

Dodajmy jeszcze, że kserofity o liściach 
iglastych posiadają własność autom atycz
nego składania i rozkładania transpiru- 
jących  powierzchni blaszek liściowych. 
Pod wpływem umiarkowanego oświetle
nia rannego lub też niejaskrawego świa
tła dnia pochmurnego liście te rozchy
lają się, pod wpływem zaś światła sil
niejszego zbliżają się znowu wzajem do 
siebie, aby zapobiedz zbytniej transpira- 
cyi. O skuteczności tego przystosowania 
ochronnego świadczy dostatecznie fakt, 
że rośliny o liściach iglastych, względ
nie szerokich i cienkich, mogą w egeto
wać w najsuchszych nawet strefach obok 
roślin bezlistnych, t. j. takich, na któ
rych liście są w stanie szczątkowym.

Do przystosowań, polegających na 
zmniejszaniu powierzchni transpirującej, 
należy też zaliczyć zrzucanie przez ro 
ślinę liści na czas suszy lub na zimę. 
Tę sarnę kategoryę przystosowań widzi
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my u roślin rocznych, stanowiących po
ważny odsetek roślinności pustyni. Ro
śliny te w krótkim, jedno lub dwumie
sięcznym okresie pory deszczowej odby
wają cały cykl wegetacyi. Kiełkują, 
kwitną i owocują, tak, że w okresie s u 
szy żywotność zachowują tylko nasiona. 
To samo powiedzieć można o roślinach 
cebulowych i kłączowych; podczas suszy 
życie całe utajone je s t  w organach pod
ziemnych, i dopiero za nadejściem  pory 
deszczowej roślina poczyna wegetować 
na nowo.

-Przystosowania kserofitów, osłabiające 
transpiracyę, polegają częstokroć też na 
tem, że liście ich w ykonyw ają  ruchy, 
mające na celu regulowanie natężenia 
światła; nachy la ją  mianowicie swe bla
szki pod odpowiednim kątem  względem 
promieni świetlnych, by otrzymywać 
mniej światła i w ten sposób osłabić 
wyziewanie.

Biały, szary lub srebrzysty  puch, u tw o
rzony z oddzielnych bądź jedw abistych, 
bądź wełnistych włosków, stanow i cechę 
niemal charak te rys tyczną  dla roślinności 
kserofitowej. Nie je s t  to oczywiście t ra 
fem, lecz jednem  więcej przystosowaniem 
roślin do nieprzychylnych warunków i s t 
nienia, włoski bowiem wpływają ham u
jąco na proces transpiracyi. Liście i łu 
ski, pokrywające wierzchołki wzrostu 
czy to łodygi, czy gałęzi, chronią mło
dziutkie pędy od intensywnego światła, j  

tem samem więc od zbytniego wyziewa
nia. Te same usługi oddają młodym czę- ! 
ściom rośliny zwiędłe liście, pozostające 
na łodygach.

Względna grubość kutykuli  j e s t  Leż 
nader ważnym czynnikiem, w zm agają
cym lub obniżającym proces transpira- ; 
cyi. Zgóry spodziewać się można, że 
kseroflty, niemające w gospodarce swej j  

bynajmniej nadm iaru  wody, zaopatrzone 
są w kutykulę  grubą, słabo przepusz
czalną. I tak  też je s t  w istocie rzeczy. 
Co więcej, rośliny kserofitowe za nadej
ściem suchej pory roku częstokroć wy
dzielają na powierzchni liści wosk, ży
wicę lub śluz, aby obniżyć proces wy
ziewania, a niekiedy uciekają się nawet 
do wydzielania soli kuchennej, żeby za

jej pomocą pochłonąć nieco wilgoci z po
wietrza.

Wyziewanie jednak odbywa się n ie ty l
ko przez kutykulę, lecz także, a właści
wie przedewszystkiem przez szparki od
dechowe; przyjrzyjm y się więc i im zko- 
lei i zobaczmy, czy i one ulegają jakim  
przystosowaniom.

Wiadomo, że organy te składają  się 
z dwu komórek, które przylegają do sie
bie i pozostawia pomiędzy sobą wolną 
szczelinę. Przez szczelinę tę powietrze 
zewnętrzne może się w miarę potrzeby 
dostawać do przestrzeni międzykomórko
wych, a s tąd  i do komórek, zawierają
cych ciałka zieleni, i podtrzymywać w y
mianę gazów pomiędzy rośliną a otocze
niem. Szparki oddechowe przez samę 
swą budowę i zdolność wykonywania r u 
chów są znakomicie przystosowane do 
regulowania czynności transpiracyjnej. 
Szparki zamykają się, gdy roślinie grozi 
zbytnie wyziewanie, i otwierają się, gdy 
niebezpieczeństwa tego już niema. Jest  
to niezwykle ciekawe zjawisko samore- 
gulacyi.

