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6 do 8  wieczorem w lokalu redakcyi.

A dres R edakcyi: W SPÓ LN A  JSfo 37. Telefonu 83-14.

Szanowni Współpracownicy i Czytelnicy!

Mija oto Wszechświatowi rok pełen najmilszych uniesień, rok, w którym c a ł a  
P o l s k a  zgodnym głosem przyznała mu to, o co zabiegał gorliwie przez długie 
lata: uczciwość celów i użyteczność społeczną. O, jakżeby pragnął czuć się na 
siłach złożenia przyrzeczeń na dalszą przyszłość, jak dobrze wie, że to od niego 
słusznie należy się krajowi!

Doprawdy, trudno się powstrzymać od wyrażeń, właściwych patetycznemu 
dramatowi, gdy ze ścisłą znajomością faktów rozważa się dzieje polskiego pisma 
naukowego. Niby jakaś szczególna fala, byt jego wznosi się i opada, i znowu 
wznosi — mniej niż w pierwszej lazie, i znowu obniża — więcej niż poprzednio, aż 
po pewnej liczbie wahań wznoszenia coraz mniej są widoczne, obniżenie staje się 
nieprzerwanem i coraz głębszem, a postrzegacz widzi, że ten ruch, mimo wytężo
nych a sztucznych wysiłków, dąży nieprzeparcie do zaniku.

Wielką i nad miarę cenną rzeczą jest poparcie moralne, ale, biorąc sprawę 
z czysto realnej strony, jakąż wydawnictwo korzyść odniesie, jeżeli spotka je uzna
nie wszystkich bodaj akademij i fakultetów świata, kiedy członkowie tych ciał 
dostojnych nie raczą zaszczycać go swem współpracownictwem? Albo, co przyjdzie 
wydawnictwu z uznania publiczności, jeżeli wśród niej nie pozyskuje abonentów?— 
Jest sobie galerya obrazów, którą zwiedzają ludzie bardzo obojętni. Oglądają ze 
znudzonemi twarzami, nawet chwalą na odpowiedzialność przewodnika i mijają, 
niezatrzymując niczego w pamięci. Gdybyż przynajmniej zganili — właściciel wie
działby, że nie zadowolił wymagań, zamknąłby nieudane przedsiębiorstwo i na 
innem polu szukałby dla siebie możności pracy czy zasługi. Słusznie powiedziano, 
że ze wszystkich kar najsroższą jest utopienie w nurtach obojętności, a można 
dodać, że nasze społeczeństwo hojnie szafuje tą karą.



868 WSZECHSWIAT ■Ne 52

Krótko i bez osłon retorycznych mówiąc, Wszechświat jest w bardzo złem 
położeniu materyalnem. Nigdy nie bywał w świetnem, z roku na rok musiał od
woływać się do ludzi dobrej woli, żeby zapełnili braki, i zawsze się łudził nadzieją, 
że przecież z czasem zdoła sobie wywalczyć byt niezależny. A wymagania ma 
niewygórowane, poprzestałby na liczbie tysiąca prenumeratorów. Czy istotnie 
w narodzie dwudziesto - milionowym takiej liczby osiągnąć nie może? Czy na tę 
liczbę nie mogą u nas złożyć się te koła, których byt, nieraz bardzo dostateczny, 
opiera się na podstawie nauk przyrodniczych? Czyż tak mało w Polsce techników, 
inżynierów, ziemian, lekarzy i czy zawody te są tak niewdzięczne, żeby jedno pi
smo przyrodnicze musiało uciekać się do jałmużny na opłacenie prawdziwie drob
nych swych wydatków na skromny druk i papier i na ubogie honorarya autorskie?

Współpracownicy i Czytelnicy Wszechświata — nie mamy zasady wątpić, że 
pismu temu jesteście życzliwi. Niesposób nam odwoływać się do kogo innego, bo 
niestać nas na kosztowne prospekty z obietnicami niebywałych premiów. Do Was 
się zwracamy z serdeczną prośbą: pomóżcie nam w swoich kółkach zaufanych, 
zwróćcie uwagę tych swoich znajomych, którzy mogą ponieść wydatek na prenu
meratę, że jednak może należałoby, chociażby przez punkt honoru, nie dopuścić, 
ażeby tak  świetny rok jubileuszowy pisma przyrodniczego polskiego miał być 
ostatnim rokiem jego istnienia.

Redakcya Wszechświata.

O E T E R Z E .
W edług d-ra G ustaw a Le Bona.

(Dokończenie).

Wielkość sił, które mogą udzielać się 
przez eter stanowi również zjawisko bar
dzo trudne do objaśnienia. Elektroma
gnes działa w próżni, a więc za pośred
nictwem eteru i to z siłą, powiada lord 
Kelyin, która dochodzi do 100 kilogr. na 
centymetr kwadratowy. Jakim sposobem 
siły tak potężne działają w eterze, sub
stancyi stałej i elastycznej, w której 
ciała ważkie poruszać się mogą swobod
nie? Nie znamy rozwiązania tej zagadki 
i niepodobna nam orzec, czy potrafimy 
ją  kiedyś objaśnić.

O budowie eteru nie możemy nic pra
wie powiedzieć. Maxwell przypuszczał, 
że składa się on z maleńkich kulek, obda
rzonych bardzo szybkim ruchem obroto
wym. Presnel uważał, że elastyczność 
eteru jest stała, a gęstość zmienna. Inni 
zaś fizycy dowodzą przeciwnie, że gę
stość jego je s t  stała, a elastyczność 
zmienna. Większość uczonych uważa, że

systemy ciał materyalnych w ruchu bę
dących nie porywają go z sobą. Są je 
dnak tacy, którzy uważają wręcz prze
ciwnie.

W każdym razie wszyscy zgadzają się 
z tem, że eter je s t  substancyą bardzo 
różną od materyi i niepodległą prawom 
ciężkości. Jest ona bez wagi, je s t  czemś 
niemateryalnem, stanowi świat nieważki.

Jeśli eter je s t  pozbawiony wagi, to je 
dnak posiada masę, gdyż okazuje opór 
wobec ruchu. Masa jego musi być sła
ba, albowiem prędkość rozchodzenia się 
światła je s t  bardzo szybka. Gdyby eter 
pozbawiony był masy, to prawdopodob
nie rozchodzenie się światła byłoby na
tychmiastowe.

Kwestyą nieważkości eteru, przez dłu
gi czas roztrząsana przez fizyków, zdaje 
się być dzisiaj rozstrzygniętą. W ostat
nich czasach lord Kelvin zajął się jesz
cze raz jej przejrzeniem. Na mocy ro
zumowań matematycznych dochodzi on 
do wniosku, że eter je s t  substancyą naj
zupełniej niepodległą prawom grawitacyi, 
a zatem nieważką. „Ale, dodaje, nie ma
my żadnej racyi, aby uważać ją  za abso
lutnie nieściśliwą, i możemy uznać, że
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dostatecznie silne ciśnienie może wpły
nąć na powiększenie joj gęstości".

Wskutek podobnego zagęszczenia, któ
re zaszło przed wiekami działaniem cał
kiem nam nieznanego mechanizmu, po
wstały prawdopodobnie atomy. Niektó
rzy bowiem fizycy, jak Larmor, uważają 
atomy za jądra zagęszczonego eteru, 
obdarzone niezmierną szybkością rota
cyjną. „Cząsteczka materyalna, twierdzi 
on, jest całkowicie złożona z eteru 
i z niczego więcej “.

Takie są własności, które na mocy ró
żnych objawów, nadajemy eterowi. Mu
simy zatem uznać, nierozumiejąc tego 
zresztą wcale, że żyjemy w środowisku 
niemateryalnem, sztywniejszem od stali, 
któremu możemy łatwo nadać (paląc na
przykład jakieś ciało) ruch; szybkość zaś 
rozchodzenia się tego ruchu przewyższa 
100 000 razy szybkość kuli armatniej. 
Eter jest czynnikiem dostrzeganym przez 
nas wszędzie. Możemy go wprowadzić 
w wibracyę i tę mierzyć do woli, ale 
nie umiemy go odosobnić. Jego właści
wa natura pozostaje dla nas drażniącą 
zagadką.

Wiemy mało o eterze, musimy jednak 
uznać jako zupełnie pewne, że większość 
zjawisk wszechświata jest objawieniem 
jego istnienia. Jest on zapewne pierw- 
szem źródłem i ostatnim kresem wszech
rzeczy, substratum światów i wszystkich 
istot na nich zamieszkałych.

Najdonioślejsze zjawiska świata odby
wają się za pośrednictwem eteru. Są one 
wywołane pewnemi zmianami w stanie 
równowagi tego fluidu niemateryalnego. 
Siły wszechświata są znane jedynie przez 
pewne zaburzenia równowagi. Światło 
jest poprostu zmianą równowagi eteru, 
objawiającą się wibracyami. Znika ono, 
gdy eter wraca do równowagi. Iskra 
elektryczna zarówno jak piorun są obja
wami zmian zaszłych w równowadze 
fluidu elektrycznego, dążącego do powro
tu do równowagi pierwotnej. Dopóki nie 
znaliśmy sposobów wyprowadzenia fluidu 

felektrycznego z równowagi, dopóty nie 
wiedzieliśmy o jego obecności.

Wszystkie zmiany równowagi eteru są 
bardzo niestałe, gdyż nie trwają dłużej

od przyczyny je wywołującej. Tem się 
różnią od zmian równowagi w materyi, 
które są zwykle dość stałe i trwają dłu
żej od wywołującej je przyczyny. Świat 
eteru jest zatem światem równowag ru
chliwych, niestałych, gdy świat materyi 
odznacza się stanami równowagi zdolne- 

, mi do stałości.
Powiedzieć, że coś nie jest w równo

wadze, to spostrzedz, że uległo ono pe
wnej zmianie położenia. Znane ruchy, 
wywołujące zjawiska, nie są zbyt liczne. 
Do nich zaliczamy przyciąganie, odpy
chanie, wytryski, ruchy obrotowe, wiry, 
falowanie.

