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P R Z E M IA N Y  P R O M I E N I O T W Ó R 
C Z E , A U K Ł A D  P E R Y O D Y C Z N Y  

P I E R W I A S T K Ó W .

Badanie pierwiastków promieniotwór
czych, k tóre fizykę i chemię na nowe 
popchnęło tory, coraz to szersze odsłania 
nam  widokręgi. Obok oddziaływań che
micznych między atom ami i cząsteczka
mi stanął św iat zjawisk w obrębie a to 
mów, przemian związanych z wydziela- 
niem energii w ilościach, wobec których 
nikną  wszystkie  znane nam  dotychczas 
źródła energii chemicznej. Podobnie jak  
biolog już przed laty  przyjął teoryę roz
woju św ia ta  organicznego, chemik dziś 
mówi o rozwoju pierwiastków, o rozwoju 
w budowie m atery i nieożywionej. Wnios
kujem y przez analogię: przypuszczamy, 
że prawa, k tóre rządzą światem pier
wiastków promieniotwórczych, ogólniej
sze mają znaczenie, że w szystkie  p ier
wiastki podlegają przem ianom  i jedyn ie  
przebieg tych  przem ian je s t  zbyt powol
ny, byśmy je znanemi nam  stwierdzić 

^m ogli metodami. W artość tych  hypote- 
tycznych założeń zależeć będzie od tego,

czy wskażą drogę do poznania nowych 
zjawisk, zadaniem dalszych badań będzie 
wyprowadzenie wniosków, k tóre można 
sprawdzić bezpośrednio przez doświad
czenie.

Pogląd, że wszystkie pierwiastki zbu
dowane są z jednej wspólnej pramateryi, 
był niejednokrotnie wypowiadany w dzie
jach  nauki. Hypoteza Prouta , że wodór 
je s t  owym prapierwiastkiem, z którego 
składają się wszystkie pozostałe ciała 
chemiczne, upadła, gdy przekonano się, 
że ciężary atomowe innych pierwiastków 
nie są całkowitemi wielokrotnościami cię
żaru atomowego wodoru. Gdy później 
Mendelejew opracował swój tak zwany 
układ peryodyczny pierwiastków, k tóry  
dobitnie wskazuje, że istnieć musi jakaś  
łączność genetyczna między poszczegól- 
nemi pierwiastkami, podjęto nanowo pró
by w yjaśnienia budowy pierwiastków 
z wspólnej pramateryi. Próbom tym  b ra
kło jednak  zdrowej podstaw y naukowej. 
Szereg odkryć w dziedzinie e lek tryczno
ści rzucił na to zagadnienie nowe św ia
tło. Z a rtyku łu  p. Kazimierza Pajansa x) 
znane są czytelnikom W szechśw iata  za

1) W szechśw iat 1913, N2N2 18 i  19.
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sady  teoryi elektronowej budowy atomu. 
Zreferowane tam  pomysły Nicholsona b a r
dzo ciekawe odsłaniają nam  widokręgi. 
Spekulacye takie mają niewątpliw ie pe
wne znaczenie naukowe, j a k  i inne hy- 
potezy pomocnicze; spraw y budowy a to 
mu rozwiązać dziś jeszcze nie mogą. Od 
celu ostatecznego tej dziedziny wiedzy 
ludzkiej, opracowania takich modeli a to 
mów, któreby nam  zdawały spraw ę z 
wszystkich  fizycznych, a łącznie z mode
lami cząsteczek — również chemicznych 
własności indywiduów chemicznych, je 
s teśm y jeszcze bardzo daleko. Nie wie
my, na  czem polega isto ta  układu peryo- 
dycznego, jak i  j e s t  związek genetyczny 
między pierwiastkami; przyjm ujem y, że 
wszystkie  p ierw iastk i podlegają p rzem ia
nom; nie wiemy, jak ie  to są przemiany; 
przypuszczamy, że między atom ami pier 
w iastków cięższych, a e lektronam i należy 
postawić jednos tk i  pośredniego rzędu — 
praa tom y prapierw iastków , nie wiemy, 
jak ie  są te prapierw iastki; przekonaliśmy 
się, że własności chemiczne pierwiastków 
są funkcyą ich ciężarów atomowych i że 
w ustaw ionym  według tych ciężarów sze
regu  podobne własności peryodycznie się 
powtarzają, nie wiemy, w jak im  s to sun 
ku pozostaje ten  fak t  do przem ian pier
wiastków. Musimy rozwiązać wszystkie 
te zagadnienia, zanim pomyślimy o zbu
dowaniu osta tecznych modeli atomów. 
Drogę wskazują  przem iany promienio
twórcze; pierwszem  zadaniem, jakie się 
nam  nasuwa, j e s t  wyjaśnienie związku 
między rodzajem i koleją przem ian p ro 
mieniotwórczych, a własnościami p ow sta 
jących  p ierw iastków  i miejscem przez 
nie w układzie peryodycznym  zajmowa- 
nem. Na tej drodze będziemy mogli, 
t rzym ając  się s trony  faktycznej i do
świadczalnej, dojść do rozwiązania za
gadnień, k tóre obecnie jedyn ie  zapomocą 
zawiłych spekulacyj próbujem y rozwikłać. 
Tą drogą poszedł w swych pracach os ta t
nich p. Fajans  :) i wyniki, jak ie  m u się

0  I lab ilita tio n sch rift, K arlsruhe 1912. P hy sik . 
Zeitsch . 14 (1913) 131. B erich te  der deutsch. 
Chem. G esellsch. 46 (1913) 422. L e R adium  10 
(1913) 57 i  Mai 1913. N atu rw issenschaften  (1913)

osiągnąć udało, do jaknajlepszych na 
przyszłość upraw niają  nadziei.

Fa jans  odróżnia dwa rodzaje przemian 
promieniotwórczych; przem iany a, w k tó 
ry ch  atom pierwiastku podlegający roz
kładowi w yrzuca  obdarzony dwoma ła
dunkam i elem entarnem i atom helu, oraz 
przem iany P, w których rozkład polega 
na wyrzuceniu elektronu odjemnego. W y
tw ór przem iany a j e s t  elektrochemicznie 
szlachetniejszy, niż substancya macie
rzysta , w ytw ór przem iany P—mniej szla
chetny. Dokładne określenie własności 
elektrochemicznych pierwiastków promie
niotwórczych napo tyka  na znaczne t ru d 
ności ze względu na niezmiernie małe 
ilości tych  pierwiastków, jakie  wydzielić 
możemy na elektrodach. Jakościowo je 
dnak  z łatwością określić można, że np. 
RaC jes t  szlachetniejszy od RaB, ponie
waż z roztw oru mieszaniny RaC RaB, 
słabo zakwaszonego, daje się otrzymać 
na blaszce niklowej czysty  RaC. Musi
m y zastosować większą gęstość prądu, 
by wydzielić na katodzie RaD, niż RaE; 
RaF (polon) wym aga najmniejszej gęsto
ści prądu; RaE je s t  zatem bardziej elek- 
troodjemny niż RaD, polon jes t  z tych
3-ch pierwiastków najszlachetniejszy.

Z powyższego wynika, że w ytwór p rze
m iany a będzie należał do niższej grupy 
tego samego szeregu poziomego w ukła
dzie peryodycznym, niż substancya m a
cierzysta; w ytw ór przem iany p do wyż
szej. Badanie własności chemicznych 
p ierw iastków  promieniotwórczych, prze
ważnie reakcyi strącania, polegające na 
stw ierdzeniu z jak iem i p ierwiastkam i p ier
w iastek  badany łącznie się strąca, a od 
jak ich  nie można go oddzielić, pozwala 
w znacznej liczbie przypadków określić, 
do której g rupy  pierw iastek  ów należy.