Ilość szparek oddechowych znajduje 
się w ścisłej zależności od charakteru 
środowiska, w jak iem  dana roślina we
getuje. Im otoczenie rośliny mniej jes t  
w wilgoć zasobne, im bardziej je s t  su
che, tem mniej liczne są szparki odde
chowe. Różnice te uwydatniają się w spo
sób bardzo wyraźny, gdy porównywamy 
gatunki pokrewne, istniejące w odmien
nych pod względem wilgotności warun
kach.

Zredukowanie ilości szparek oddecho
wych u roślin kserofit.ych nie j e s t  j e 
dnakże jedynem na tem polu przystoso
waniem, mającem chronić kseroflty od 
nadmiernego wyziewania. I samo poło
żenie istniejących tu  szparek oddecho
wych również wpływa na obniżenie tran
spiracyi. Bardzo często szparki oddecho
we znajdują się niżej poziomu liścia, t. j .  
leżą w zagłębieniach, formujących t. zw. 
przedsionki szparek. U traw  stepowych 
szparki znów mieszczą się wyłącznie 
w podłużnych brózdach, przebiegających 
przez całą powierzchnię liści.
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Rośliny kserofitowe i we wzroście swym 
i w sposobie rozgałęziania się również 
wykazują często przystosowania ochron
ne przeciw zbytniemu wyziewaniu. Pę
dy o krótkich między węźlach, gęste roz
gałęzienia, wzrost darnisty  — oto dalsze 
sposoby zabezpieczania się roślin od na
zbyt wielkiej u tra ty  wody.

Widzimy zatem, że długotrwale przy
stosowywanie się do środowiska, w j a 
kiem dana roślina wegetuje, wyrabia pe
wną anatomiczną i morfologiczną jej or- 
ganizacyę, k tóra się następnie na zasa
dzie prawa dziedziczności utrwala i po
zwala roślinie wegetować w warunkach 
zgoła nawet dla wegetacyi nieprzychyl
nych.

J. B.
(Według la Naturę).

SPRAWOZDANIE.

Z. Mysłakowski. 0. Waleryan Magni 
i kontrowersya w sprawie odkrycia pró
żni (1638—1648). Str. 55. Nakł. Akademii 
Umiejętności. Kraków, 1911.

Jednem pochwalić się mogą nasze czasy: 
gorliwością, z jaką zabrały się do przeszło
ści naukowej polskiej, dotychczas tak  bar
dzo mało nam znanej. Ruch to niedawny 
jeszcze i niewielu dotąd liczy pracowników, 
ale już i to, co w tej chwili mamy gotowe
go, jest plonem bogatym a zarazem wska
zówką i bodźcem do dalszej pracy. W sa
mej rzeczy — dość wspomnieć studya d-ra 
Bielińskiego, wydawnictwa z okazyi pięć- 
setlecia Akademii Jagiellońskiej, publikacye 
prof. Birkenmajera, prof. Wrzoska, oddzielne 
monografie prof. Zawidzkiego i wielu innych, 
żeby uznać prawdę słów powyższych. Naj
większe jednak znaczenie przypisać należy 
temu, że ruch ten napewno nie jest obja
wem przemijającym: świadczy za tem pod- 
jęcie przez Akademię stałej pracy nad hi- 
storyą nauk w Polsce, a w równym sto
pniu — to, że młodsi autorowie zaczynają 
niedwuznacznie powoływać się na swoich 
kierowników, przyznając się do ich szkoły.

Każda nowa publikacya z zakresu histo- 
ryi nauk w Polsce, zwłaszcza dla ludzi s tar
szych, w studyach historycznych specj alnie 
niezagłębionych, jest poniekąd nowem obja
wieniem. Czyż bowiem nie uczono nas 
w czasach szkolnych, że wiek XVII w Pol- ;

sce, to okres upadku nauk i literatury, że, 
jeżeli nawet umysły żywsze i oświoeono 
ukazywały się jeszcze od czasu do czasu, 
to tylko jako zjawiska oddzielne na tle ogól
nej najczarniejszej ciemności. Jakże inaczej 
przedstawia się to społeozeństwo polskie, 
gdy czytamy niewypowiedzianie ciekawą 
rozprawę p. Mysłakowskiego. Sama jej treść 
fachowa jest pełna najbardziej zajmujących 
szczegółów. Dla nas, przyrodników dzisiej
szych, pojęcie próżni jest tak, powiodzieć 
można, banalnie elementarne, że pewnego 
wysiłku potrzebujemy, żeby zrozumieć, jak 
ono trudnem, wprost niedostępnem wyda
wało się dla umysłów scholastycznie wy
kształconych, dla których zasadą naczelną 
było: „Vade via veterum, nora non vetus 
orbita fallit“, jak to właśnie z raoyi do
świadczeń nad próżnią wyraził Brożek, je 
den z najświatlejszych Polaków w XVII w.