Z różnych tych ruchów najlepiej po
znane są przyciąganie i odpychanie. Do 
nich zwykle wyłącznie zwracamy się 
chcąc mierzyć zjawiska. Waga mierzy 
siłę ciężkości, galwanometr mierzy przy
ciąganie prądu elektrycznego i magnesu, 
termometr mierzy przyciąganie i odpy
chanie cząstek płynu, poddanego działa
niu ciepła. Stany równowag osmotycz- 
nych, od których zależy większość zja
wisk życiowych, objawiają się przycią
ganiem i odpychaniem cząsteczek we
wnątrz cieczy i t. p.

Ruchy rozmaitych substancyj i roz
maitość stanów równowagi z nich wy
pływająca, odgrywają zatem zasadniczą 
rolę w produkcyi zjawisk i stanowią je
dyną ich stronę realną dla nas dostępną.

Do ostatnich czasów badano wyłącznie 
regularne ruchy wibracyjne eteru, dają
ce światło. Można było wszakże przy
puścić, że fluid, w którego łonie wytwo
rzyć można, jak w cieczy, regularne fale, 
jest zdolny do innych ruchów. Dzisiaj 
uznajemy, że może on być siedliskiem 
ruchów obrotowych, wytrysków, wirów 
i t. p. Śród tych nowych ruchów, na 
które obecnie zwrócono uwagę w świe
cie naukowym, główne znaczenie, pod 
względem przynajmniej teoretycznym, 
zdają się przedstawiać wiry. Larmor 
i inni fizycy uważają elektrony, te przy
puszczalne elementy fluidu elektryczne
go, za wiry, wytworzone w łonie eteru. 
Kierunek ich obrotu byłby przyczyną 
przyciągania lub odpychania. Sutherland 
szuka wytłumaczenia zjawisk przewód-
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nictwa elektrycznego i termicznego w 
kierunku ruchu tych wirów.

Analiza matematyczna doprowadziła fi
zyków do nadania zasadniczego znacze
nia tym wirom eteru, a doświadczenia 
wykonane na fluidach materyalnych na
dają tym hypotezom podstawę ścisłą, al
bowiem pozwalają one odtworzyć przy
ciągania i odpychania spostrzeżone w zja
wiskach elektrycznych i otrzymać z sub
stancyj materyalnych wiry o kształtach 
geometrycznych.

Wir materyalny może być utworzony 
przez jakikolwiek fluid, gazowy lub cie
kły, obracający się dookoła osi. Wsku
tek obrotu opisuje on linie spiralne. Po
znaniem tych wirów zajmowali się Bjer- 
kness i Weyher. Wykazali oni, że za 
ich pomocą wykonać można wszystkie 
przyciągania i odpychania znane w elek
tryczności, odchylenie igły magnesowej 
przez prąd i t. p.

Wiry te wywołujemy przez szybki obrót 
osi zaopatrzonej w skrzydełka, lub popro- 
stu przez obrót kuli. Dokoła kuli powsta
ją prądy gazowe, niesymetryczne wzglę
dem płaszczyzny równika, a stąd wyni
kają zjawiska przyciągania i odpychania 
ciał, które zbliżamy do kuli lub kręcącej 
się osi, zależnie od pozycyi, którą im na
dajemy. Można nawet zmusić te ciała 
do obrotu naokoło kuli, na wzór sateli
tów.

Wiry stanowią jednę z form ruchu, 
którą najłatwiej przyjmują cząstki ma- 
teryalne, albowiem proste dmuchnięcie 
wystarcza do wywołania wirów w pły
nie. Jak wszystkie ruchy obrotowe, mo
gą one tworzyć stany równowagi bardzo 
stałej, opierające się skutkom ciążenia. 
Bąk puszczony w ruch obraca się na 
ostrzu. Rower w ruchu posuwa się na 
wąziutkich kołach, na których utrzymać 
się nie może w stanie spoczynku. Heli
koptery wznoszą się wysoko wśrubo- 
wując się w atmosferę i unoszą się przez 
cały czas trwania ruchu obrotowego. Raz 
doprowadzone do stanu spokoju, ciężko 
opadają na ziemię. Łatwo więc pojąć, że 
zapomocą ruchów obrotowych objaśnio
no stany równowagi atomów.

Doświadczenia wykonane nad ruchami 
wirowemi w płynach, odtwarzają nietyl
ko przyciągania i odpychania, gdyż mo
gą dać początek prawidłowym kształtom 
geometrycznym, jak dowiódł tego Be- 
nard. Wykazał on, że ciecz w cienkiej 
warstwie, poddana pewnym zabiegom, 
dzieli się na pryzmaty prostopadłe, o pod
stawie wielokątnej. Zapomocą różnych 
sposobów optycznych można pryzmaty 
te wyraźnie zobaczyć. Metale raptownie 
oziębione po przetopieniu i cienkiemi 
warstwami rozłożone przybierają często 
kształty wielokątne.

Doświadczenia te wykazują nam, że 
cząsteczki cieczy mogą przybierać kształ
ty geometryczne, nieprzestając mimo to 
być cieczami. Stany te równowagi nie 
trwają dłużej od wywołującej je przy
czyny. Są to stany równowagi chwi
lowej.

Analogie zachodzące między cząstecz
kami fluidów materyalnych a niemate- 
ryalnych są liczne, ale nigdy nie docho
dzą aż do tożsamości. Składają się na 
to dwie zasadnicze różnice, istniejące po
między substancyami materyalnemi a nie- 
materyalnemi. Pierwsze są podległe pra
wom ciężkości, obdarzone są dużą masą, 
i z tego powodu podlegają dość powoli 
zmianom ruchu. Drugie zaś nie podle
gają ciążeniu, mają drobną masę i z te
go powodu, pod wpływem sił bardzo sła
bych, mogą nabrać szybkiego ruchu. Są 
one przeto bardzo ruchliwe. Rozpatrując 
ważne znaczenie, które posiadają różne 
stany równowagi eteru, dochodzimy do 
wniosku, że materya jest szczególniej
szym stanem równowagi tej nieważkiej 
substancyi. Przyroda zdaje się zawsze 
dążyć do zaoszczędzenia swych wysił
ków'. Zagęszczając się, pod wpływem 
nieznanych nam sił, działających przez 
długie wieki, eter przybrał postać ato
mów. Materya zaś składa się z zespołu 
atomów. Przez czas trwania swego kształ
towania atomy wchłonęły zapas energii, 
którą następnie wydały lub wydają pod 
postacią ciepła, elektryczności i t. p. Sko
ro zaś pozbędą się całego zapasu ener
gii, wówczas wracają do stanu eteru 
pierwotnego. Eter zatem, jest tą pra-
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substancyą, z której wyłoniły się światy 
i ostateczną nirwaną, do której wszystko 
wraca, po dłuższem lub krótszem ist
nieniu.

Krótki ten pogląd na sposób powsta
nia naszego wszechświata i na jego ko
niec, porównamy do słabych blasków, 
rzuconych w głębokie ciemności, okry
wające naszę przeszłość i zasłaniające 
nam przyszłość. Nauka dzisiejsza nie mo
że przypuszczać, kiedy nadejdzie chwila 
odkrycia zagadki powstania światów, al
bo choćby rozwiązania istotnych przy
czyn jakiegoś zjawiska. Ale twórcze 
sny naszej myśli były dla nas zawsze 
niewypowiedzianie pociągające i dlatego 
nie mogliśmy i nie będziemy mogli oprzeć 
się ich urokowi. Będą nam one zawsze 
przewodniczyły.

Streściła Z. Joteyko-Rudnicka.

J E R Z Y  K L E  ES.

ZJAW ISKA P E R Y O D Y C Z N E  R O 
ŚLIN Z W R O T N I K O W Y C H .

(Dokończenie).

Nie będę tu dotykał jednej strony ca
łego zagadnienia, mianowicie kwestyi, 
czy przez dłuższy wpływ obcego klimatu 
wytwarzają się nowe odmiany. Pewnych, 
niedwuznacznych faktów dotąd nie po
siadamy. Nie chcę się wdawać także 
w działania wtórne, które być może, wy
stępują w nasionach. Będę wychodził 
z założenia, że struktura specyficzna po
zostaje stałą i że zachowanie się gatun
ku w obcym klimacie reguluje się skry
tą szerokością waryacyi, która jest okre
ślona przez stosunek świata zewnętrzne
go do jego struktury specyficznej. Je
żeli uwzględnimy tu tylko wzrost wege
tatywny, to struktura rozstrzyga, w ja
kich granicach wszystkich ważnych czyn
ników zewnętrznych wzrost może się 
odbywać. Dla każdego gatunku istnieje 
pewna określona kombinacya natężeń

tych czynników, które wywołują wzrost 
optymalny. Schimper nazywa ją opti
mum ekonomicznem. Lecz wzrost odby
wa się i w razie zmienionych kombina
cyj do pewnej granicy, przy której jeden 
z czynników (czasem i kilka) osięga za- 
małe, ewentualnie zawielkie, natężenie. 
Jeżeli obcy klimat przedstawia warunki, 
które przez dłuższy czas poruszają się 
w pobliżu tych granic lub je przekra
czają, dany gatunek nie może chować 
się dobrze. Gdybyśmy poznali doświad
czalnie i dokładnie stosunek warunków 
wzrostu pewnego gatunku, gdybyśmy 
z drugiej strony poznali także warunki 
obcego klimatu, wówczas bylibyśmy 
w stanie przepowiedzieć, jak pewien ga
tunek zachowywałby się w danym kli
macie obcym.