Na podstawie m ateryału  doświadczal
nego, k tó rym  rozporządzano w końcu ro 
ku ubiegłego, Fa jans  wypowiedział po
gląd, że w ytw ory  przemian a zajmują 
w układzie peryodycznym  w  stosunku do 
substancyi m acierzystej położenie o dwa 
m iejsca na lewo, w ytw ory  przemian p—

338. VerhandlungeD der deutschen  P hys. Gesell.
15 (1913) 240,
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o jedno miejsce na prawo w szeregu po
ziomym ‘). Twierdzenie to znajduje się 
w związku z podwójnym ładunkiem  do
datnim wyrzuconego atom u helu oraz 
z odjemnym ładunkiem  cząsteczki p. P ra 
ce doświadczalne Piecka w Anglii i ucz
niów Pa jansa  w Karlsruhe potwierdziły 
w całej rozciągłości słuszność wszystkich 
opartych na powyższej zasadzie ogólnej 
przepowiedni Fajansa; przekonano się, że 
RaC1; ThC,, AcC, RaE należą do grupy 
piątej (bizmutu); ThB, RaB, AcB do g ru 
py czwartej (ołowiu), AcD do grupy trze
ciej (talu), odkryto również przepowie
dziany nowy pierwiastek  U rX 2.

Wychodząc z tych założeń ogólnych, 
Fajans  uszeregował wszystkie znane do
tychczas pierwiastk i promieniotwórcze 
w układzie peryodycznym; w obliczaniu 
ciężarów atomowych przyjął zasadę, że 
ciężar atomowy w ytw oru  przem iany a 
musi być o 4 jednostk i  (ciężar atomowy 
helu) niższy niż ciężar atomowy substan- 
cyi macierzystej; w przemianach p zmia
na ciężaru atomowego nie zachodzi.

J a k  widać z obocznej tablicy, jedno 
miejsce w układzie peryodycznym  zajęte 
je s t  przez kilka pierwiastków o różnych 
ciężarach atomowych. Dotychczas uw a
żaliśmy, że jedno miejsce jeden  tylko 
pierwiastek może zajmować. Cechą za
sadniczą tych pierwiastków, k tóre razem 
stanowią tak zwaną „plejadę", jes t ,  że ich 
żadnemi dziś znanemi metodami oddzie
lić nie potrafimy; wszystkie podjęte w tym 
kierunku próby zawiodły; s tąd  wniosek, 
że miejsce przez pierwiastek w układzie 
peryodycznym  zajmowane określa jedno 
znacznie jego  własności chemiczne. Ró
żne rodzaje wydzielanych promieni, ró 
żny okres transtorm acyi i różne ciężary 
atomowe dowodzą, że z różnemi p ier
w iastkam i m am y do czynienia. Dla che
mii dotychczasowej plejada je s t  jednym  
pierwiastkiem. Ciężar atomowy takiego 
złożonego p ierw iastku  zależy od stosun
ku, w jak im  się znajdują  jego składniki,

Spraw ą tą  zajm ow ali się także Soddy, Rus- 
sel i H evesy, nie zm niejsza to  zasług P ajansa, 
k tó ry  p ierw szy w ypow iedział zasady pow yższe
i z nich w yciągnął w nioski dalsze.
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stosunek ten  zaś j e s t  tunkcyą  p rzed e 
wszystkiem  trw ałości składnika, jego 
okresu transform acyi. W  krańcowym  
przypadku, gdy  mamy jeden  p ierw iastek  
bardzo długotrw ały  i kilka k ró tko trw ałych  
ciężar atom owy p ierw iastka  d ługo trw a
łego będzie ciężarem atom owym  m iesza
n iny  1).

Znamy trzy  szeregi przem ian prom ie
niotwórczych: szereg uranow y, torowy 
i aktynowy; ten  osta tn i znajduje  się j e 
dnak  według wszelkiego praw dopodo
bieństwa w ścisłym  związku gene tycz
nym  z szeregiem uranow ym ; ak tyn  je s t  
zapewne wytworem  przem iany radu; 
dlatego też w dalszych rozważaniach 
przedewszystkiem  tylko dwa pierwsze 
szeregi weźmiemy pod uwagę.

P rzy jm ujem y oddawna, że ołów je s t  
wytw orem  przem iany  a polonu (RaF). 
W  takim  razie ciężar atomowy ołowiu 
powinien wynosić 206,5, a nie 207,1. 
Z drugiej s trony  widzimy, że na miejscu, 
przez ołów w układzie peryodycznym  
zajmowanem, znajduje się obok ołowiu 
z polonu i k ilku k ró tko trw a łych  p ie r 
w iastków jeszcze nieznany dotychczas 
p ierw iastek  ThD 2 o ciężarze atomowym 
208,4, w ytw ór przem iany a ThC2. P ie r 
w ias tek  ten  musi być bardzo trw ały , 
w przeciwnym razie bowiem moglibyśmy 
go odkryć  m etodami radyoaktywneirii. 
Własności chemiczne tego ThD a m uszą 
być te same co ołowiu z polonu. Dla che 
mii oba te p ierw iastk i s tanow ią jeden  
i ten  sam pierw iastek , ciężar a tomowy 
ołowiu w przyrodzie spotykanego musi 
leżyć pośrodku między 206,5 a 208,4 i tak  
je s t  rzeczywiście. Podobne wnioski w y
pływ ają  dla b izm utu  i talu.

P rzy jm ujem y dziś ogólnie, że w s z y s t 
kie p ierw iastk i podlegają  przemianom 
i są  w związku genetycznym  między so
bą. Nasuwa się bardzo prosta  hypoteza, 
że wszystkie pierwiastk i są ogniwami 
szeregu uranow ego i torowego i że po
dobnie j a k  ołów są mieszaninami k ilku

!) Porówn. art, p. t. Układ peryodyczny 
pierwiastków wobec radyoaktywności w JNa 31 
Wszechświata z r. b, (Przyp. red.).

różnych pierwiastków właściwych. D o
tychczas nie mogliśmy dostrzedz tego, 
ponieważ pierwiastki należące do pleja
dy nie różnią się pod względem chemicz
nym  i nie dają się rozdzielić metodami 
chemicznemi.

Znam y jed n ak  metody, zapomocą k tó 
rych  można sprawdzić słuszność teoryi 
Fajansa , przedewszystkiem  wniosków wy
pływ ających dla ołowiu, później również 
dla innych pierwiastków.

Wiadomo, że w badaniach przemian 
promieniotwórczych, wielkie znaczenie 
m iały m inerały w takiej formie, w jakiej 
się znajdują  w przyrodzie. O ile poprzed
nio chemia zajmowała się własnościami 
przedew szystk iem  czystych związków 
chemicznych, o tyle obecnie występowa
nie różnych pierwiastków obok siebie 
w m inerałach i stosunki ilościowe, w j a 
kich  w ystępu ją , daje nam  wskazówki 
p ierwszorzędnej wagi co do stosunków 
genetycznych między p ierw iastkam i i co 
do ich niektórych własności (up. okresu 
transformacyi).

Znamy m inerały  uranowe, niezawiera- 
jące  toru i m inerały  torowe niezawiera- 
jące  prawie wcale uranu. Ołów wydzie
lony z p ierwszych urano-ołów (z polonu) 
powinien mieć ciężar atomowy 206,5; 
ołów z minerałów torow ych—ciężar a to
mowy 208,4. W ynik  badań, rozpoczętych 
w tym  k ierunku  w Karlsruhe rozstrzy
gnie na korzyść lub niekorzyść uogól
n ień  Fajansa. Już  dziś jednak  m am y pe
wne wskazówki, przemawiające za słusz
nością tych  uogólnień. Ołów z toru  po
winien według Fajansa  (p. niżej) mieć 
krótszy okres transform acyi niż ołów 
z uranu; zgodnie z tym  fak tem  ilość oło
wiu znajdow ana w m inerałach u rano
wych je s t  stosunkowo większa, niż w m i
nera łach  torowych.