Powtórzyć treść rozprawy p. Mysłakow
skiego, zatrudne to zadanie: Musiałbym prze
drukować ją dosłownie, tak  dalece cieka- 
wem i ważnem wydaje mi się wszystko, oo 
tu  spotykam. Zanotować tylko mogę fakty 
następujące: Doświadozenie Torricellego było 
wykonane we Florencyi w r. 1645. W lipcu 
1647 r. na zamku warszawskim, w obecno
ści Władysława IV, jego rodziny, dworu 
i dostojników państwa, toż samo doświad
czenie z odpowi6dniemi objaśnieniami prze
prowadził O. Waleryan Magni, który też 
wydał opis samego doświadczenia, dołącza
jąc dowodzenie rzeczywistej możliwości pró
żni wbrew wierzeniom scholastyków. Ma
gni, kapucyn włoski, człowiek wysoko 
i wszechstronnie wykształcony, w Polsce 
mieszkał przez lat 10 i prowadził wiele 
spraw dyplomatycznych. Był nieprzyjacie
lem, powiedzieć można — prześladowcą je
zuitów i odważnym krytykiem filozofii scho- 
lastycznej. Był także głęboko wykształco
ny w naukach fizycznych. Magni jakoby 
o pracach Torricellego nie wiedział i samo
dzielnie, na podstawie pism Galileusza zna
lazł drogę doświadczalnego osiągnięcia pró
żni. Czy. tak było w istocie—niezbicie do
wieść nie udało się p. Mysłakowskiemu, 
znalazł jednak wiele dowodów przemawia
jących za wysokiem tego prawdopodobień
stwem. Dla nas nie ten ostatni wzgląd jest 
w danej chwili najważniejszy. Nam idzie 
o to, że działalność naukowa Magniego po
trafiła w Polsce XVII-ego wieku wywołać 
żywy ruch umysłów, że miała za następst- 

| wo obfitą wymianę korespondencyi między 
samym Magniin i świadkami jego doświad
czeń z jednej strony, a takimi naczelnymi 
przedstawicielami nauk ścisłych, jak Pascal, 
Mersenne, Robeiwal — z drugiej. W kores
pondencyi tej żywy udział miał i sam Wła
dysław IV,. w owym czasie już u schyłku
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życia będący a strudzony zapewne i całem 
tak bogatem w wypadki swem życiem 
i rządami Rzeczypospolitej.

Nie byliśmy w owych czasach kopciusz
kiem Europy ani w politycznym ani w na
ukowym względzie. Pamiętajmyż o tem nie 
po to, żeby chlubić się blaskiem sławy, 
okrywającej świętą pamięć naddziadów, ale— 
żeby tej pamięci nietylko ujmy nie przy
nieść, lecz, przeciwnie, dodać świetności 
wszechstronnej.

Żeby ta myśl przyjęła się u  nas i u trw a
liła, redakcya Wszechświata życzy swym 
czytelnikom z Nowym Rokiem 1912.

Zn.

Kalendarzyk as tron om iczny  na styczeń r .  1912.

Morkury, jak zwykle, będzie niewidoczny. 
Wyprzedza on słońce i 16-go będzie w naj- 
większem odchyleniu zachodniem, 23,°8, lecz 
dużo zboczenie południowe trzyma go w 
ukryciu przed nami.

Wenus jest jutrzenką. Przybliżając się 
pozornie do sloi'ica, wschodzi coraz później,
0 godz. 4V2 rano na początku i o 5V2 ra
no—w końcu miisiąca. W dniu 9-ym mija 
Jowisza, podążającego również na wschód, 
ale wolniej, przechodzi przy tem w odle
głości 1V2 stopnia ku północy. Ciekawe to 
polączenio obserwowane być może tylko nad 
ranem.

Mars w początkach miesiąca, prawie że 
stoi na niebie, jakby dla nabrania tchu do 
zmiany kierunku swej drogi na niebie; po
ruszać się będzie na wschód pomiędzy gwia
zdami, zrazu wolno, później, rozpędzając się, 
coraz to prędzej. Złotawa ta planeta pierw
szej wielkości upiększa gwiazdozbiór Byka
1 wciąż znajduje się w sąsiedztwie gromadki 
Plejad. Wieczorami świeci wysoko na nie
bie w pobliżu południka, zachodzi zaś późną 
nocą. Mars oddala się od ziemi i skutkiem 
tego blask jego wyraźnie maleje.

Jowisz widocznyr jest, jak Wenus, na nie
bie porannem, wschodzi coraz wcześniej, 
w końcu miesiąca o 4-ej rano.