Dla klimatów skrajnych, naprzykład 
z bardzo nizką lub bardzo wysoką tem
peraturą, łatwo jest przepowiedzieć re
zultat względem wielu gatunków roślin
nych. Przeciwnie, nie daje się on tak 
prosto poznać, jeżeli np. przeniesiemy ro
śliny z klimatu ciepło - umiarkowanego 
(kraje śródziemnomorskie, Japonia) pod 
zwrotniki. Tu tylko doświadczenie prak
tyczne poucza nas, jak się roślina zacho
wa, gdyż nie znamy dostatecznie ściśle 
ani warunków wzrostu, ani warunków 
klimatu. Są niewątpliwie gatunki, które 
się w obcym klimacie aklimatyzują, t. j. 
dobrze się w nim chowają, gdyż warunki 
jego odpowiadają warunkom wzrostu tych 
gatunków. Właśnie Jawa jest bardzo 
obfita w obce przybysze, które się tam 
bardzo rozpowszechniły (porówn. cieka
we zestawienie u Backera, 1 9 1 0 ) .  Znacz
na ich część pochodzi ze strefy ciepłej 
innych krajów, szczególnie Ameryki, 
i tylko pod jednym względem zdradza 
wpływ obcego klimatu, o ile mianowicie 
niektóre gatunki nigdy nie wydają owo
ców. Lecz i środkowo-europejskie rośli
ny mogą doskonale rosnąć w chłodniej
szych okolicach górskich, jak Plantago 
lanceolata, Taraxacum officinale. Każdy, 
kto zwiedzi zimą Tozari we wschodniej 
Jawie (około 2 000 m wysokości), zdziwi 
się, gdy zobaczy cały szereg znajomych 
roślin, rosnących i kwitnących tam obli-
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cie w stanie zdziczenia, przedewszyst
kiem Tropaeolum majus.

Czy rośliny trwale, jak  Plantago, Ta- 
raxacum latem również kontynuują swój 
wzrost, nie je s t  mi wiadomo. Ogród do
świadczalny, urządzony w Tozari/* miałby 
doniosłe znaczenie dla całej tej kwestyi, 
ponieważ klimat je s t  tu widocznie przy- 
jaźniejszy dla roślin europejskich, niż 
naprzykład w Tjibodasie. W skutek bra
ku spostrzeżeń, prowadzonych przez cały 
rok, te rośliny aklimatyzowane nie są 
rozstrzygające dla naszego zagadnienia 
głównego, jak  się ma rzecz z ich peryo- 
dycznością.

Tymczasem nie może ulegać wątpliwo
ści, że nawet tak zw. rośliny jednorocz
ne, których życie ogranicza się stosun
kowo krótkim okresem wegetacyi, posia
dają w sobie moc do bardzo jeszcze dłu
giego wzrostu dalszego. Doskonałym 
przykładem je st  tytuń (Nicotiana tabac- 
cum), który je s t  hodowany we wszyst
kich krajach cieplejszych.

Wiosną 1909 roku wykiełkował w mo
jej cieplarni wyrostek, który hodowałem 
dalej. Po odbytem w ciągu tegoż lata 
umiarkowanem kwitnięciu roślina rosła, 
ku memu zdziwieniu, dalej przez całą 
następną zimę; rośnie ona teraz nieprzer
wanie już więcej niż 3 lata. Prawdopo
dobnie po jakimś czasie roślina będzie 
musiała zginąć, gdyż wskutek swej szcze
gólnej budowy ma tylko nieznaczny 
wzrost grubości łodygi, obumierające zaś 
wewnątrz komórki łatwo mogą się stać 
powodem gnicia i śmierci. W każdym 
razie mamy tu pewny przykład długiego 
nieperyodycznego wzrostu jednoletniej 
rośliny. Do tego przyłącza się jeszcze 
fakt, że jej punkty  wegetacyjne wogóle 
mają zdolność do nieograniczonego wzro
stu. Młode pędy boczne mego egzempla
rza tytuniu mogły bowiem być łatwo ho
dowane jako szczepy; tą drogą otrzyma
łem liczne nowe rośliny tytuniowe. Na 
jednej z nich stwierdziłem zapomocą co
dziennych pomiarów, że rośnie ona u mnie 
nieprzerwanie przez całą zimę, tak samo, 
ja k  i przez lato. Tą drogą można więc 
zmusić tytuń, zupełnie jak  micelium 
grzyba, do ciągłego wzrostu. To samo,

co się tu ściąga do rośliny jednorocznej, 
daje się wykazać w jeszcze wyższym sto
pniu względem roślin trwałych.

Przedewszystkiem przypominam o tem, 
że rośliny trwałe, których warunki wzro
stu są wiadome i dają się poniekąd urze
czywistnić praktycznie, nie muszą wcale 
mieć okresu spokoju. Wykazałem już, że 
nawet rośliny z naszego klimatu zacho
wują się w taki sposób, i jak  w naszych 
cieplarniach rosną przez całą zimę, tak 
też i w Buitenzorgu rosły przez zimę 
1910/11 r. Przytem warunki w Buiten
zorgu wcale nie były dla nich optymal
ne; żadna z roślin nie mogłaby się utrzy
mać w Buitenzorgu przez czas dłuższy 
lub nawet zdziczeć. N atom iast'jest bar
dzo prawdopodobne, że w Tozari mogły
by one również dobrze rosnąć zimą, jak  
u nas latem. Istnieją też, jak  już przed
tem wykazałem, rośliny zwrotnikowe, 
które rosną w mojej cieplarni bez peryo- 
dyczności, zimą jak  i latem. Oprócz ro
ślin ściśle kontrolowanych, bardzo wiele 
innych roślin zdaje się, na podstawie 
spostrzeżeń przypadkowych, rosnąć w cią
gu zimy w naszych cieplarniach, powoli, 
lecz nieprzerwanie, jak  np. paproci, ba
nanowe i palmy. Względem krzewów, 
pochodzących z klimatu peryodycznego, 
a rosnących i kwitnących w Buitenzor
gu zimą, niema dotąd spostrzeżeń, zro
bionych latem. Wspomnę o jednym  tyl
ko krzewie, który napewno rośnie przez 
cały rok i prawdopodobnie pochodził 
pierwotnie z klimatu peryodycznego: 
Thea assamiea, która na stokach Hima
lajów, około Darjeeling, przebywa, jak  
się zdaje, zimą okres spokoju, gdy tym 
czasem na Jawie nieprzerwanie wydaje 
pędy. Gdyż według wiadomości, udzie
lonych przez p. von Boska, każdy krzak 
herbaciany jego plantacyi w Taloen (około 
I 800 m) bywa obrywany w ciągu całego 
roku co 11 dni; p. Lotsy mówił mi oso
biście, że na plantacyi, położonej nieco 
niżej, obrywa się krzew herbaciany na
wet co 10 dni. Napewno są i inne krze
wy, niemające żadnej peryodyczności 
w jednostajnych, pomyślnych dla nich 
warunkach. Drzewa dwuliścienne, po
chodzące z klimatu peryodycznego, zo
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stały już wspomniane wyżej. Są takie, 
które się aklimatyzowały w Tjibodasie. 
U wielu innych aklimatyzacya nie jest 
zupełna, rosną one w klimacie jednostaj
nym nieprzerwanie, lecz ze zmianą okre
sów spokoju i wzrostu na poszczegól
nych gałęziach. Co do tych gatunków, 
dla których wykazałem, że w młodych 
egzemplarzach mogą rosnąć latem i zi
mą, musimy dojść do wniosku, że wa
runki zewnętrzne klimatu buitenzorskie- 
go lub też tjibodaskiego są niezupełnie 
optymalne dla drzew starszych. Dowodu 
peryodyczności „dziedzicznej" wogóle nie
można osięgnąć tak prosto zapomocą sto
sunkowo grubych doświadczeń aklimaty 
zacyi, lecz jedynie przez takie doświad
czenia, w których, wobec najściślejszej 
znajomości warunków wzrostu i prakty
cznego ich urzeczywistnienia, pokazuje 
się, że roślina mimo to wszystko rośnie 
peryodycznie. Wykaz taki nie jest je
dnak wcale łatwy do przeprowadzenia. 
Buk (Pagus silvatica), którego wzrost 
jest u nas bezwątpienia wyraźnie peryo- 
dyczny, zawdzięcza, być może, tę peryo
dyczność nie samej tylko swej struktu
rze specyficznej, lecz także tej zewnętrz
nej peryodyczności, która, działając w cią
gu długich okresów czasu, wywołała 
w strukturze bardzo głęboko sięgające 
działania wtórne. Wskutek tej możliwo
ści badacze nie zaprzestaną szukać wa
runków, któreby mniej lub więcej usu
wały te działania wtórne.

Z tego wszystkiego, co było powiedzia
ne dotąd, wyprowadzam wniosek, że wia
ra w ogólną „pierwotną" rytmikę roślin, 
której bronią Schimper i w ostatnim cza
sie Volkens, przez jeden szereg faktów 
została już obalona, przez drugi zaś bar
dzo zachwiana i opiera się na takich tyl
ko spostrzeżeniach, które nie zostały do
tychczas poddane szczegółowemu zbada
niu fizyologicznemu. Dopiero przyszłość 
rozstrzygnie, w jakich razach występuje 
rytmika, której przyczyna rzeczywiście 
tkwi w strukturze specyficznej.

II. Opadanie liści roślin zwrotnikowych.

Po rozważaniach, dotyczących pędu, 
daleko krócej opiszę opadanie liści, tem-

bardziej, że nie czyniłem sam spostrzeżeń 
szczegółowych. Chcę tylko zbadać pod
stawy, na których opiera się pogląd Vol- 
kensa co do peryodyczności także i tego 
zjawiska.