Rozporządzamy inną jeszcze metodą 
odróżnienia pierwiastków, należących do 
jednej plejady i oznaczenia ich ciężarów 
atomowych. Metodą tą  je s t  oznaczanie

stosunku  ^  promieni kanalikowych w

atmosferze badanego pierwiastku. J . J. 
Thomson m etodą elektrycznego i m a
gnetycznego odchylenia w prom. k a n a 
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likowych w neonie, obok atomów o cię
żarze atomowym 20, znalazł jeszcze atomy 
o cięż. atom. 22. Dowodzi to, że i zwy
kłe nasze pierwiastki są mieszaninami 
kilku właściwych pierwiastków o iden
tycznych niemal własnościach chemicz
nych. Odkrycie Thomsona to pierwszy 
dowód doświadczalny słuszności poglądów 
Pajansa.

Teorya, k tóra  pragnie  wyjaśnić układ 
peryodyczny pierwiastków, musi przede- 
w szystkiem  zdać nam sprawę z tak  zwa
nych nieprawidłowości tego układu, musi 
odpowiedzieć na pytanie, czemu ciężar 
atomowy telluru je s t  większy niż jodu, 
ciężar atomowy argonu większy niż po
tasu. Hypoteza Pa jansa  już  w swej dzi
siejszej formie znakomicie wywiązuje się 
z tego zadania. Skoro nasze zwykłe 
p ierwiastk i są mieszaniną kilku p ier
wiastków, o różnych ciężarach atomo
wych, lecz identycznych własnościach 
chemicznych, to zdarzyć się może, że 
z pośród pierwiastków niższej grupy te 
go samego szeregu poziomego w uk ła
dzie peryodycznym  cięższe są bardziej 
długotrwałe, niż lżejsze, w grupie wyż
szej zaś rzecz ma się odwrotnie. W tedy  
mieszanina pierwiastków grupy niższej, 
nasz zwykły pierw iastek  będzie miał wyż
szy ciężar atomowy, niż jego sąsiad 
z praw ej strony. Gdyby np. w tablicy 
naszej w grupie ołowiu dajm y na to RaB 
był d ługotrw ałym  pierwiastkiem , pozo
s ta łe  zaś gdyby  były krótkotrw ałe , to 
ciężar at. mieszaniny (ołowiu) wynosiłby 
mniej więcej 214, gdyby zaś w grupie 
sąsiedniej bizmut był pierw iastk iem  na j
bardziej długotrwałym, to ciężar atomo
wy zwykłego bizm utu powinien wynosić 
około 208,5, a więc znacznie mniej niż 
sąsiada z lewej strony.

Nie tem u dziwić się należy, że istnieją 
takie nieprawidłowości, jak  jod  i potas, lecz 
temu, że ich w układzie peryodycznym 
tak  mało. Dowodzi to istn ienia  jakiegoś 
związku między ciężarami atomowemi 
pierwiastków jednej plejady, a ich t rw a 
łością. Związek ten Fa jans  znalazł; na 
razie je s t  to regu ła  doświadczalna, teore
tycznie jeszcze nieuzasadniona. Polega 
ona na tem, że należące do jednej p leja

dy p ierw iastk i wysyłające promienie a 
mają tem dłuższy okres transformacyi, 
im większy je s t  ciężar atomowy. P ie r 
wiastki wysyłające promienie p m ają 
większy ciężar atomowy i znacznie k ró t 
szy okres transformacyi, niż pierwiastk i 
wysyłające promienie a z tej samej ple
jady. Przeciwnie, tem dłużej żyją, im 
mniejszy ich ciężar atomowy. W edług 
tej reguły  ołów szeregu torowego, j a k  
to już  wyżej zaznaczyliśmy, żyje krócej, 
niż ołów szeregu uranowego; dlatego też 
w mniejszych ilościach występuje. W o
góle i z ilości, w jak ich  różne pierw iast
ki w minerałach znajdujemy, w związku 
z ich ciężarami atomowemi będziemy m o
gli zapewne wnioskować, które z nich 
w ysyłają  promienie a, które zaś promie
nie p.

Wniosek, że wszystkie pierwiastk i są 
mieszaninami i że ich ciężar atomowy 
je s t  wartością średnią, usuwa możliwość 
rozstrzygnięcia już  dzisiaj kwestyi, czy 
ciężary atomowe zwykłych pierwiastków 
są poprostu sumą ciężarów atomowych 
k ilku prapierwiastków, j a k  to Nicholson 
próbował wykazać w swej teoryi; nie w y
łącza jednak  bynajmniej przypuszczenia, 
że atomy pierwiastków cięższych zbudo
wane są z atomów jednego  lub kilku 
prapierwiastków; przeciwnie poglądy Fa- 
jan sa  stanowią dla tego przypuszczenia 
nowy punkt oparcia.

Wiemy, że hel powstaje w większości 
przemian promieniotwórczych, na jp ro s t
szą zatem byłaby hypoteza, że hel je s t  
owym prapierw iastk iem , z którego po
wstały  wszystkie inne pierwiastki. Hypo
teza ta  nie w ytrzym uje  k ry tyk i,  ciężar 
atomowy litu 7 moglibyśmy według tej 
hypotezy wyjaśnić tylko w ten sposób, 
że l i t  je s t  m ieszaniną kilku pierwiastków, 
z k tórych jednym  je s t  sam hel. Takie 
wyjaśnienie jest  nonsensem, różne w y
razy plejady mają te same lub przyna j
mniej bardzo zbliżone własności chemicz
ne; tymczasem własności helu i litu są 
wprost przeciwne.

Ciężar atomowy zwykłego u ranu  i to 
ru  różni się o dwie jednostk i,  ciężary te 
odpowiadają niemal dokładnie właściwym 
pierwiastkom, ponieważ inne pierwiastki
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plejady u ranu  i toru są krótkotrw ałe; 
tego iak tu  hypoteza jednego tylko pra- 
p ierw iastku — helu nie potrafi również 
wyjaśnić. Wreszcie wodór je s t  w k a ż 
dym razie pierwiastkiem  od helu  n ieza
leżnym. Musimy zatem przyjąć obok 
helu inny  jeszcze prapierw iastek . W iele 
względów przem aw ia za tem, że je s t  nim 
właśnie wodór. Nie udało się w praw 
dzie dotychczas skonsta tow ać pow staw a
nia wodoru wśród przemian prom ienio
twórczych; jednakow oż badania  Boltwoo- 
da stw ierdziły, że wodór znajduje  się 
obok helu w wielu m inerałach  prom ie
niotwórczych. Przypuszczenie, że wodór 
ten  powstał w tórnie z wody je s t  bardzo 
mało prawdopodobne; trudno sobie w y 
obrazić, żeby m inerały, dostatecznie ści
słe, by zatrzym ać hel, mogły przepusz
czać wodę.

W ielkie trudności sprawiało dotychczas 
rozmieszczenie w układzie peryodycz- 
nym  pierwiastków ziem rzadkich. Fa jans  
przypuszcza, że pierwiastki te dzielą się 
na dwie g rupy  tró jwartościow e i cztero- 
wartościowe; pierwsze, l a n t a n i in n e ,  s ta 
nowią plejadę tró jw artościow ą i za jm ują  
miejsce w grupie  trzeciej 7-ego szeregu 
poziomego; pierwiastk i czterowartościo- 
we (cer i inne) zajmują miejsce sąsied 
nie na prawo. P ierw iastk i te powstały 
zapewne przez kolejne przem iany p i wo
dorowe (polegające na  wyrzuceniu do 
datnio naładowanego atom u wodoru). 
Fakt, że wodór stale w m inerałach  ziem 
rzadkich występuje  i że w innych m ine
rałach go nie znaleziono, przemawia za 
tym  poglądem.