Saturn w ciągu miesiąca mało bardzo 
zmienia swo położenie na niebie, gdyż 
w pierwszej jego połowie posuwa się zwolna 
wstecz, w drugiej zaś połowie wprost. Prze 
bywa w gwiazdozbiorze Barana, niezbyt da
leko na zachód od Marsa, lecz niżej od nie
go. Pełnia księżyca 4-go stycznia. 28-go 
księżyc zakryje Marsa, ale zjawisko to nie 
będzie u  nas już widoczne, nastąpi bowiem 
wkrótce po zajściu planety. Zasługuje na 
uwagę bardzo wysokie położenie księżyca

na niebie, podczas pełni, które tłumaczy się 
tem, że węzeł wstępny drogi księżyca zbie
ga się obecnie prawie z węzłem wstępnym 
ekliptyki na równiku.

T. B.

KOM 1SYA F JZ Y O G R A F IC Z N A  
P O L . T O W .  K R A J O Z N A W C Z E G O .

Dnia 15 b. m. odbyło się pod przewod
nictwem pana J .  Lewińskiego posiedzenie 
Komisyi Fizyograficznej Polskiego Towa
rzystwa Krajoznawczego. Po załatwieniu 
spraw bieżących wygłoszono następujące 
referaty:

P. L. Krzywicki. Piłkalnie litewskie w świe
tle materyału kopalnego.

P. St. Lencewicz. W sprawie ujednostaj
nienia terminologii geograficznej jednostek 
administracyjnych kraju.

Po wyczerpującej dyskusyi, wywołanej 
przez ten referat, Komisya przyjęła jedno
głośnie i postanowiła opublikować następu
jący wniosek:

„Wobec tego, że termin „ziemia" ma ści
śle określono znaczenie historyczne i etno
graficzne, Komisya Fizyograficzna uznaje 
używanie tego terminu na oznaczenie gu 
berni lub powiatu za nieuzasadnione, zaró
wno z punktu  widzenia historyi jak  i ge
ografii i uważa, że nomenklatura geografi
czna miejscowości winna być oparta na 
obecnym podziale administracyjnym".

(Zgoda — o ile chodzi o ścisłe oznaczenie 
miejscowośoi. Ale przecież bardzo często się 
zdarza, że przytaczamy nazwy miast lub 
wsi wprost dla informacyi raczej ogólniko
wej niż ścisłej i tylko dla uniknięoia zamie
szania podajemy wskazówkę, w jakiej oko
licy dana miejscowość się znajduje, co nawet 
bywa niezbędne z powodu częstego powta
rzania się tych nazw w różnych stronach 
kraju. Tu często bardzo wyraz „ziemia" 
nie odpowiada nawet współczesnemu podzia
łowi administracyjnemu, a bywa może do
godniejszy, a może tylko przyjemniejszy 
w użyoiu. Nie będziemy zapewne odna
wiali takich nomenklatur administracyjnych 
z odległej przeszłości, jak „ziemia dobrzyń
ska*, ale nie widzimy racyi sprzeciwiania 
się temu, żeby ktoś nie użył zwrotu „Mińsk 
w ziemi mazowieckiej“ albo „Brześć w zie
mi kujawskiej". Przypisek redakcyi).
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Spis k s ią żek  i broszur, n a d esła n y ch  do red. 
W szech św ia ta  w  IV k w a rta le  r . 1911.

Abramowicz E. Badania doświadczalne nad 
pamięcią. Tom II. Str. 149. Warszawa, 1911.

Arrhenius Svante. Obraz wszechświata w dzio- 
jach ludzkości. Tłum. L. Brauner. Str. 167. Łódź, 
Lwów, Warszawo, 1911.

Gałecki Antoni dr. Studya nad koagulacyą 
hydrosolu złota. Odb. z Chemika Polskiego. 
Str. 16. W arszawa 1911.

Holleman A. F. Podręcznik chemii organicznej. 
Tłum. K. Sławiński i F. Pytasz. Str. 517. W ar
szawa, 1911.

Huxley Tom asz H. Zasady fizyologii, opraco
wanie d-ra J. Rosenthala. Tłum. dr. Adam Lan- 
de. Str. 490. Warszawa, 1912.

Kraiński N. dr. Energetyka organizmu ży
wego ze stanowiska współczesnych teoryj fi. 
zyczno-chemicznych. Dodatek do protokułów 
Tow. Lekarskiego wileńskiego (porossyjsku), 
Str. 43. Mińsk lit., 1911.

Księga pamiątkowa ku uczczeniu 30-letniej 
działalności naukowej i piśmienniczej prof. dr. 
Józefa Nusbauma-Hilarowicza. Wydana stara
niem uczniów. Str. 306, tablice. Lwów, 1911.

Lampe W. d r. Prace ś. p. St. Kostaneckiego. 
Odb. z Chemikapolskiego. Str. 25. Warszawa, 1911.

Lutosławski Jan. Szkoły rolnicze średnie (tyj), 
organizacya). Str. 27. Warszawa, 1911.