O ile liść wyrósł, pierwej czy później 
następuje jego śmierć,—to przedewszyst- 
kiem za fakt przyjąć musimy. Badań 
doświadczalnych, skierowanych do tego, 
ażeby przedłużyć czas życia liści, do
tychczas prawie nie mamy. Volkens zba
dał w Buitenzorgu opadanie liści drzew 
zwrotnikowych i zebrał w tej kwestyi 
mnóstwo ciekawych spostrzeżeń. Przy
znaje on jednak wyraźnie, że opad liści 
odbywa się z daleko mniej wyraźną pe- 
ryodycznością, niż ich powstawanie. Przy- 
tem Volkens i tu także uwzględnił tylko 
drzewa dwuliścienne, niezwracając uwa
gi na niezliczone inne rośliny, jak pa
proci, palmy, bananowe, krzewy dwuli
ścienne i t. d. W rzeczywistości rośliny 
te nigdy nie zrzucają odrazu większej 
ilości liści. Nie może przecież być złu
dzeniem, że w ogrodzie buitenzorskim, 
w którym rośnie takie mnóstwo obcych 
gatunków drzew, widzimy w ciągu zimy 
różne stopnie opadania liści, gdy tym
czasem poza ogródem spotykamy je tak 
rzadko. O ile zaś to się zdarzy, zawsze 
się pokazuje, że drzewo pochodzi z kli
matu peryodycznego, jak naprzykład 
Eriodendron. W ogrodzie górskim w Tji- 
bodasie z jego obcerni roślinami także 
nadzwyczaj uderzają widza drzewa cał
kiem lub nawpół nagie. Napróżno je
dnak starałem się podczas mojej tam 
bytności, w początku listopada i w po
czątku lutego, zobaczyć w dziewiczym 
lesie tjibodaskim nagie lub chociaż na
wpół obnażone rośliny. Volkens widział je
dnak silne opadanie liści także i u drzew, 
miejscowych w Jawie zachodniej lub ży
jących w lesie dziewiczym, jak np. Acer 
niveum, Altingia excelsa. To dowodzi, że 
proces może się odbywać także i w tym 
klimacie. Nie jest to jednak wcale do
wodem, że takie pozornie peryodyczne 
opadanie liści stanowi regułę u roślin 
zwrotnikowych. Wobec olbrzymiej liczby 
tych ostatnich będzie to może mała od
setka. W każdym razie musimy zacze
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kać na badania daleko obszerniejsze, za
nim się zgodzimy, że pod zwrotnikami, 
w klimacie jednostajnym, rośliny, zrzu
cające liście peryodycznie, są liczniejsze 
od mających opadanie nieperyodyczne.

Chcemy tu uwzględnić wyłącznie drze
wa, u których Volkens spostrzegł prawi
dłowe zrzucanie liści. Według jego wska
zówek jest prawdopodobne, że pewna 
liczba drzew w ciągu 12 — 14 n}iesięcy 
dwa razy zmienia swoje ulistnienie; u Fi- 
cus fulva zjawisko to następuje nawet 
trzy razy do roku. Volkens porównał 
dane meteorologiczne dla temperatury 
i wilgotności przez czas trwania spostrze
żeń i nie mógł stwierdzić żadnego sto
sunku między temi danemi a opadaniem 
liści. Liście mogą opadać zarówno w cza
sie deszczów, jak i w czasie suszy. Stąd 
Volkens robi wniosek, że opadanie liści 
nie znajduje się w żadnym stosunku 
z klimatem, lecz jest skutkiem natury 
dziedzicznej.

Przeciw temu poglądowi można przy
toczyć poważne zarzuty, w każdym razie 
dowodzące, że jest on zamało uzasad
niony.

Wiemy bowiem, że liście mogą opadać 
wcześniej niż zwykle, jeżeli zmienione 
zostaną ich warunki życiowe. Volkens 
sam wspomina o doświadczeniach Voch- 
tinga i Josta, według których hamo
wanie asymilacyi wywołuje wczesną 
śmierć. Ja też wykazałem, że pewna li
czba roślin zwrotnikowych, rosnących 
w wazonach, zrzuciła wszystkie swe liś
cie w najkrótszym czasie, kiedy je po
zbawiłem światła. Jeszcze ważniejszy 
jest znany fakt, że w razie pewnej su
chości gruntu i silnej transpiracyi liście 
zaczynają opadać. Latem 1910 roku na
tura dokonała wspaniałego doświadcze
nia, które świetnie potwierdziło moje 
poglądy co do względności spokoju tak
że i u naszych roślin drzewiastych. 
W nadzwyczaj gorących i suchych mie
siącach lipcu i sierpniu liczne drzewa 
jednego gatunku, naprz. lipy lub kasz
tany dzikie, jakoteż liczne inne gatunki 
drzew i krzewów, zrzuciły całkowicie 
swe ulistnienie i zaraz potem znów za
zieleniały. Rośliny zwrotnikowe zacho

wywały się tak samo; moje drzewka, 
należące do najrozmaitszych gatunków, 
wszystkie po przerwaniu podlewania 
zrzuciły swe liście. Bardzo prawdopo
dobnie wywarłyby takież działanie i sto
sunkowo nizka temperatura lub usunię
cie soli pożywczych — badania ściślejsze 
byłyby w tym kierunku bardzo pożą
dane.

Możemy powiedzieć, że całkiem różno
rodne czynniki zewnętrzne mogą wywo
łać opadanie liści. Rozumie się, Volkens 
ma racyę, że same tylko dane meteoro
logiczne co do temperatury i wilgotno
ści nie wystarczają do wytłumaczenia. 
Należy jednak zapytać, czy czasem wa
runki gruntu nie mają tu także pewne
go znaczenia; w każdym razie niemożna 
z nieznajomością tych rzeczy wnioskować
0 ich nieczynności. Volkens sam podaje 
szereg spostrzeżeń, wykazujących wpływ 
świata zewnętrznego. Mówi on, że pędy, 
wychodzące z podstawy pnia lub z gru
bych gałęzi, często wyróżniają się ude
rzająco na wogóle nagiem drzewie swem 
bogatem ulistnieniem. Podaje również, 
że młode drzewka Tectona latem są w Ja
wie wschodniej okryte liśćmi. Zgadza 
się to ze świadectwami nadleśniczego 
Losa, według których przy samym pniu 
nawet i dorosłe drzewa Tectona pozo
stają w czasie suszy ulistnione. Już 
Wright zwrócił uwagę na to, że u sze
regu gatunków peryodyczne opadanie 
liści następuje tylko u drzew starszych.

Wszystko to dowodzi, że podczas opa
dania liści, jak i podczas wydawania pę
dów, chodzi o wskazane przeze mnie wy
żej stosunki do świata zewnętrznego. 
Wspomniane pędy lub młode rośliny mo
gą jeszcze się zadowolić ilością wody
1 substancyj pożywczych, dostarczanych 
przez grunt, drzewa zaś starsze — nie
zawsze. Volkens komunikuje dalej we
dług własnych notatek, jakoteż według 
spostrzeżeń Smitha, że te same osobniki 
wykazują w Buitenzorgu znaczne waha
nia się opadania liści w różnych latach. 
Opisuje on szczegółowo często całkiem 
różne zachowanie się poszczególnych 
osobników tegoż samego gatunku. Cóż 
ma do tego wszystkiego peryodyczność



WSZECHSWIAT 875

dziedziczna? Wskazuje to wciąż znowu, 
że istotny wpływ ma tu zmiana klimatu 
w ciągu lat lub miejscowe różnice s ta 
nowiska.

Warunki zewnętrzne mogą działać zu
pełnie bezpośrednio na opadanie liści nie
których gatunków drzew. Możemy wyjść 
z przypuszczenia, że drzewo, wydające 
silne pędy, odciąga do siebie przez to 
strumień wody i soli pożywczych od liści 
starych, wskutek czego te ostatnie za
czynają opadać. Zjawisko to może na
stąpić, aczkolwiek wskazania meteorolo
giczne zdają się dowodzić wilgotności 
wystarczającej. W taki sposób możemy 
zrozumieć fakt, podany przez Volkensa 
dla wielu drzew buitenzorskich, mają
cych opadanie peryodyczne, mianowicie, 
że stare ulistnienie jednego pędu bywa 
zrzucane przed, w czasie, lub po ukaza
niu się ulistnienia nowego innego pędu.

U innych drzew podobną rolę może 
odegrywać rozpoczęcie się kwitnięcia, 
naprzykład u Eriodendron, Bombax. Przy
czyna opadania liści jest wówczas zwią
zana z przyczyną wydawania kwiatów, 
która sama pozostaje w zależności od 
świata zewnętrznego. Wreszcie dla bar
dzo wielu gatunków, zbadanych przez 
Volkensa, należy uwzględnić okoliczność, 
że pochodzą one z klimatu peryodyczne
go. Widzimy tu zupełnie odpowiednie 
zjawiska, ja k  z wydawaniem pędów, 
przedewszystkiem odosobnienie się gałę
zi; wskażę więc tu tylko wprost moje 
uwagi, przytoczone wyżej.

Na zakończenie chcę jeszcze w paru 
słowach wspomnieć o tem, jak się zacho
wywały w ciągu roku co do opadania 
liści rośliny zwrotnikowe, hodowane 
w Heidelbergu.

Nieperyodycznie, t. j. pojedyńczo i w 
nieregularnych odstępach czasu, opadały 
liście u Pothos aurea, Cocos nucifera, 
Scaevola sericaea, Ficus geocarpa, Pe- 
traea volubilis, Litsaea latifolia, Pterelo- 
ma triąuetrum, 'Iheobroma cacao, Erio
dendron anfractuosum.