Związek, zachodzący między rodzajem 
przem iany promieniotwórczej, a m ie j
scem pierw iastku  w układzie peryodycz- 
nym, pozwala również na pewne wnios
ki, dotyczące wartościowości p ie rw ias t
ków. W szelkie  dane przem aw iają  za 
tem, że, wbrew wygłaszanym przed k i l 
koma laty  poglądom, przem iany promie
niotwórcze przeb iega ją  nie we w nętrzu , 
lecz na powierzchni atomu. W yrzucony 
podczas przem iany a atom helu unosi 
dwa dodatnie ładunki elem entarne, m o
żemy przyjąć, że atom ten  już  w atomie 
m acierzystym  odczepił dwa elek trony ,

i że te  e lek trony  są właśnie „elektronami 
wartościowości". Rzecz prosta, wytwór 
przem iany a trac i dwie jednostk i w arto 
ściowości. Podobnie Fajans  przyjmuje, 
że wyrzucony atom wodoru unosi jeden 
ładunek  dodatni, że zatem jeden  elektron 
oddzielił się już  w atomie macierzystym. 
Wynikiem przemiany p byłoby przejście 
a tom u wodoru z powierzchni do wnętrza 
atomu i jednoczesne przejście atomu helu 
z wnętrza  na powierzchnię.

Nicholson przypuszcza, j a k  wiadomo, 
że hel nie je s t  prapierwiastkiem, lecz 
pierwiastkiem  złożonym z nebulium i 
protolluoru; pogląd swój popiera bardzo 
ładnym  rachunkiem. Poglądu tego te- 
orya F a jansa  nie obala, przyjąć tylko na
leży, że hel j e s t  wyjątkowo trw ałym  
pierwiastkiem  i że zwykłe pierwiastki 
składają  się stale z jednakowej ilości a to
mów nebulium  i protofluoru. Przem a
wia za tem lakt, że linie helu znajduje
my w widmie najgorętszych gwiazd; ne
bulium je s t  to p ierw iastek  znany w y
łącznie astronomom.

W kraczam y coraz dalej w dziedzinę 
hypotez, d latego też dobrze będzie na za
kończenie przypomnieć, że doświadczenie 
potwierdziło w całej rozciągłości podsta
wowe założenia Fa jansa  co do związku 
między przemianami pierwiastków p ro 
mieniotwórczych a ich położeniem w uk ła 
dzie peryodycznym. Badania nad spraw 
dzeniem wniosków dalszych, np. co do 
ołowiu, są w toku, od ich wyniku  zależy 
los uogólnień Fajansa. Ten i ów szcze
gół z uogólnień tych zapewne odpadnie 
w dalszym rozwoju nauki; myśl zasadn i
cza zapewne pozostanie; teorya  Fajansa  
j e s t  bardzo ważnym krokiem naprzód 
w drodze do poznania budowy i rozwoju 
św ia ta  nieorganicznego.

Jó ze f Zawadzki.

P A R T E N O G E N E Z A  N A T U R A L N A  
I S Z T U C Z N A .

Dobrze zasłużyła się nauce francuskiej 
„Bibliotheąue de philosophie scientifique“.
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W  niewielkich jej tom ikach in 8 o w y 
chodzą dziełka dużej nieraz wartości. 
Takie książki j a k  Dastrea: „La vie et la 
m o rt“, Bohna: „La naissance de l’intelli- 
geance", Delagea i Goldsmith: „Les the- 
ories de róvo lu t ion“, są już powszechnie 
znane i cenione. Nie je s t  to tylko popu- 
laryzacya, ale nieraz i wzbogacenie sk a rb 
nicy wiedzy przyrodniczej nowemi fak ta 
mi i teoryami.

Parę miesięcy tem u autorowie ostatnio 
wymienionego dzieła wydali nową książ
kę, k tóra wypełniła lukę nietylko w l i te 
raturze francuskiej, ale i pow szechnejx). 
Chcę tu  mówić o „La parthćnogenćse 
nature lle  et experim entalle“ przez Ives 
Delagea i M. Goldsmithównę.

Książka ta  napisana je s t  w zupełności 
w duchu francuskim, a więc zwięźle i j a 
sno. Jeżeliby Niemiec wziął się do opra
cowania i przedstawienia m ateryału  tak  
bogatego, jak i  przedstawia kwestya dzie
worództwa, moglibyśmy oczekiwać dw u
tomowego, conajmniej, dzieła, zawierają
cego k ilka  tysięcy stronic.

Autorowie wyżej wzmiankowanego 
dziełka, uniknęli, ze zwykłą w tym k ie 
runku  Francuzom  zdolnością, tego niepo
trzebnego przeładowania i na  340 str. 
potrafili w zupełności wyczerpać kwestyę 
i z właściwą Delageowi jasnością sfor
mułować najtrudnie jsze  zagadnienia, do
tyczące dzieworództwa.

Historya partenogenezy naturalnej zaj
muje bardzo niewiele miejsca. Niepodob
na było zajmować się wszystkiemi jej 
przypadkami i w aryantam i. Delage i 
Goldsmithówna podali, zresztą, tablicę, 
w której wyszczególnione są wszystkie 
zwierzęta, mające zdolność rozmnażania 
się dzieworodnego.

Znalazłem w tej tablicy pewną lukę 
w dziale robaków obłych. P. Delage 
i panna Goldsmithówna kierowali się wi
docznie tylko pracą Schneidra, niebiorąc

*) Is tn ie je  w praw dzie tłum aczenie francuskie: 
„La fecondation chim ique“ — J . Loeba. Książka 
ta  jednak , n iezw ykle zajm ująca, mało uw zględ
nia badania innych  badaczów  prócz sw ego au
tora.

pod uwagę nowszych badań, o k tórych  
pisałem już w Ne 20 W szechświata w ro
ku 1912.

Książka, jako przeznaczona nietylko 
dla specyalistów, ale i dla szerszego ogółu 
przyrodniczego, została poprzedzona roz
działem, trak tu jącym  o dojrzewaniu jaj 
dzieworodnych. Do tak ich  wstępów zali
czyć również należy rozdziały o rozwoju 
szkarłupni i żaby.

Do szczęśliwych inowacyj w książkach 
biologicznych należą rozdziały o ciśnie
niu osmotycznem, własnościach roztwo
rów elektrolitycznych i koloidach. Je s t  
to powtarzam nader szczęśliwa inowa- 
cya. Nauka biologii coraz częściej musi 
opierać się na danych z chemii fizycznej, 
danych, których, niestety, przeważnej czę
ści zoologów brakuje , a stąd i ten  b ier
ny opór względem nowych badań. A prze
cież niepodobna dziś zająć się parteno- 
genezą, psychologią zwierzęcą, wogóle 
fizyologią bez tych wiadomości. To też 
przedstawienie tych kwestyj zajmuje po
czesne miejsce w książce Delagea i Gold- 
smithówny.

Uzbrojony w te przygotowawcze w ia 
domości, czytelnik może teraz z na leży
tym  pożytkiem przystąpić do właściwych 
działów partenogenezy doświadczalnej.

Dziełko podzielone je s t  w ten sposób, 
że kw estya  nie je s t  trak tow ana  h is to 
rycznie lecz według czynników, zapomo
cą których próbowano wywołać dziewo- 
rodny rozwój jaja. Do czynników m e
chanicznych autorowie książki zaliczają 
pierwsze doświadczenia Tichomirowa, Ma- 
thewa, Delagea, Mac Clendona i wreszcie 
ważne doświadczenia Bataillona, z któ- 
remi trudno poradzić sobie wszystkim 
teoryom, tłumaczącym sztuczny rozwój 
ja ja .

Dalej jest  mowa o bodźcach fizycznych: 
j ak  działanie tem peratury  i prądu e lek
trycznego. To ostatnie, stosowane przez 
Delagea miało na celu stwierdzenie, czy 
jony nie działają swoim ładunkiem elek
trycznym. J a k  wiadomo, doświadczenia 
nie potwierdziły założenia badacza.