Mysłakowski Z. O. Waleryan Magni i kontro- 
wersya w sprawie odkrycia próżni (1638—1648). 
Odb. z Rozpraw Wyd. mat.-przyr, Akad. Um. 
Str. 55. Kraków, 1911.

Newcomb Szymon. Astronomia dla wszystkich. 
Tłum. E. Merecki. Str. 373. Warszawa, 1912.

Ochorowicz Julian. Układ genetyczny pier
wiastków. Str. 36 i tablico. Cieszyn i Warsza
wa, 1911.

Pamiętnik Tow. Miłośników przyrody z r. 
1010(11. Str. 31. Warszewa, 1911.

Pomaski Aleksander. Ciała cukrowe, monogra
fia do użytku cukrowników. Str. 144. W ar
szawa, 1911.

Sterling Stefan dr. Beitrage zur Histologie 
der Leber bei SSugern. Odb. z Archiv fiir Anat. 
u Physiol, Str. 57—64. Berlin, 1911.

Program  Szkoły Politechnicznej we Lwowie 
na r. naukowy 1911/12. Str. 126. Lwów. 1911.

Przem yski Kazimierz. Uwaga o nowem miejscu 
występowania „fauny z Pikermi“ w okolicach 
m. Odessy (porossyjskn). Str. 14. Odess8, 1911.

Raabe Henryk. Amoebidium parasiticum Cienk. 
Odb. ze sprawozd. Tow. Naukowego warszaw
skiego.'Część 1, str. 229—252; część II, str. 252— 
263. W arszawa, 1911.

Schramm Julian prof. dr. Podręcznik analizy 
chemicznej jakościowej (wyd. czwarte, uzupeł
nione przez prof. L. Brunera). Str. 279 i tablica. 
Kraków i Warszawa, 1912.

Sprawozdanie Komitetu Tow. Biblioteki pu
blicznej im. H. Łopacińskiego (w Lublinie). Str. 23. 
Lublin, 1911.

Sprawozdanie z działalności Stow. Kobiet 
polskich. Str. 31. Warszawa, 1911.

Sprawozdanie z działalności Sieci meteorolo
gicznej warszawskiej. Str. 32. Warszawa, 1911.

Trzebiński Józef dr. Najnowsze postępy w dzie
dzinie fitopatologii. Odb. z „Akad. wykładów rol
niczych W ydziału dośw. naukowego O. T. II.“ 
Str. 52--107. Warszawa, 1911.

Trzebiński Józef dr. Przyczynek do znajomości 
flory w gub. kowieńskiej. Flora Łotowian i oko
lic. Str. 48. Bez daty i miejsca dzioln.

Tuugutt Stanisław  Józef. Przyczynek do mikro- 
chemii dolomitów wyżyny kielecko-sandomier- 
skiej. Odb. z Kosmosu. Str. 409—417. Lwów, 1911.

Thugutt S t. J. O alofanoidach. Odb. ze spra
wozd. Tow. Naukowego warsz. Str. 222 — 228. 
Warszawa, 1911.

Thugutt St. J. Ueber motameren Natrolith. 
Odb. z Centralblatt f. Min. Geol.u. Palaont. Str. 
405—411. Stuttgart, 1911.

Ustawa Towarzystwa Biblioteki publicznej 
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Str. 15. 
Lublin, 1911.

Wrzosek Adam. Ludwik Bierkowski, monogra
fia. Str. 179. Kraków, 1911.

Zahorski Bohdan dr. O formach współżycia 
płciowego ze stanowiska socyologicznego. Str. 37. 
Kraków i Warszawa, 1911.

KRONIKA NAUKOWA.