Wszystkie liście straciło tylko Schizo- 
lobium excelsum od 25 — 29 grudnia 
w czasie najmniejszego natężenia świa- ! 
tła. W tymże czasie zrzuciły pewną ilość ;

swych starszych liści Albizzia molucca- 
na, jakoteż Albizzia stipulata, Tectona 
grandis. Clitoria ternata także traciła 
liście zimą częściej, niż latem Posadzo
na w wazonie (w październiku) Termina- 
lia catappa zrzuciła znaczną część swych 
liści 29—30 grudnia. Drugi egzemplarz, 
wysadzony w początku listopada, pozo
stał aż dotychczas zupełnie świeży; zrzu
cił on pierwej tylko pojedyncze stare 
liście. Sterculia macrophylla, która 1L 
października została posadzona do wazo
nu i zapadła potem w spoczynek, zrzu
ciła 5 marca część swych liści, po rozpo
częciu się ożywionego pędu.

Już te nieliczne spostrzeżenia uczą nas
1) że u pewnej liczby różnorodnych ga

tunków opadanie liści odbywa się cał
kiem nieperyodycznie i że takie opada
nie stanowi regułę dla licznych roślin 
zwrotnikowych;

2) że pomiędzy temi ostatniemi są tak
że gatunki, które, jak Eriodendron, zrzu
cają liście peryodycznie tylko jako drze
wa starsze;

2) że rośliny zrzucają swe ulistnienie 
w zależności od świata zewnętrznego 
o takiej porze, kiedy zwykle nie czynią 
tego w Buitenzorgu, jak  np. Schizolo- 
bium, Tectona, Albizzia;

4) że taki gatunek, jak  Terminalia ca
tappa, zrzuca swe liście odrazu w więk
szej ilości lub po jednemu w ciągu dłu
giego czasu zależnie od warunków po
żywienia. Jedyną rośliną, która się za
chowywała mniej więcej tak samo, jak  
starsze drzewa w Buitenzorgu, była Ster
culia macrophylla, która zrzuca tam swe 
ulistnienie wiosną i tak samo poczęści 
zachowała się i tu, w marcu, w związku 
z nowym pędem.

Po tych wywodach dochodzę do rezul
tatu, że pogląd Volkensa o niezależności 
opadania liści od klimatu nie jest w ża
dnym razie dowiedziony przez fakty nie
wątpliwe. Zanadto pospiesznie i bez 
uwzględnienia zdolności waryacyjnej _ro- 
ślin wyciągnął on ten wniosek ze swych 
spostrzeżeń. Nie zwrócił u w ag i , na to, 
że stosunek gatunków roślinnych do 
świata zewnętrznego jest bardzo zawikła- 
nej natury i że wskutek tego proste
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uwzględnienie tylko temperatury i wil
gotności nie upoważnia do podobnych 
wniosków. Opisanie pędu roślin zwrot
nikowych doprowadziło do takiegoż re
zultatu, z tą jedynie różnicą, że w tym 
względzie nieuzasadnienie poglądu Vol- 
kensa w jednych razach, nieprawdopo
dobność w innych, zostały wyświetlone 
jeszcze jaskrawiej przez moje spostrze
żenia i doświadczenia.

Stosunek roślin do świata zewnętrzne
go jest zagadnieniem zasadniczem, sta- 
nowiącem podstawę badania wszystkich 
zjawisk życia. Chodzi tu nie o to, żeby, 
jak  mi to przy zręczności zarzucali prze
ciwnicy, wytłumaczyć w-szystko działa
niem świata zewnętrznego; chodzi tu na
tomiast zawsze o to tylko, żeby poznać 
stosunek świata zewnętrznego do s tru k 
tury  specyficznej roślin.

Świat zewnętrzny działa przytem za 
wsze tylko pośrednio, gdyż wpływa prze- 
dewszystkiem na stan komórek, na to, 
co nazywam warunkami zmiennemi we- 
wnętrznemi. Na drodze ku głębszej ana
lizie tych zjawisk, ku poznaniu zmian 
wewnętrznych, zachodzących w komór
kach, napotykają się i teraz jeszcze naj
większe trudności. Hypotezy, wypowie
dziane przez innych badaczów, jak  i prze
ze mnie samego, względem takich kwe- 
styj, naprzykład co do okresu spokoju, 
mogą mieć tylko wartość przemijającą; 
mogą one być zwalczane, zmieniane, za
stępowane przez lepsze. Lecz nie zmie
nia to nic w zasadzie, według której ka
żde zjawisko życiowe musi w jakimś 
stopniu zależeć od świata zewnętrznego. 
Zasada ta nie daje się dowieść teorety
cznie lub zapomocą jednego tylko opisu 
zjawisk, spostrzeganych w naturze. Prze
ciwnie, tylko drogą badania doświadczal
nego możemy dojść do ujęcia zagadnie
nia podstawowego, żeby osiągnąć przez 
to powoli rzeczywiste zrozumienie we
wnętrznej s truk tury  roślin.

Tłum. J. Ozieblowski.

UWAGI O B E Z W Ł A D N O Ś C I .

Rzeczy, stanowiące nasz świat, są to 
ciała i zjawiska. Istotą ciał jest stano
wiąca je materya, istotą zaś zjawisk jest 
wytwarzająca je  energia. Strumienie 
energii, któremi dostaje się ona z ciała, 
swego źródła, do innych, sprawiając 
w nich właściwe zjawiska, są to siły.

Poruszając ciała, umieszczamy w nich 
pewien zasób energii, którą one okazują 
ruchem widocznym całej swej masy, do
póki ów zasób energii, pokonywając 
przeszkody ruchu, nie zamieni się na 
ciepło albo elektryczność. Taki przejaw 
energii, okazujący się ruchem całego 
ciała, nazywamy pędem, a siły powodu
jące go — impulsami. Zdolność zaś ciał 
do przyjmowania w siebie energii przez 
impulsy i ujawniania jej pędem Urbań
ski nazywał ruchomością albo poruszal- 
nością.

Gdy w ciele niema energii, wtedy trwa 
ono w spoczynku; energia, udzielona 
ciału przez impulsy, staje się pędem, 
objawia się ruchem całej masy ciała. 
Dopóki ta ilość energii w ciele jest sta
ła, niezmienna, dopóty ruch jego jest 
jednostajny i prosty, pęd ciała nie ulega 
zmianie; wynika to z niezniszczalności 
energii; ta sama jej ilość objawia się 
wciąż jednakowo. Ciała biegną mocą 
energii, nabytej przez impulsy; ruch ich 
je s t  postacią energii, zwaną pędem, a po
spolicie twierdzimy, że jest to objaw 
bezwładności.

Rzeczywisty opór, jakiego doznajemy, 
poruszając ciało, wynika ze spójności 
środowiska, przylegania ciała do innych, 
sąsiednich oraz tarcia o nie; opór zaś, 
uczuwany wtedy' ponad tamte opory rze
czywiste, je s t  tylko miarą naszej siły, 
strumienia naszej energii, którą umiesz
czamy w ciele, poruszając je. Gdyby 
nie tamte rzeczywiste opory zewnętrzne, 
każde ciało mogłoby być poruszone wszel
ką nieznaczną' nawet siłą po drodze po
ziomej, kiedy ruch jego nie byłby zależ
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ny od ciężkości; skutki takiego porusza
nia po jednakowych okresach czasu ró
żniłyby się tylko niejednakową szybko
ścią ciał niejednakowej masy. Opór zaś, 
jakiego doznajemy, zatrzymując ciało, 
jest nabytym już przez nie pędem. Dla
tego właśnie twierdzenie w fizyce W it
kowskiego, że bezwładność materyi obja
wia się albo „jako opór przeciw siłom, 
które ruch wzbudzają, albo jako opór 
przeciw siłom, które usiłują nabyty już 
ruch zatrzymać" jest mylne. Pierwszych 
sił, przeciwdziałających poruszeniu ciała, 
niema wcale; tak zwany opór mas, opór 
bezwładności je s t  tylko miarą siły mo
toru, poruszającego ciało, miarą strumie
nia energii, która z motoru dostaje się 
do ciała i ujawnia się pędem, — miarą 
udzielanych ciału impulsów, siły zaś dru
gie są pędem, wytworzonym już poprzed
nio przez dawne impulsy. Poruszając 
lub zatrzymując ciało, pokonywamy prze
szkody ruchu lub pęd i siłę poruszającą, 
ale nie bezwładność.

Mylne jest też objaśnienie w tej sa
mej fizyce, że skutkiem bezwładności 
materyi ciała nie nabywają oznaczonej 
szybkości nagle, lecz stopniowo i to tem 
wolniej, im większa je s t  ich masa. Do 
nabycia oznaczonej szybkości niepotrze- 
ba bynajmniej czasu, lecz jed/nie dosta
tecznej ilości energii. Nieznaczna szyb
kość ciał z początku ich biegu wynika 
jedynie z małej ilości mieszczącej się 
w nich energii; ciała wciąż poruszane, 
wciąż zasilane energią przez impulsy 
biegną stopniowo szybciej, bo energia 
jakgdyby nagromadza się w nich.