Ale najobszerniej autorowie książki 
rozwodzą się nad wpływem ciśnienia 
osmotycznego i czynnikami chemicznemi.
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Szeroko są tu  opisane wszystkie w ażn iej
sze doświadczenia Loeba, Delagea, wresz
cie Bataillona, Tichomirowa, H untera  i Ko- 
staneckiego. Oto treść  części książki za
wierającej m ateryał tak tyczny. P rzed
stawiony j e s t  on jasno  i objektywnie.

P rzystępu jem y  teraz  do części teo re 
tycznej, k tó ra  rozpoczyna się teoryą  
Loeba.

Dla Delagea, k tó ry  przecież sam stw o
rzył teoryę przeciw ną Loebowi, trudną, 
zdawałoby się, rzeczą będzie objek tyw ne 
jej przedstawienie; a  jed n a k  wywiązał 
się z tego znakomicie i z zupełną bez
stronnością. Nie w aha się przyznać, że 
Loeb dla partenogenezy  uczynił bardzo 
wiele, może i najwięcej. I chociaż póź
niej poddaje teoryę ostrej k rytyce, za
rzucając jej p rzedew szystk iem  zbyt wiel
ką hypotetyczność, to jed n ak  i swojej 
teoryi nie przypisu je  doskonałości, widzi 
w niej braki i przytacza zarzuty , na k tó 
re, j a k  sam wyznaje, nie m ógłby odpo
wiedzieć w sposób zadowalający. Obie 
te teorye, Loeba i Delagea, są naogół 
znane, poprzestanę więc ty lko na s tresz 
czeniu najbardziej współczesnej teoryi 
partenogenezy R. S. Lilliego, teoryi n ie 
zwykle zajmującej i liczącej się z wszy- 
stk iem i badaniami, czynionemi w tej 
dziedzinie.

Teorya ta za p u n k t  w yjścia  ma dwa 
w arunki, niezbędne dla życia komórki, 
a jed n ak  sprzeczne- między sobą: być 
o tyle odgrodzoną, żeby zew nętrzne  zmia
ny w środow isku nie zmieniły  chemicz
nego sk ładu  kom órki i z drugiej s trony  
być o tyle o tw artą  dla wpływów ze 
w nętrznych , o ile to j e s t  niezbędne do 
pobierania pożywienia i wydalania  eks- 
kretów.

Cała więc uw aga  musi się skupić na 
poznaniu własności błonki komórkowej.

W śród wielu badaczów Overton n a jb a r 
dziej przyczynił się do usta len ia  tych 
własności. Oto one: „przenikliwość bło
ny  komórkowej dla różnych substancyj 
j e s t  rozm aita11. Błona ta j e s t  przenikliwa 
dla wody; n iektórzy badacze (R. S. Lillie) 
przypuszczają, że je s t  ona także przeni
kliwa dla t lenu  i dw utlenku  węgla, lecz 
w różnym stopniu w rozm aitych m omen

tach  życia komórki. J e s t  ona również 
przepuszczalna dla całej kategoryi sub
stancyj, m ających ogólną własność roz
puszczania lipoidów, które wchodzą w jej 
skład. Przenikanie  zaś tych  ciał Apoli
tycznych  odbywa się zapomocą rozpusz
czania tłuszczów (lipoidów), wchodzących 
w skład błony. Ostwald wreszcie p rzy j
muje, że: „przenikliwość błonki kom órko
wej j e s t  nierówna dla dwojakiego rodza
ju  jonów: katjony, jako naogół mniejsze, 
wychodziłyby łatwiej z komórki Ł) niż 
anjony... Przew aga anjonów wewnątrz 
komórki, m ających  jak  wiadomo ładunek  
odjemny, gdy  tym czasem  powierzchnia 
przyjm uje ładunek  dodatni, wywołuje ró 
żnice potencyału, sta jąc  się źródłem z ja 
wisk elek trycznych". J e s t  to tak  zwana 
„teorya błonki".

J a k  j ą  pogodzić z potrzebą pobierania 
pokarm u? Z pośród różnych teoryj Lillie 
przyjmuje, że w pewnych momentach 
podczas szybszego oddychania, a więc in 
tensyw niejszego wydzielania C02, prze
nikliwość błonki znacznie się zwiększa 
i, j a k  pewne fak ty  wskazują, przenikli
wość ta  idzie na korzyść anjonów. To 
przenikanie anjonów udało się s tw ierdzić 
w dalszym  ciągu za każdem podrażnie
niem komórki. A  teraz j a k  zastosować 
te w szystk ie  z jaw iska fizyologii komórki 
do partenogenezy. Otóż Lillie podnosi 
fakt, że w szystk ie  czynniki, używane 
w partenogenezie  sztucznej posiadają 
zdolność zmieniania przenikliwości b łon
ki komórkowej. Podniesienie tem pera
tu ry  może taki sam wpływ wywierać.

Cóż więc wywołuje pierwszy podział 
ja ja?

„Jakiśkolw iek bodziec powoduje zwięk
szenie przenikliwości błony komórkowej 
z przeniknięciem nazew nątrz  anjonów 
i spadkiem  potencyału; w ynikają  stąd 
dwie modyfikacye: pierwsza n a tu ry  che
micznej, d ruga—fizycznej. Z jednej s tro 
ny m am y zwiększenie wydzielania C 02 
i oksydacyi w jaju, k tóre  są źródłem 
energii, z drugiej, jako  wynik spadku po-

Dlaczego nie przedostawałyby się do ko
mórki?
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tencyału  elektrycznego — zwiększenie 
napięcia powierzchniowego błonki ko
mórkowej

W dalszym ciągu Lillie musi przypu
ścić, co następuje: „zwiększenie napięcia 
powierzchniowego zachodzi tylko na dwu 
biegunach komórki x); ponieważ zaś pro
mień krzyw izny ścianki komórki staje 
się w tyćh  miejscach mniejszy, tworzą 
się wypukłości, gdy tym czasem  sfera ró
wnikowa ja ja  pozostaje stosunkowo pła
ska. Przez ujaw nienie  się tych  różnic 
powstaje brózdka podziałowa, idąca przez 
równik, gdyż substancye tam  leżące od
pływają do biegunów. W  taki sposób 
można objaśnić podział cytoplazmy".

Co zaś do f igury  m itotycznej podczas 
podziału jądra , to Lillie przyjm uje drugą 
hypotezę, że zwiększenie przenikliwości 
błony s ta je  się silniejsze na  biegunach, 
a stąd i anjony, szybciej wychodząc, po
wodują utworzenie się dwu centrów ne
gatyw nych, a w stosunku  do nich k ie 
ru ją  się linie sił, według k tórych  u s ta 
wiają się granulacye i pianki cytoplazmy.

Teorye Mac Clandona i E. Newton 
Herveya wprowadzają pewne zmiany do 
tej teoryi zasadniczej; n iepodobieństw em  
byłoby je  jednak  uwzględnić w artyku le  
sprawozdawczym.

Jakaż  jes t  przyszłość partenogenezy  
sztucznej? Rezultaty  prak tyczne przeszły 
najśmielsze oczekiwania. Udało się p rze 
cież drogą partenogenezy  sztucznej o trzy 
mać jeżowce i rozgwiazdy, a że nie o trzy
mano dalszych pokoleń, to nie dowodzi 
nieskuteczności czynników partenogene- 
tycznych, lecz trudności, w prowadzeniu 
kultury. ,

Co dotyczę wyników teo re tycznych  
to te, przyznać należy, nie dały tak  w ie l
kich wyników jak ich  oczekiwano, wziąw
szy jed n a k  pod uwagę, że przez długi 
czas głównem sta ran iem  było wynalezie
nie najlepszego sposobu otrzym ania  larw, 
zrozumiałym się s tanie fakt, że rezulta ty  
teoretyczne nie są jeszcze zbyt nikłe.