Sztuczne odmładzanie hodowli tkanek .
Aleksy Carrel przedstawia w JNe 31 O. R. 
de la Soo. de Biol. zasadg metody, która 
ma na celu odmłodzenie hodowanych tka
nek. Długowieczność hodowli tkanek jest 
naogół bardzo ograniczona. Po upły wio 3— 15 
dni wzrost ich staje się powolniejszy, po
czerń zatrzymuje sig zupełnie. Ta starczość 
hodowli może jednak być rezultatem przy
czyn nieistotnych, jak np, nagromadzenia 
produktów rozkładu w łonie hodowli i wy
czerpania środowiska; usuwając te przyczy
ny możnaby odnowić starzejące sig tkanki 
i przedłużyć ich życie czynne — poza orga
nizmem. W tym celu zapomocą ostrego 
noża zdziera sig fragment plazmy ścigtej, 
zawierającej tkankg pierwotną i nowe ko
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mórki. Plazmę tę należy przemywać w cią
gu kilku minut w normalnym, lub lekko 
hypotonicznym roztworze Ringera, następnie 
umieścić ją w środowisku hypotonicznem, 
złożonem z 3 cz. plazmy normalnej i 2 cz. 
wody destylowanej. Odmładzania dokonać 
należy zanim ukażą się oznaki starczości,— 
bądź też wtedy, gdy są one jeszcze słabo 
zaznaczone. M anipulację tę powtarzać trze
ba w odstępach mniej lub bardziej częstych, 
zależnie od szybkości wzrostu i s tanu  ko
mórek.— Wyniki tej metody badano już na 
hodowlach tkanki łącznej. Tkanka pierwotna 
pochodziła ze śledziony, ze skóry osierdzia 
i z żyły głównej zarodka kurzego, mającego 
od 16 — 20 dni. Odnawiania dokonywano 
na tkankach jeszcze świeżych, lub zaledwie 
zaczynających się starzeć. W kilka godzin 
po przeniesieniu tkanki do nowego środo
wiska— długie, wrzecionkowate komórki prze
nikały do plazmy i wzrost następował szyb
ko. Gdy szybkość wzrostu słabła i gdy 
w cytoplazmie komórek ukazywały się ziar
nistości — przemywano kulturę ponownie 
i przenoszono do nowego środowiska. W ten 
sposób odnawiano je 5, 6, 7 — a nawet 9 
razy. Komórki wrzecionowate ukazują się 
w nowem środowisku za 7 i 8-ern przenie
sieniem równie szybko, jak po 2, lub 3 em, 
p. Carrel otrzymywał hodowle, wykazujące 
wielką żywotność jeszcze na 34. dzień po 
rozpoczęciu doświadczenia, Wyniki te w y
kazują, że odnawianie ku ltur jest możliwe, 
a zjawisko starzenia się jest -warunkowe, 
nie zaś konieczne. Doświadczenia swe p. 
Oarrel przeprowadził w „labor. Rockefeller 
Institu te  for medical Researches“ , w N. 
Yorku.

N. M.

„A p arat parabazalny" w ic io w c ó w . Licz
ne badania lat ostatnich nad cytologią pier
wotniaków odkrywają przed nami coraz to 
nowsze i zawilsze szczegóły, głównie co- 
prawda dotąd morfologiczne, w strukturze  
plazmy i jąder tych organizmów. W szcze
gólności badania nad wiciowcami coraz to 
bardziej odsłaniają skomplikowane stosunki, 
jakie występują u  tych zwierząt. C. Janic
ki w jednej ze swych ostatnich rozpraw 
opisuje właśnie utwór położony w blizkośoi 
jądra u wielu Fłagellata, któremu nadaje 
nazwę: „aparatu parabazalnego“ . Jest to
zróżnicowanie protoplazmatyczne w kształ
cie węża, barwiącego się bardzo silnie eozy- 
ną i przylegającego często do jądra z j e 
dnego boku jego, albo owijającego się spi
ralnie dookoła t. zw. „laseczki osiowej1*. 
Wąż ów stanowi „parabazale" i jes t  połą
czony zawsze zapomocą delikatnej niteczki 
Z blefaroplastem; wraz z niteczką stanowi

on „aparat parabazalny U pewnych wi
ciowców, jak np. Stephanonympha Silrestrii, 
który posiada liczne jądra, każde z nich ma 
swój aparat parabazalny, kształtu niewiel
kiej płytki, połączony naturalnie z odpo
wiednim blefaroplastem. Podczas podziału 
komórki, a nawet często przed podziałem, 
aparat parabazalny dzieli się na dwie części, 
przyczem, o ile nastąpił równocześnie po
dział blefaroplastu, każde z parabazaliów 
utrzymuje połączenie z jednym z tych or- 
ganoidów. Często jednak parabazale się nie 
dzieli, lecz po podziale jądra, wytwarza się 
drugie parabazale samodzielnie w blizkości 
nowego blefaroplastu; w innych przypadkach 
znika zupełnie w ciele macierzystem, a w 
osobnikach potomnych tworzy się nanowo. 
U wiciowca Lophomonas blattarum aparat 
opisywany występuje nadzwyczaj wyraźnie; 
przylega on tutaj z jednej strony do jądra, 
a z drugiej do licznych ciałek „podstawo
wy ch “, które u  tego organizmu są skupio
ne w większej ilości w jednem miejscu. 
Wreszcie u Calonympha Grassii, który ma 
kilka jąder i kilkanaście blefaroplastów, znaj
dujemy również kilkanaście aparatów para- 
bazalnych; tu ta j jednak niekiedy aparat mo
że leżżć koło jądra. P. Janicki rozróżnia 
wobec tego u Calonympha Grassii dwa ro
dzaje kompleksów organoidów, o których 
mowa: „kuryomastigonty" i „akaryomasti- 
gon ty“. Pierwsze z nich składają się: z ją 
dra z otaczającą go plazmą, blefaroplastu, 
pręcika osiowego, grupy biczyków i aparatu 
parabazalnego; w drugich brak jądra. P . J a 
nicki przypuszcza, że aparat opisywany 
przedstawia substaneye odżywcze, nagroma
dzone w tem miejscu z plazmy i przezna
czone do odżywiania wici i biczyków; szcze
gólne rozrośnięcie się tego aparatu u  nie
których wiciowców pasorzytniczych można 
rozumieć w taki sposób, że formy te, odży
wiając się produktami mało pożywnemi (jak 
drzewem w jelicie termitów) muszą mieć 
nagromadzonych więcej zapasów dla u trzy 
mania czynności swych organów ruchu.