W rzeczywistych czynnościach zwykle 
energia bywa ciałom powoli udzielana 
albo z przyczyny trudności technicznych, 
albo, co częściej się zdarza, przez prze
zorność, ażeby ciał niedostatecznie wy
trzymałych, sztywnych, lub niedostatecz
nie przylegających do siebie, nie uszko
dzić. Gdyby nie owe trudności i wzglę
dy, wtedy przez impulsy dostatecznie 
znaczne ciała nabywałyby zawsze dowol
nej szybkości w oznaczonym okresie cza
su. Niepotrzebne też jest niedość okre
ślone pojęcie bezwładności do objaśnie
nia, dlaczego takie same impulsy nadają

rozmaitym ciałom szybkość odwrotnie 
proporcyonalną do ich masy. Wszak 
energia, udzielana ciałom przez impulsy, 
jakgdyby rozlewa się po całej ich masie; 
w ciele z większą masą na jednostkę jej 
przypada z takiego samego impulsu mniej 
energii, niż w ciele z mniejszą masą. Tak 
samo też dzieje się z innemi postaciami 
energii: ciepłem, światłem. Taka sama 
ilość ciepła ogrzewa większą masę do 
niższej temperatury, niż mniejszą; taka 
sama ilość światła oświetla większą po
wierzchnię nie tak jasno jak powierzch
nię mniejszą. Niemożna więc twierdzić, 
że ciała, stanowiące masę większą, są 
bezwładniejsze od stanowiących masę 
mniejszą; niemożna twierdzić, że ołów 
jest bezwładniejszy od korka, jak  to czy
ni właśnie Witkowski. Jeżeli zaś poró
wnywamy jednakowe objętości rozmai
tych ciał i chcemy wyrazić stosunek ich 
mas, to w tym celu mamy pojęcie gę
stości. Niemożna też bezwładności zali
czać do ogólnych własności ciał, jak  to 
czyni! niegdyś Urbański a potem Połko- 
tycki, bo własnościami są te tylko ce
chy, które zależą od chwilowych warun
ków fizycznych i zmieniają się wraz 
z niemi. _________

Wydoskonalenie języka przyczynia się 
do wydoskonalenia myślenia, ułatwia n a 
bywanie i upowszechnianie właściwych 
pojęć. Condiłlac twierdził nawet para
doksalnie może, ale nie bez słuszności, 
że wiedza jest tylko dobrze urobionym 
językiem. Dlatego byłoby dobrze, ażeby 
wyrazy: bezwładność, opór i siły bez
władności przestały być używane w fi
zyce. Można mówić, że śpiący, omdlały, 
sparaliżowany staje się, jak  martwy, bez
władnym; można też mówić, że starzec 
je s t  bezwładniejszy od młodzieńca, także 
figurycznie, że umysł naśladowczy jest 
bezwładniejszy od oryginalnego, indywi
dualnego, twórczego; w dziedzinie biolo
gii wyrazy owe miewają jakieś rzeczy
wiste znaczenie, ale w przyrodzie nie- 
uorganizowanej właściwie nic nie zna
czą, nie ułatwiają wyjaśnienia zjawisk, 
bo w fizyce wszystkie ciała są jednako
wo bezwładne.
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Bezwładność, opór i siły bezwładności 
w fizyce to nazwy pomocnicze i tymcza
sowe, nadane niegdyś zjawiskom począt
kowo prawdopodobnie nienależycie oświe
tlanym, a upowszechniły się i istnieją 
jeszcze prawdopodobnie dlatego, że me
chanika w fizyce nie jest poprzedzana 
przejawami energii, czyli, jak mówimy 
częściej, prawem zachowania energii. Po
dobny układ cechuje właśnie najbardziej 
jeszcze rozpowszechnione wykłady. A je
dnak fizyka, jako nauka o przejawach 
energii, nie wymaga pojęcia bezwład
ności.

Feliks Piotroioski.

SPRAWOZDAŃ JE.

Jan Sztolcman. Peru. W s p o m n i e n i a  
z podr óż y.  Z mapą. 2 tomy. Warsza
wa: Gebethner i Wolff. Kraków: G. Ge
bethner i Spółka. 1912. Str. IV  +  307 
i 267. Cena rb. 3.

Z dziwnem uczuciem  biorę zawsze do ręki 
dzieło zawierające opisy podróży. Nasuwają, 
mi się wspomnienia wrażeń, przeżytych  
w dzieciństwie, gdy czytyw ałem  po nocach  
nieraz całych, fantastyczne powieści Mayne- 
Rieda, Yernea lub U m ińskiego. Odżywają 
nanowo dawno zapomniane pragnienia oso
bistego zetknięcia się z cudami przyrody 
tropikalnej, surową potęgą łańcuchów  H i
malajskich, lub mroźnym oddechem krajów  
podbiegunowych. I zdaje mi się, że pod 
tym  względem nie stanowię w yjątku -— że 
w szyscy, wykarmieni na w yżej w ym ienio
nych autorach, jesteśm y podobnymi „ro
mantykami".

W spomnienia te z lat dzieciństwa z góry 
dobrze usposabiają czytelnika do każdej 
książki podróżniczej. Często jednak spotyka  
nas zawód. Zamiast głębszego wniknięcia, 
wżycia się w przyrodę danego kraju, widzi
my szereg spostrzeżeń płytk ich  i powierz
chownych, szereg m yśli wcale nieciekaw ych  
i niew iele nam pożytku przynoszących. R oz
czarowani —  rzucam y książkę z niechęcią.

W danym jednak razie nie obawiajmy się 
zawodu. A utor „Peru“, znany podróżnik - 
ornitolog, spędził szereg lat w opisywanej 
krainie, poznał ją dobrze, gruntow nie prze- 
studyow ał jej przyrodę i m ieszkańców, dał 
więc dzieło oparte na wszechstronnej zna
jom ości kraju, owiane umiłowaniem cudów  
przyrody, które podróżnik - przyrodnik co

krok tam spotyka. ' Z zajęciem więc śledzi- 
my jego losy w podróżach po wybrzeżu pe- 
ruwiańskiem, wpoprzek Kordyljerów i wzdłuż 
Amazonki. Prostota stylu , z jaką opisuje 
swe radości i sm utki, losy dobre i złe, swe 
zdobycze naukowe i niepowodzenia, chw yta  
czytelnika za serce, każąc mu zapomnieć
0 drobnych usterkach lub o różnicy sw ych  
poglądów naukowych, filozoficznych czy po
litycznych  z poglądami autora. Kończąc 
książkę, zamykamy ją z żalem, i z w est
chnieniem, przypominającem nam sny dzie
ciństwa: czem uśm y tam nie byli?

Dobrze więc p. Sztolcman uczynił, że nie 
zawahał się, choć tak późno, wydać swe 
wspomnienia (były one podobno przygoto
wane do druku 30 lat temu, lecz okoliczno
ści nieprzyjazne na wydanie nie pozwoliły). 
W literaturze naszej brak dobrych dzieł po
dróżniczych, na co autor słusznie zwraca 
uwagę. Brak ten jest tem dziwniejszy, że 
jest ty lu  Polaków rozproszonych po całym  
św iecie —  wszak niema prawie kawałka zie
mi, gdzieby noga polska nie postała. Ot
1 teraz dowiadujemy się od p. Sztolcmana, 
że wielu Polaków przebywało w Peru, w y
bitne nawet zajmując stanowiska.

Dzieła podróżnicze stanowią wszak zna
kom ity środek pedagogiczny. N ietylko dla- 
tego, że w ciekawej i lekkiej formie opo
wiadania przygód dają nam szereg faktów  
dotyczących danego kraju i jego m ieszkań
ców. Większą bodaj wartośó posiada wpływ  
podobnych książek na czytelnika, zaostrza
jąc jego zdolność obserwacyi, przez ukaza
nie jak obserwują inni. Prócz tego widok 
siły  woli, z jaką dany badacz - podróżnik 
w alczy z przeszkodami, widok poświęcenia 
się dla pewnego celu, zapomnienia o własnej 
w ygodzie i bezpieczeństwie nie dla zysków  
matery^alnych, lecz dla nauki — jest wspa
niałym wzorem do naśladowania. O tych
stronach dodatnich podobnych książek za
pominać nie należy.

L ecz książka, o której mówimy, posiada
dla nas wartość z innego jeszcze względu.
A utor jej jeździł do Peru w celach kolek- 
cyonowania zwierząt, które w ysyłał do War
szawy. Czytelnicy więc mogą zwierzęta 
wspominane, a często i szerzej opisane
w dziele, oglądać w gabinecie zoologicznym  
przy uniw ersytecie warszawskim, ci zaś, co 
już to uczynili, z przyjemnością, sądzę, 
przeczytają książkę, aby się dowiedzieć, ile 
pracy i trudu kosztowało zdobycie tych  
okazów. Szkoda tylko, że do książki nie 
dodano skorowidza, któryby umożliwił w ra
zie potrzeby znalezienie danego zwierzęcia 
w tekście.

Doskonałą formę dla sw ych „wspomnień“ 
wybrał p. Sztolcman. W iele podobnych spra
wozdań z podróży wychodzi w formie dzień-
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nika. Ma to, oprócz niezaprzeczenie do
brych, jednę złą stronę: ogromną monotonię, 
nużącą czytelnika. Kto chce się o tem  
przekonać, niech weźmie do porównania 
dwa sprawozdania z wypraw w okolice an- 
tarktyczne: wyprawę okrętu „Belgica“, oraz 
którąkolwiek z francuskich, np. ostatnią 
„Pourąuoi pas?“ — a odrazu zobaczy różni
cę. Gdy pierwszą czyta się z ogromnem za
jęciem  od początku do końca, druga, acz
kolwiek pod względem faktycznym  niemniej- 
szy przedstawia interes, wkrótce zaczyna 
nużyć. Dobrze więc się stało, że dzieło p. 
Sztolcmana nie jest dziennikiem podróży, 
lecz niejako syntezą wrażeń, przygód i spo
strzeżeń, napisaną już po ukończeniu w y
prawy.

Dzieło rozpatrywane zdaje sprawę z pierw
szej wyprawy jego autora do Ameryki po
łudniowej, mimo to wiele obserwacyj z w y
prawy drugiej zostało tu wcielonych. Nie 
w ątpię jednak, że p. Sztoleinan wieleby 
mógł nam powiedzieć o swym pobycie 
w Ekwadorze. Czy powie?

Do zalet dzieła należy zaliczyć również 
jego nizką, w porównaniu z objętością cenę.

Wacław Roszkowski.

Spis książek i broszur, nadesłanych do red. 
W szechświata w IV kwartale r. 1912.

Bazewicz J. M. Atlas geograficzny w szystkich 
części św iata. 12 map z tekstem . W arszawa, 1913.

Bazewicz J. M. Atlas geograficzny poszczegól
nych k rajów  E uropy . 12 map z tekstem . W ar
szawa, 1913.