‘) J e s t  to  słaby pun k t te o ry i—dośw iadczenia 
przem aw iają bow iem  bardziej za jednosta jnem  
napięciem na pow ierzchni ja ja .
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Przeczytać tę  książkę musi każdy przy
rodnik — porusza ona nietyllco kw estyę 
partenogenezy, ale i wprowadza w na j
nowsze prądy wiedzy biologicznej, opar
tej na fizyko - chemii. Szkoda, że brak 
w książce bibliografii.

Witold Stefański.

G R Z Y B Y  W Ł A Ś C I W E  JA K O  P R Z Y 
C Z Y N Y  C H O R Ó B  Z W I E R Z Ę C Y C H .

Nietylko bakterye czyli grzyby roz- 
szczepkowe (Schizomycetes) byw ają  przy
czyną najróżniejszych procesów chorobo
wych u zwierząt; toż samo można po
wiedzieć i o grzybach właściwych (Eu- 
mycetes), k tóre  wprawdzie najczęściej 
a taku ją  organizmy roślinne, nierzadko 
jednak  stanowią również przyczynę i cho
rób zwierzęcych.

Grzyby, pasorzytujące na zwierzętach, 
spotykamy przedewszystkiem  między p le 
śniakami (Phycomycetes); znajdujemy 
między niemi przedstawicieli kilku ro
dzin, są tu mianowicie gatunki, należące 
do rodzin Mucoraceae, Entom ophthora- 
ceae, Pythiaceae, Saprolegniaceae. Poza 
pleśniakami z grzybów właściwych n a 
pastu ją  organizmy zwierzęce jeszcze wor- 
kowce (Ascomycetes), mianowicie g a tu n 
ki, należące do rodzin: Saccharomycetes, 
Aspergillaceae, Hypocreaceae i Laboul- 
beniaceae.

Przedewszystkiem zajmiemy się ple
śniakami.

Pewne gatunki rodzaju Mucor (należą
cego do rodziny Mucoraceae), rozwijające 
się najpomyślniej w tem peraturze w yso
kiej, zdolne są wywołać u człowieka za
palenie błony bębenkowej lub zew nętrz
nego przewodu słuchowego; chorobę tę 
medycyna określa jako  Otomycosis lub 
Myringomycosis. J. S ch ro te r  wymienia 
trzy takie ga tunk i dla człowieka n iebez
pieczne, mianowicie Mucor corymbifer, 
Mucor rhizopodiformis i Mucor pusillus. 
W prowadzenie zarodników wymienionych 
gatunków pleśniaka (Mucor) do krwio- 
biegu ssaków wywołuje także choroby



618 WSZECHSWIAT JYo 39

organów w ew nętrznych , m ające przebieg 
śmiertelny. Pasorzytne ga tunk i  p leśnia
ka, choć, j a k  widzimy, w działaniu swem 
bardzo niebezpieczne, są jednakże paso- 
rzytam i tylko warunkowem i; z urodzenia  
są one saprofitami, które tylko w razie 
pewnych sprzyja jących  warunków, np. 
wtedy, kiedy pewne wydzieliny g rom a
dzą się w nadm iernych  ilościach lub też 
kiedy skład wydzielin j e s t  anormalny, 
osiedlają się na do tknię tych  anomalią 
częściach ciała i wyw ołują  zapalenie cha
rak te ru  wtórnego. Mucor corymbifer i Mu- 
cor rhizopodiformis poddane były b a d a 
niom we wrocławskim insty tucie  fizyolo- 
gii roślin, przyczem ustalono, że zarod
niki obudwu tych form, w strzyknię te  do 
krwiobiegu królika, k ie łkują  w w ew nętrz 
nych organach zwierzęcia i najczęściej 
w ywołują śm ierte lne zapalenie nerek, 
n iekiedy zaś zapalny stan chlonic k isz 
kowych, śledziony, szpiku kostnego albo 
też, lecz to w razach rzadkich, zapalenie 
w ątroby. Psy, j a k  w ykazały  doświad
czenia, są odporne na działanie w strzy
k iw anych do k rw iobiegu  zarodników w 
mowie będących grzybów.

Gatunki, należące do rodziny Mucora- 
ceae, wywołują naogół, j a k  widzieliśmy, 
s tany  zapalne, j a k o  objawy wtórne. Zna
m y jed n ak  i takie grzyby, k tóre  same 
przez się s ta ją  się sprawcam i choroby; 
g rzyby  te należą do rodziny Entomoph- 
thoraceae. Jednym  z przedstawicieli tej 
rodziny j e s t  g rzyb  Em pusa  muscae x), 
nosiciel epidemii wśród naszych much 
domowych. Często, szczególnie zaś na 
jesieni, widzimy m uchy ja k b y  przycze
pione do szyb, firanek, ścian i t. d. z wy- 
c iągniętem i nogami i skrzydłam i, z żół
tawo - białym nabrzm iałym  odwłokiem, 
całe osnute niby delikatną pajęczynką, 
k tóra  stanow i właśnie zarodniki grzyba 
pasorzytnego. Inny  ga tunek  tegoż sam e
go rodzaju Em pusa  wywołuje epidemię 
pośród gąsienic niedźwiedziówki zw yczaj
nej (Arctia caja) 2). Niemniej zabójczy

*) P or. a rty k u ł „O szkodliw ości m uch i spo
sobach ich tęp ien ia" W szechśw iat, Na 25, 1913.

2) P or. kron. nauk. , Choroba epidem iczna 
gąsien ic n iedźw iedziów ki zw yczajnej" W szech
św ia t, JN» 32, 1913.

w działaniu jes t  inny przedstawiciel tej 
samej rodziny, mianowicie Entomophtho- 
ra  Aphidis; g rasu je  między mszycami 
i w kró tk im  czasie zabija ich niezliczone 
miliony. Niezawsze jednak , nie we w szy
stk ich  warunkach, może się rozwinąć epi
demia, szerzona przez grzyby, należące 
do rodziny Entomophthoraceae; jako  wa
runek  konieczny musi uprzednio pano- 
wać w danej grupie zwierząt pewien fi- 
zyologiczny stan  osłabienia, k tóry  je  uspo
sabia do przyjęcia epidemii. Stormer 
i Kleine przypuszczają, że mszyce sta ją  
się najłatwiej ofiarami tak ich  epidemij 
wtedy, kiedy nadm ierne rozmnożenie się 
wyczerpało ich siły żywotne. H iltner zaś, 
wychodząc z założenia, że warunki ży
cia mszyc są tem  pomyślniejsze, im 
w mniej pomyślnych w arunkach  odży
wiania się znajduje się roślina, na której 
one pasorzytują, przypuszcza, że wtedy 
tylko w ybuch epidemii między m szyca
mi j e s t  możliwy, kiedy po okresie dla 
żywiciela ich n iepom yślnym  zapanowują 
nanowo pomyślne warunki życia. W obec 
tego, że dla rozwoju epidemii między 
mszycami, szkodliwemi pasorzytam i ro 
ślin, w arunk iem  koniecznym je s t  stan 
pewnego ich osłabienia czy to nasku tek  
nadm iernego rozmnożenia się, czy też n a 
sku tek  pewnych zmian atmosferycznych, 
w arunkujących  z kolei s tan  zdrowotny 
rośliny-żywiciela, rozumiemy, że grzyby, 
wywołujące epidemię, nie mogą służyć 
nam  jako  broń do system atycznego zwal
czania mszyc. Grzyb Entom ophthora Au- 
licae w czasie wilgotnej i chłodnej po
gody rozwija się szybko i pewnie, zabi
ja jąc  w ogromnych ilościach gąsienice 
m otyla nocnego, sówki (Noctua piniper- 
da). Takież samo niszczące działanie w y
w iera  grzyb Tarichium m egaspermum, 
a taku jąc  znanych szkodników zboża, k a r 
tofli, marchwi i t. d., larwy sprężyka 
zbożowego (Agrotis segetum). Inny  przed
stawiciel tej samej rodziny, Entomoptho- 
ra  radicans, napada często jes ien ią  na 
gąsienice kapustn ika  (Pieris Brassicae) 
i powoduje wśród nich wybuch epidemii. 
Grzyby, należące do rodziny Entom ophtho
raceae, n a pas tu ją  też komary, komarnice, 
szarańcze i t. d.
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Przejdźmy zkolei do innej rodziny 
pleśniaków, Pythiaceae, k tó ra  posiada je
dnego tylko przedstawiciela znanego ja
ko pasorzyta organizmów zwierzęcych; 
jest nim Py th ium  anguillulae aceti. Sa- 
debeckowi, który g rzyba tego odkrył, 
udało się zaobserwować pod mikrosko
pem cały proces zarażenia i choroby 
octówki (Anguiłlula aceti) od chwili, kie
dy zarodniki w niknęły do jej organizmu 
przez jam ę  gębową aż do momentu, kie
dy zakiełkowały i zabiły zwierzę napa
stowane.