H. R-le.
(Biol. Centraibl. Na 11 r  b.).

0  niezależnem  życiu ją d e r, wydalonych  
do lęgni morszczyn i o m ożliw ości ich za 
płodnienia. W M  32 (z 24/XI 1911 r.)
C. R. de la Soc. Biol p. Camille Sauvageau 
podaje rezultaty swych obserwacyj nad lę
gniami morszczyn. Jak  wiadomo lęgnie 
morszczyn dzielą swe jądro na 8 części; lę
gnia, zawierająca l, 2, 4 oosfery (komór
ki jajowe) wytwarza 7, 6, 4 jądra, które 
zostają odsunięte ku obwodowi. Badane hi
stologicznie, wykazują one identyczność 
z pozostalemPjądrami. Są to owe bezkształt
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ne ciałka, obserwowane przez p. Thureta na 
Pelretia; Oltmanns widział je również na ży
wej Aseophyllum i Himanthalia, gdzie do
strzegalne są tylko przez chwilę. Najbar
dziej nadają się do obserwacyi niektóre mor
szczyny z gat. Cystoscira. Większość ich ma 
zbiorniki nieuwłosione; plemniki zaopatrzone 
są w punkcik ozerwony; oosfery po dojrze
niu wychodzą nazewnątrz nagie. Cystoscira: 
discors, foeniculacea, myriophylloides, Cana- 
riensis, abrotanifolia zaś mają zbiorniki 
uwłosione, plemniki bez p unk tu  czerwonego 
i oosfery, otoczone błonami, które p. Sauva- 
geau nazywa endo-i-mero-chitonem. Dojrza
łe oosfery pozostają zawieszone w zbiorniku 
dzięki grubemu galaretowatowemu mezo- 
chitonowi, którego zarys zewnętrzny jak 
u  C. myrioph. jest wyraźnie odgraniczony. 
Endochiton jest cienką błonką o wyraźnym 
podwójnym zarysie, mniej lub więcej odda
loną od kulistej oosfery i wydłużoną do 
20—30 (J., Pomiędzy oosferą a endochito- 
nem nurza się w płynie bezbarwnym 7 wy
dalonych jąder; są one bardzo jednolite, za
łamują światło, mają 7—9 [J. średnicy by
wają kuliste, lub spłaszczone, zależnie od 
przestrzeni, którą zajmują. Zawierają 1, 2, 
lub 3 ziarnistości, podobne do jąderek i za
łamujące światło; reszta ich ciała jest jed
nolita, lub posiada ciałko środkowe, bardziej 
jasne, okrągłowe, o średnicy =  2, 5—3 jj. 
(C. Canar.) Rozwodniona gliceryna skupia 
je  w nieprawidłową masę gwiaździstą,— lecz 
kiedy oosfera wydziela chromatofory i kul
ki proteinowe, większość jąder odzyskuje for
mę i rozmiary pierwotne. Endochiton roz
wija się równolegle z zapłodnionem jajem, 
jądra pozostają przez 2—3 dni nietknięte, 
poczem—często — zanim zarodek uwolni się 
z pochwy — dezorganizują się. O jądrach, 
żyjących poza cytoplazmą, nie wspominano 
dotychczas. Cystoseira umożliwia więc ła
twe otrzymywanie jąder, podatnych do ba
dań. Błony, otaczające oosferę, przenikliwe 
dla plemników, stanowią jednak przeszkodę 
skuteczną przeciw bakteryom. Plemniki do
cierają do płynu, w którym nurza się oosfe
ra. P. Sauvageau obserwował zlanie się je
dnego z nich z wydalonem jądrem; jądro 
to —w chwili początku obserwacyi było nie
prawidłowo zniekształcone i zdawało się być 
na drodze do rozkładu, — plemnik przywarł 
doń i przeniknął wkrótce całkowicie; zała
mująca światło ziarnistość wskazuje miejsce, 
które zajmował, wkrótce potem jądro od
zyskało formę kulistą. Po upływie 1-go dnia 
nie uległo zmianie. Należy przypuszczać, 
że zjawisko to nie było przypadkowe i że 
ilość jasnych ziarnistości odpowiada ilości 
plemników, które zlały się z jądrem.

N , M.