Błachowski Stefan. Psychologia Wobec malar
stwa, odb. z Kosmosu, str. 245—253. Lwów, 1912.

Halpern Ignacy dr. Kronika polskiej pracy fi
lozoficznej, .Na 1, odb. z Przeglądu filozoficzne
go, str. 26. Warszawa, 1912.

Nałkowski Wacław. Terytoryum Polski histo
rycznej, str. 38. Warszawa, 1912.

Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Przyrody, 
rok IV, str. 15. Warszawa, 1912.

Roszkowski Wacław. Notes sur les Limnees 
de la faunę profonde du lac Leman, odb. z Zo- 
ologischer Anzeiger, str. 375—381. 1912.

Siedlecki Michał. Jawa, str. 294. Warszawa— 
Kraków, 1913.

Sprawozdanie z działalności sieci meteorolo
gicznej warszawskiej W roku 1911, odb. z Wiado
mości matematycznych, str. 40. Warszawa, 1912.

Sztolcman Jan. Peru, tom II, str. 267. War
szawa, 1912.

Trzebiński Józef. Choroby roślin uprawnych, 
str. 255. Warszawa, 1912.

Węgliński Stefan. Suszenie wysłodków, str. 23. 
Kijów, 1912.

KRONIKA NAUKOWA.

Zagadkowe odchylenia w przyśpieszeniu 
ruchu komety Enckego. Kornetu peryodycz- 
na E nckego została odkryta poraź pierwszy 
w roku 1818 przez Ponsa, odźwiernego ob 
serwatoryum w Marsylii. Astronom berliń
ski, Enoke, obliczył elem enty orbity tej ko
m ety i znalazł, że to ta sama gwiazda, która 
pojawiała się i była obserwowana w latach  
1786, 1795 i 1815. Arago i Olbers, jeszcze 
przed Enckem , zwrócili uwagę na podobień
stwo elementów orbit komet z roku 1805  
i 1818. Okres obiegu komety wynosi około 
1 2 0 0  dni. Encke zauważył, że ten okres 
za każdym obiegiem staje się krótszy. J e 
żeli przyjmiemy w rachubę działanie przy
ciągające wszystkich wielkich planet na ko
m etę, to i wtedy ten ruch jej pozostanie 
niezgodny z prawem ciążenia powszechne
g o ,—  a prawo Newtonowskie, jak się prze
konano, nie dopuszcza zgoła żadnych w y
jątków. Okres obiegu kom ety, ciągle się 
zmniejsza, czyli średni ruch dzienny wzra
sta. Średnim ruchem dziennym nazywamy 
iloraz z podzielenia 360° przez okres obiegu  
w dniach; średni ruch dzienny kom ety w y
nosi blizko 18'. E ncke znalazł, że średni 
ruch dzienny za każdym obiegiem powięk
sza się o 0,"1, co odpowiada skróceniu cza
su obiegu o 3 godziny i, że wreszcie przy
śpieszenie to, jak objaśniał sam, pochodzi' 
wskutek oporu eteru, wypełniającego prze
strzeń międzygwiazdową. Zbadaniem tych  
wielce ciekawych anomalij zajmuje się już 
oddawna O. A. Backlund. W roku prze
szłym ogłosił on swoje badania, dotyczące 
ruchu kom ety Enckego z czasów ostatnich x). 
Po długich i nader mozolnych rachunkach  
znalazł, że przyśpieszenie ruchu średniego 
od czasu odkrycia kom ety do roku 1858 
nie uległo żadnej zmianie. W tym  roku 
(1858) przyśpieszenie nagle zmniejszyło się, 
podobnież powtórzyło się to samo i w roku 
1868; zamiast bowiem 0,"1, przyśpieszenie 
wyniosło 0,"07. W artość ta pozostawała 
taką samą w ciągu ośmiu obiegów, ale po 
przejściu komety przez punkt przysłonecz- 
ny (perihelium) w r. 1895 znów się zmniej
szyła — od 0,r/07 do 0,"05. Nowa wartość 
przyśpieszenia zgadzała się bardzo dobrze 
z obserwacyami następnych trzech powro
tów kom ety, atoli w r. 1908 zaszły nowe 
odchylenia, tak, że trzeba było przyjąć dla 
przyśpieszenia wartość jeszcze mniejszą od

*) P a trz  artyku ł „La com ete d‘E ncke“, „W iad. 
Akadem ii Nauk", tom  30 N2 2. P etersburg , 1911.
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poprzednicli, —  mianowicie 0,"01. W idzimy 
w ięc, że przyśpieszenie w okresie prawie 
50-letnim  zm niejszyło się 10 razy; ruch ko
m ety powrócił do swego stanu dawnego, 
aczkolwiek ze znacznemi przeszkodami. Po
wrót kom ety w r. 1911 był bardzo niepo
m yślny dla obserwacyj; pomimo to, udało 
się ją obserwować w A lgerze i w południo
wych szerokościach. O bserwacye pokazały  
nowe odchylenia w ruchu. N iezw ykle cie
kawe objaśnienie tego w szystkiego dał już 
dawno Backlund. W edług niego, przyśpie
szenie i jego zmiany pochodzą stąd, że ko
meta w pewnym miejscu swej orbity spo
tyka rój m eteorytów  i porusza się w nim 
w dosyć krótkim stosunkowo czasie; bardzo 
jest możliwe, że ten rój to —  szczątki ko
m ety Bieli. A by objaśnić zmienność przy
śpieszenia, należy przyjąć, że masa spotyka
nych m eteorytów  nie jest stała, a obecnie 
jest mniejsza, niż 50 lat tem u. Ten sam 
rój może spełniać jeszcze drugą funkcy7ę,—  
może przedłużyć istnienie komety^, czyli 
masa roju uzupełni tę stratę m ateryi każdej 
kom ety, jaką poniosła podczas przejścia 
przez punkt przysłoneczny. W samej rze
czy, jeżeli szybkość ruchu kom ety podczas 
przejścia przez rój jest dostatecznie mała 
w porównaniu z szybkościam i oddzielnych  
bryłek tego roju, tedy może się zdarzyć, że 
kometa poohwyci spotkane bryłki, i tyra 
sposobem powiększy swoję masę. Objaśnień 
pow yższych niemożna uważać za ostate
czne, ponieważ, rzecz prosta, są to tylko  
hypotezy. Ten sam badacz jeszcze zazna
cza, że w szystkie cztery zmiany przyśpie
szenia zaszły podczas przejścia kom ety przez 
punkt przysłoneczny w okresie masimum  
plam słonecznych. Jednakowoż nie mamy 
dotychczas żadnych dowodów, któreby prze
mawiały za tem , że to w pływ  słońca po
woduje owe odchylenia, a nie prosty przy
padek. Rozważając ten w pływ  trzeba 
pam iętać, żo odległość kom ety E nckego  
w  punkcie przysłonecznym  jest niemała, bo 
wynosi około 50 000 000 km , ale ta odle
głość nie stanowi jeszcze żadnej przeszkody 
dla przyciągania słońca, —  znam y w iele ko
m et peryodycznyoh, których odległości w pe- 
rihelium są znacznie w iększe, niż kom ety  
E nckego. Jeżeli więc istnieje jakiś związek 
pom iędzy zjawiskami na powierzchni słońca 
a ruchem kom et, to ten związek w przy
padku kom ety E nckego powinien się zazna
czyć daleko w ybitniej, niż w innych ko
m etach. W reszcie w drugim swoim arty
kule (A str. Nachr. tom 184) ten sam ba
dacz powraoa do zagadkowej kom ety 1908 a, 
która jakoby miała być identyczna z ko
metą Enckego. Kometa ta została odkryta  
fotograficznie dn. 2 stycznia r. 1908 przez 
M. Wolfa w H eidelbergu. Z początku sam

W olf utożsamiał ją z kometą Enckego, ale, 
jak się okazało, to kometa E nckego (praw
dziwa) została dostrzeżona dopiero prawie 
w 3 miesiące później. W tedy już Backlund  
wypowiedział przeciwne poglądy w tej ma
teryi i streścił swoje wyniki poszukiwań  
w następujących dwu wnioskach: 1) od
kryta przez Wolfa kometa nie jest kometą 
Enckego; 2) nowa kom eta pochodzi z ro
dziny komet, do której ongi należała i ko
meta E nckego, zanim wskutek przyciąga
nia Jowisza została uwięziona w naszym  
układzie słonecznym; orbita jej, z początku  
bardzo wielka, z czasem zmniejszyła się 
i Przyjęła postać obecną. Głównym czyn
nikiem zmniejszania się orbity było przy
śpieszenie ruchu średniego. Stajemy wobec 
nowej zagadki, jaką nam nastręcza ruch 
kom ety E nckego.

M . B .