Pozostaje nam jeszcze do rozpatrzenia 
jedna z wyżej przytoczonych rodzin p le 
śniaków, mianowicie rodzina Saprolegnia- 
ceae. Przedstawiciele jej , podobnie jak  
grzyby, należące do rodziny Mucoraceae,
0 ile wogóle są pasorzytam i zwierzęcemi, 
są niemi tylko warunkowo, tylko wobec 
pewnych sprzyja jących  tem u okoliczno
ści. Naogół napastu ją  one najrozmaitsze 
zwierzęta wodne (złote rybki, żaby, rak i
1 t. d.), przyczem procesy chorobowe 
(wtórne) przez nie wywołane, są zazwy
czaj zlokalizowane w pewnych określo
nych częściach skóry zwierzęcia, u ryb 
np. w częściach pozbawionych łuski. 
W  hodowli ryb, szczególnie gdy chodzi 
o zarybki karpi lub złotych rybek, grzy
by Saprolegniaceae s tanow ią  bardzo po
ważne niebezpieczeństwo, o ile znajdują 
się w w arunkach  dla rozwoju korzyst
nych. Osiedlają się one w tedy  na p łet
wach i oczach ryb, przenikają  do skrzeli, 
wyw ołują  w nich s tan  zapalny i w ten 
sposób sprowadzają grom adną śmierć ryb.

Nietylko jed n a k  grupa pleśniaków za
wiera rodziny grzybów, posiadających 
zdolność w yw oływ ania procesów choro
bowych wr organizmach zwierzęcych. Toż 
samo, j a k  już  wspomnieliśmy wyżej, do
tyczę g rupy  workowców, której parę ro
dzin p rze jrzym y obecnie.

Zaczniemy od rodziny Saccharomyce- 
tes, grzybów drożdżowych, które wywo
łują wiele ogólnie znanych procesów cho
robowych. Przedew szystkiem  więc nalot 
na błonie śluzowej, wyściełającej jam ę 
ustną, ukazujący  się u niemowląt, szcze
gólnie zaś u n iem owląt słabych łub nie
dostatecznie odżywionych. Proces ten

wywołany je s t  przez grzyb drożdżowy 
Saccharomyces albicans, k tóry  a takuje  
również młode cielęta. Mieczników w ro
ku 1884 odkrył drugą jeszcze formę grzy
bów drożdżowych, pasorzytującą na or
ganizmach zwierzęcych, mianowicie zna
lazł grzyb Monospora cuspidata w jamie 
brzusznej rozwielitek (Daphnia), które, 
jak  wiadomo, stanowią ważną część po
żywienia ryb. Wobec odkrycia tego na
suwa się pytanie, czy epidemia, wywoły
wana pośród rozwielitek przez grzyb Mo
nospora, wywiera wpływ ujem ny na stan  
zdrowotności ryb, lecz kw estya ta, choć 
posiadająca nader ważne znaczenie ze 
względów gospodarczych, dotychczas j e 
szcze nie j e s t  rozstrzygnięta.

Przedstawiciele innej rodziny workow
ców, Aspergillaceae, zajm ują poważne 
miejsce w rzędzie pasorzytów, wyw ołu
jących stan zapalny uszu u ludzi: są to 
formy chorobotwórcze Aspergillus i Pe- 
nicillium. Pod względem szkodliwości 
zajmują one miejsce przed opisanemi w y
żej ga tunkam i rodzaju Mucor. Niektóre 
gatunki rodzaju Aspergillus bywają  tak 
że sprawcami innych ciężkich procesów 
chorobowych u ludzi, mianowicie chorób 
podniebienia, dalej rogówki (Aspergillus 
nidulans), następnie wywołują choroby 
oskrzeli i płuc u ptaków (Aspergillus fu- 
migatus), a nawet u ludzi dyabetyków 
(Aspergillus bronchialis); choroby te nie
rzadko mają przebieg śmiertelny. Co zaś 
dotyczę specyalnie wywoływania chorób 
usznych, to Aspergillus i Penicillium od
gryw ają  role nierównorzędne; gdy bo
wiem liczne gatunki rodzaju Aspergillus 
wywołują tak  zw. w medycynie Otomy- 
cosis a sperg ill ina , . pomiędzy innemi ga
tunki flavus, nidulans, fumigatus, micro- 
porus, n iger i t. d., to pomiędzy ga tun 
kami Penicillium niewiele tak ich  mamy 
do zanotowania (np. Penicillium mini
mum). Zarodniki n iek tórych  gatunków  
Penicillium, których optimum tem pera
tu ry  leży ponad 37°, wprowadzane do 
krwiobiegu królików i psów, wywoływały 
śmiertelną chorobę organów w ew nętrz
nych, podobnie jak  się to działo w ta
kich samych doświadczeniach, przepro
wadzanych z ga tunkam i grzyba Mucor.
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Do innej rodziny workowców, m iano
wicie Hypocreaceae, należy grzyb spo
rysz (Clayiceps purpurea), pasorzyt, n a 
pas tu jący  kłosy żytnie. Mówimy tu  o nim 
dlatego, że ogólnie znane są jego prze- 
trw alniki, podłużne, ciemne, tw arde  roż
ki, w y ras ta jące  w miejsce ziarn na  kło
sach  żytnich. Otóż podobne przetrw al-  
niki, j a k  u formy Claviceps, znajdujem y 
też u pasorzyta  zwierzęcego, Cordyceps, 
przyczem przetrw alniki te  są otoczone, 
niby pochewką, skórą  zniszczonego p rze
zeń owada. W  Chinach zb ie ra ją  na wio
snę przetrw alniki rodzaju  Cordyceps, k tó 
re następnie  zna jdu ją  zastosowanie, jako 
cenny środek leczniczy „Hia Tsao Tong 
Tschong", używ any wyłącznie przez ro
dzinę cesarską. K orzyści p rak tycznych  
przez niszczenie owadów szkodliw ych g a 
tu n k i  Cordyceps dos ta rcza ją  nam  względ
nie niewiele; bądź co bądź je d n a k  zdarza 
się, że grzyby te wyw ołują  epidemię i po
między szkodnikami, tak  np. w południo
wej P rancy i Cordyceps m ilita ris  a tak o 
wał masowo gąsienice prządek. Inne  g a 
tunk i  tego sam ego rodzaju  w yw ołują  
częstokroć epidemię pośród m rówek, os, 
szerszeni, różnorodnych chrząszczy, g ą 
sienic i poczwarek motyli. Do opisyw a
nej rodziny Hypocreaceae na leży  również 
rodzaj Botrytis , pasorzy tu jący , podobnie 
j a k  Cordyceps, na  organizm ach zwierzę
cych i podobnie jak  tam ten  będący pa- 
sorzytem  nie warunkow ym , lecz bez
względnym. B otry tis  B assiana  w 1763 
roku zrządził ogromne szkody w północ- 
no-włoskich i południowo francusk ich  h o 
dowlach jedw abników , wywołał bowiem 
pośród gąsienic jedw abn ika  epidemię, 
k tó ra  p rzybra ła  przerażające  rozmiary. 
Tenże sam  jed n ak  g a tu n e k  oddaje kiedy- 
indziej usługi człowiekowi, np. niszcząc 
gąsienice mniszki, t a k  szkodliwej dla go
spodars tw a leśnego. Botry tis  tenella  w y
wołuje choroby wśród różnych pędraków , 
niszczących korzenie roślin. G atunk i ro
dzaju Isaria, należącego do tejże samej, 
co B o try tis  rodziny, napadają  na  g ąs ie 
nice motyli, na ich poczwarki, na szer
szenie, chrząszcze dojrzałe i ich larwy, 
wreszcie na czerwce, j a k  to czyni Isaria  
lecaniicola.