K w itn ięc ie  jesienne, w yw ołan e przez po
ża r. Jolly w 1903 roku, a obecnie J .  Lau- 
rent zaznacza i analizuje .zaobserwowane 
przez się zjawisko ponownego rozkwitania 
drzew,—takich, jak  grusze, jabłonie, kaszta
ny, głogi, bzy — pod wpływem wielkiego 
i nagłego ogrzania. Lauren t obserwował 
drzewa po gwałtownym pożarze w pewnej 
wiosce francuskiej. Pożar wybuchł 29 lipca 
(bież. roku). 29 sierpnia — drzewa, odlegle 
na 25 — 50 m  od ogniska pożaru, pokryły 
się kwiatami, jak na wiosnę. Jabłonie s t ra 
ciły liście w sposób zwykły, po utworzeniu 
się kurka zabliźniającego; owoce przetrwały, 
lecz niektóre pączki boczne rozwinęły się 
w rozgałęzienia skrócone, posiadające 6 — 8 
liści i zakończono pękiem kwiatów. Na je
dnym i tym samym krzewie bzu Laurent 
zauważył 3 kategorye gałęzi, zależne od 
stopnia działania gorąca: po stronie prze
ciwległej ognisku — gałęzi zachowały swą 
normalność i ulistnienie,— w środku krzewu 
liście opadły, lecz pomiędzy najbardziej zró- 
żnicowanemi, wierzchołkowemi pąkami — 
ukazały się liśoie i kwiaty/, odznaczające się 
nadzwyczajnym rozwojom przykwiatków, 
wreszoie od strony pożaru gałęzi są pokryte 
suchemi liśćmi. Jolly tłumaczył to zja
wisko rozwojem wstawnym pączków kwia
towych, już zróżnicowanych przo.d pożarem. 
Lecz wyjaśnienie to, słuszno, gdy chodzi 
o grusze —  nie jest, zdaniem Laurenta, od
powiednie dla jabłoni. Na ich rozgałęzie
niach rocznych oczka proste, lub zdre
wniałe pączki, rozrosły się i jak to bywa 
często u tego gatunku na wiosnę— stały się 
pąkami owocowemi, z któryoh niektóre roz
winęły się natychmiast. Po straceniu liści, 
wywołanem przez gorąco, substancyo zapa
sowe, nagromadzone w czasie lata głównie 
w korzeniu — przeniosły się do gałęzi i zo
stały zużyto dla wzrostu nowych pąków. 
Dla wyjaśnienia tych zjawisk Lauront przyj
muje interpretacyę Giarda. Po odwodnia- 
jącem działaniu ciepła, następuje napływ 
wody—możliwy pomimo suszy lata — sku t
kiem zachowania przez korzenie czynnośoi 
wchłaniającej; czerpią ono z gruntu  znaczną 
ilość wody, która przenosi się do liści, 
a zwłaszcza do pączków. W tych ostatnich 
wynikają stąd zaburzenia osmotyczne, spro
wadzające rozmnożenie się komórek. Te sa
me zaburzenia osmotyczn3 tłumaczą kwi
tnięcie jesienne bzu, który zniszczyły kan- 
tarydy. Podobnie rzecz się przedstawia 
z kwitnięciem spóźnionem w latach suszy 
kasztanów, jabłoni, bzów, a nawet niektó
rych roślin trawiastych trwałych. Można 
tu  zaliczyć pośpieszne kwitnięcie buraków 
hodowanych, lub jesienne pąkowanie bulw 
ziemniaka, gdy susza i podniesiona tempe
ra tura wstrzymują wzrost. Ogrodnicy sto
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sują fizyołogiczne warunki pożaru dla otrzy
mania nowych kwiatów bzu. Krzaki bzu 
zostają wyrwano w sierpniu, gdy zapasy są 
obfite, i pączki już zróżnicowane;' pozosta
wia się je na powietrzu, aż dopóki nie wy
schną i liście nie opadną; wtedy ogrodnik 
wsadza jo do ziemi i umieszcza w cieplarni 
dla przyśpieszenia kwitnięci^. T u  jes&Ćzo, 
zgodnie z teoryą Giarda — odwodnienie i 
stępny przypływ wody—stają się bodźcami, 1

 - — «

powodującemi rozmnażanie się komórkowe, 
gdy przytem warunki zewnętrzne zapewnia
ją  dostateczne odżywianie. Laurent wypo
wiada przypuszczenie, że różnice w trwało
ści liści wynikają może z różnicy mechani
zmów, wedle których dokonywa się odwad
nianie jesienne.

• N . M.
(Według C. 1?. de "la Son. de Biol. Na 31, 

17 \ r  1911 r.).

SPOSTRZEZEMin METEOROLOGICZNE
od 11 do 20 grudnia  1911 r.

(Wiadomość Stacyi Centralnej M eteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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