Równowaga ryb w wodzie. We francus
kiej stacyi zoologicznej w Roscoff pp. Alliand 
i V les starali się poznać doświadczalnie, czy 
położenie prawidłowe ryby wynika z równo
wagi statycznej, czy też dynamicznej, inne
mi słowyr, czy ryba zachowuje się tak jak 
statek  dobrze naładowanym, czy też znajduje 
się w postawie nieco podobnej do człow ie
ka na rowerze, który utrzym uje się w ró
wnowadze niestałej ty lko zapomocą ciągłej 
pracy mięśni. Wiadomo, że ryby nieżywe 
często pływają w wodzie brzuchem do g ó 
ry, lecz spostrzeżenie to nie może służyć  
na poparcie hypotezy równowagi dynam icz
nej; chyba w tym  przypadku gdy chodzi
0 ryby, obserwowane bezpośrednio po gw ał
townej śmierci, albowiem nowe czynniki, 
m iędzy innemi wytwarzanie się gazów  
we wnętrznościach, mogą wywierać działanie 
po upływ ie krótszego lub dłuższego czasu  
od śmierci, i zmieniać zupełnie warunki 
równowagi. Dla zbadania tego zjawiska 
przyrodnicy powyżsi poddali rybę działaniu 
w  wodzie prądu elektrycznego, takiego, że 
ubezwładnienie (paraliż) następowało na
tychm iast, niepowodując jednak śmierci,
1 że po przerwaniu prądu elektrycznego ry
ba po upływ ie niedługiego czasu powraca
ła do stanu normalnego. W ynik doświad
czenia był następujący: Po puszczeniu  
w ruch prądu ryba przechyla się nagle na 
180° około swej osi podłużnej i pozostaje 
wyciągnięta, brzuchem do góry i zdrętwia
ła dopóty, dopóki prąd przepływa. N iekie
dy bardzo powolnie opuszcza się na dno, 
gdyż jej ciężar w łaściw y jest nieco większy, 
niż wody. W chwili przerwania prądu, je 
żeli ten był odpowiednio umiarkowanym ry
ba jednem poruszeniem ogona odzyskuje 
postaw ę normalną. Te same zjawiska wy-



K i  52 WSZECHSWIAT 881

stępują, jeżeli pęcherz pławny napełni się 
wodą, lub jeżeli w razie nagłego rozszerze
nia się pęcherza, utrzyma się sztucznie tak 
rozszerzoną, jego pojemność. Nieuzasadnio
ny byłby zarzut, że może prąd elektryczny  
sprawia gwałtowne zaburzenia w niektórych  
organach, któreby zdołały wywrzeć w pływ  
na utrzym anie równowagi —  i owszem do
świadczenia powyższo wykazują, że ryba 
dla utrzym ania się w położeniu normalnem  
musi stale wykonywać pracę mięśniową. 
Zdanie to potwierdzają w zupełności spo
strzeżenia, dające się z łatwością wykonać 
przez przemieszczanie ryb z jednego zbior
nika do drugiego. Jeżeli rybę zaraz po 
schw ytaniu wrzucimy napo wrót do wody, 
to natychm iast staje w postawie normal
nej i ucieka. Jeżeli ją jednak zatrzymamy 
w powietrzu jakiś czas, tak że nieco osła
bnie i potem  ją wrzucimy do wody, to już 
nie popłynie szybko, lecz chwieje się i po
chyla na bok, lub przewraca brzuchem do 
góry, i dopiero, po pewnym czasie odzy
skuje siłę. Jeżeli wreszcie ryba zadługo 
pozostaje w powietrzu i utraci wskutek te 
go siłę żywotną, to po wrzuceniu napowrót 
do wody tak się przedstawiają jej ostatnie 

, chwile życia: wypływa bez siły na powie
rzchnię wody i schodzi powoli na dno, 
w miarę utraty  sił, traci równowagę, chw ie
je się, kładzie się na boki i grzbiet, czasem  
usiłuje przybrać na chwilę postawę grzbie
tem  do góry, lecz z trudem jej się to uda
je, następnie jeszcze się kołysze aż do 
chwili, kiedy życie ustaje, poczem płynie 
za wodą zawsze pochylona nabok, lub 
brzuchem do góry, nigdy zaś grzbietem do 
góry.

Dr. F. W.

Obfitość ryb W morzu. Przypuszczenie, że 
w morzu nigdy ryb nie braknie x), potwier
dzają wiadomości ogłaszane w czasopismach 
zawodowych. I tak w morzu Północnem  
jeden statek w ostatnim czasie w ciągu 
5— 6 dni łow ił 200— 250 cetnarów metry
cznych różnych ryb, między niemi niektó
re znacznej wielkości. Od czasu, kiedy po
częto łowić intensywnie wielkiemi sieciami, 
ciągnionemi siłą pary, rezultaty łowów nie 
pogorszyły się wcale i niema obawy, aby 
się pogorszyły. Międzynarodowe badania 
mórz odkrywają coraz to nowe bardzo ob
szerne ław ice ryb, przyczem zrobiono spo
strzeżenie, że ryby większe tarlaki kryją 
się w wielkich głębiach, i one to starają 
się o to, aby ryb nie brakło, owszem, aby 
ich przybywało.

Dr. F. W.

Wiadomości bieżące.

Towarzystwo Naukowe warszawskie.
Daia 5-go grudnia r. b. odbyło się posie
dzenie W ydziału Iii-g o  Tovvarzystwa nauko
wego warszawskiego, na którem wygłoszono 
kom unikaty następujące:

1) P. JanVLewiński: „Utwory lodowcowe 
i hydrografia dorzecza Przem szy“.

2) P. B. Możejko: „Badania nad ukła
dem lim fatycznym  lancetnika" (przedstawił 
p. J. Tur).

3) P. J . Kaulbersz: „Spostrzeżenia biolo
giczne nad Asellus i budowa morfologiczna 
jego I-ej pary maćków“ (przedstawił p. J. 
Sosnowski).

4) P. Z. Wóycioki: „Mchy i wątrobowce 
z Kazimierza i jego okolic".

5) P. J . Rotstadt: „Badania nad cytolo
gią płynu mózgowo-rdzeniowego" (przedsta
w ił p. E . Platau).

6) P. T. Simchowicz: „Badania doświad
czalne nad zmianami w ośrodkowym ukła
dzie nerwowym, w zależności od gruczołów  
z wydzieliną wewnętrzną11 (przedstawił p.
E. P latau).

7) P. M. Bornstein: „Badania doświad
czalne nad zmianami uciskowem i rdzenia" 
(przedstawił p. E . Platau).

8) P. St. Lencewicz: „Przyczynek do 
sprawy wskaźnika szerokośoio - d ługościow e
go czaszek ziem polskich" (przedstawił p. 
K. Stołyhwo).

9) P. Jadwiga Lothowa - Niemirycz; „O 
rzadkim przypadku przebiegu listew ek skór
nych na stopie murzyna" (przedstawił p.
E . Loth).

10) P. Jadwiga Lothowa-Niemiryoz: „Ba
dania anatomiozno - antropologiczne nad ka
nałem wyrostków poprzecznych (canalis 
transversarius) kręgów szyjowych" (przed
stawił p. E . Loth).

11) P. Tadeusz Chrostowski: „Kolekcya 
ornitologiczna ptaków parańskioh11 (przed
stawił p. J. Tur).

!) Ob. Wszechświat Nr. 45 z. r. 1910 Str. 682,
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SPOSTRZEŻEMY METEOROLOGICZNE

od l l  do 20 grudnia 1912 r.

i j

(W iadom ość Stacyi Centralnej M eteorologicznej przy M uzeum  Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

D
z

ie
ń

Barometr red. 
do 0° i na c ięż 
kość. 700  m m-\-

Temperatura w st. C els
Kierunek i prędk. 

wiatru w m/sek.
Zachmurzenie

( 0 - 1 0 )
2 3 
£ ^  

£/) g'

mm

UW AGI

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. N ajw . N ajn . 7 r. 1 P . 9 w. 7 r. 1 P- 9 w.

u 46,9 47,9 49 ,6 0,6 1,5 - 0 , 5 2,9 - 0 , 6 w 4 NW, NE3 10* 10=5 10 1,2 •  1 P- •  P-

12 52,2 52,3 51,5 _ 4 ,0 - 2 , 6 - 3 , 4 - 0 ,1 —4,C n e 4 SE, SEs 6 8 9 4,1 *  n .

13 50,5 52,3 53,0 - 2 , 3 3,0 2 ,9 3,5 - 3 , 9 sa sw 3 S W , 10* 0 6 10 2,7 *  7 a .— 10 a. •  n.

14 48,9 43,8 38,1 2,7 2.6 8 ,4 8.6 2,3 sw, sw, SW17 10 10 • 10 9,1 •  7 a .- lp .  •  9 p .Ł/ p .

15 41,1 38,8 4 1 ,5 6,2 4 ,0 5.3 9,5 3,5 SW6 W 5 w 20 10 10# 7 10,2 •  a. p . n . /  p.

16 39,4 38,6 40 ,4 5,4 3,8 3 .9 6,4 2,6 SW8 n w 4 W, 10. 10 10 0,7 •  n. •  a.

17 43 ,6 45,5 46 .9 1,2 1,6 1.7 4.2 0,9 n w 4 w 3 SW5 3 10 10 0,0 *  n.

18 49,0 49,7 46 ,8 1,4 3,1 1 ,5 3,4 0.9 w , sw, S4 10* 05 2 U •  *  n.
19 40,5 44,0 50,2 1,3 2,8 2,2 3,4 0,5 sw 3 sw.o W8 10 10* 10 1,6 *  8 - 1 2  a.

20 53,5 53,6 55,7 1,5 4 ,3 2 ,9 4,4 1,1 sw8 sw, SW6 10 9 9

ńre-
dnie 46 ,6 46,7 4 7 ,4 1,4 2 ,4  2 ,5

1 ;
4,6 ! 0 ,3

1
5,0 5,4 7 ,8 8,9 8,8 8,7 —

Stan średni barometru za dekadę '/a (7 r-—(~1 p —1 9 w.) =  746,9 mm

Temperatura średnia za dekadę: '/* (7 r.—j~ 1 P-_f*2X9w.)= 2,2 C els.
Suma opadu za dekadę: =  30,7 mm

T R E Ś ć N U M ER U . Od redakcyi. — O eterze, streściła  Z. Jo teyko  - R udnicka. — Je rz y  
K lebs. Z jaw iska peryodyczne roślin  zw ro tn ikow ych , tłum . J . Oziębło wski. — U w agi o bezw ład
ności, przez P elik sa  P io trow sk iego . — Spraw ozdanie, przez W acław a Roszkow skiego.—Spis książek 
i broszur, nadesłanych do red . W szechśw ia ta  w  IV  kw arta le  r. 1912. — K ronika naukow a.—W iado
mości bieżące.—S postrzeżenia m eteorologiczne.
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