Z wym ienionych na początku niniejsze
go a r tyku łu  rodzin, należących do wor- 
kowców i zawierających formy, pasorzy- 
tu jące na organizmach zwierzęcych, po
zostaje nam  już jedna  tylko, Laboulbe- 
niaceae. Gatunki, zaliczające się do tej 
rodziny, osiedlają się na chrząszczach, 
żyjących nad  wodą lub też w samej wo
dzie, na  m uchach domowych (Stigmato- 
myces Baeri), dalej na  wszach, żyjących 
na nietoperzach (Nycteribia dufourii). 
Grzyby te przenoszą się z jednego indy
widuum zwierzęcego na drugie  przeważ
nie podczas ak tu  płciowego, lecz naogół 
nie p rzedstaw iają  dla gospodarzy swych 
takiego niebezpieczeństwa, j a k  gatunki, 
należące do innych, wyżej opisanych ro
dzin.

W edług  d-ra Obersteina streść. J. B.

Akademia Umiejętności.
III.  W y d z ia ł m atem atyczno -przyro d n iczy.

Posiedzenie dnia 7  lipca 1 9 1 3  r.

Przewodniczący: Czł. E. Godlewski sen.

Sekretarz przedstaw ia wydawnictwa, które 
ukazały się od czasu ostatniego posiedzenia:

1) B ulletin In ternational de lA cadśm ie 
des Sciences de Craeovie, Classe des Scien
ces M athem atiąues et N aturelles, Sórie A, 
JV° 6 (juin). Zawiera rozprawy pp. Biaio- 
brzeskiego, S teinhausa, G. Pólya, W. Lam 
pego i p. J .  Miłobędzkiej, Z. Rozena, K. 
Dziewońskiego i C. Paschalskiego, Tad. God
lewskiego, M. Limanowskiego.

2) B ulletin In ternational de l ’Academie 
des Sciences de Cracovie, Classe des Scien
ces m athem atiąues et naturelles, Sórie B, 
JVe 5 (mai). Zawiera rozprawy pp. J . Zie
lińskiej, C. Beigel - Klaftenowej, M. Matla- 
ków ny, pp. Al. Rosnera i J . Zubrzyckiego, 
L. Sitowskiego, E . L . Niezabitowskiego, J .  
Domaniewskiego, H. Zapałowicza, J .  Wil
czyńskiego.

Sekretarz przedstaw ia nadesłany A kade
mii „N iem iecko-polsk i (i polsko-niemiecki) 
słownik górniczy", opracowany przez inży
niera górniczego p. Feliksa P iestraka z oka- 
zyi 50-letniego istnienia Szkoły górniczej 
w  Wieliczce i poświęcony polskim szkołom 
górniczym (W ieliczka 1913, nakład autora).

Czł. Nap. Cybulski przedstaw ia rozprawę
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własną, p. t.: „Prądy czynnościowe nerwów 
i ich zależność od tem peratu ry".

Na podstawie doświadczeń, wykonanych 
za pośrednictwem galw anom etru strunowego, 
prof. 0 . dochodzi do wniosku, że w nerwach 
podczas przenoszenia się stanu czynnego, 
podobnie jak  w mięśniach, zjawia się prąd, 
k tóry  jednakże tem  od niego się różni, że 
posiada tylko jednę fazę, mianowicie w ystę
puje tylko jako prąd adterm inalny, fazy zaś 
drugiej galwanometr wcale nie okazuje. Prąd 
ten trw a bardzo krótko (0,0025 — 0,0030" 
w tem peraturze pokojowej 18°). Dalsze ba
dania wykazały, że czas trw ania prądu za
leży od tem peratury  i zmienia się ściśle we
dług wzoru podanego dla reakcyj chemicz
nych przez van ’t Hoffa i A rrheniusa, co 
stwierdza teoryę zależności prądu czynnoś
ciowego od zmian chemicznych.

Czł. M. Smoluchowski przedstawia rozpra
wę własną p. t.: „Kilka przykładów ruchów 
Browna odbywających się pod wpływem sił 
zew nętrznych".

Dotychczasowa teorya „ruchów cząstecz
kowych Browna“, rozwinięta przez Einsteina 
i Smoluchowskiego, dotyczę przypadku mo
żliwie najprostszego: gdy cząstka, odbywa
jąca owe ruchy, znajduje się w stanie ró
wnowagi obojętnej, będąc np. zawieszoną 
w ośrodku o takiej samej gęstości, w ypełnia
jącym całą przestrzeń nieskończoną. W roz
prawie powyższej prof. S. rozwija teoryę pe
wnych przypadków n atu ry  bardziej zawiłej, 
a zwłaszcza rozpatruje bliżej ruch cząstki 
znajdującej się w naczyniu ograniczonem 
ścianami równoległemi oraz ruch cząstki, 
k tóra podlega działaniu siły sprężystej, skie
rowanej ku  pewnemu położeniu równowagi. 
Ten ostatni przykład wykazuje w sposób 
bardzo jasny zasadniczą odwracalnośó zja
wiska pozornie nieodwracalnego, jakiem  jest 
ruch ciała pozostającego pod działaniem siły 
sprężystej i oporu ośrodka, i tym  sposobem 
może posłużyć za przykład wyjaśniający 
przedmiot znanego sporu między teoryą cy- 
netyczną a term odynam iką. Oba przypadki 
możnaby poddać kontroli doświadczalnej 
z zastosowaniem dość prostych w zasadzie 
urządzeń.

Czł. J .  Morozewicz przedstawia rozprawę 
p. St. K reutza p. t.: „Ł upek sylimanitowo- 
biotytowy w T atrach".

P. K. zestawia wyniki swych badań che
micznych i optycznych nad łupkiem  bioty- 
towym, występującym  na tak  zw. Granatni- 
cy, w doi. Wielickiej. W łupku  tym  zna
lazł się poraź pierwszy w T atrach  minerał 
sylimanit, którego skład chemiczny i stałe 
optyczne p. K. dokładnie oznaczył.

Czł. J. Morozewicz przedstaw ia rozprawę 
p. Wł. Pawlicy p. t.: „Pegm atyty ta trzań 
skie i ich stosunki m agm atyczne“.

W rozprawie tej p. P . ogłasza ozęść stu- 
dyów, które od kilku lat prowadzi nad pół
nocną wyspą krystaliczną w T atrach  pol
skich. Wyspa ta składa się w przeważnej 
części z granitów, podrzędnie z gnejsów 
i amfibolitów. We wszystkich tych skałach 
przebiegają żyły pegmatytów, k tórych  kilka 
generacyj, różnych czasowo, chemicznie! mi
neralogicznie, p. P. zdołał odróżnić. Są one 
wynikiem stopniowego różnicowania się ma
cierzystej magmy granitowej, typowo wa
pienno - alkalicznej. Przez stopniową dyfa- 
rencyacyę „ługu pokrystalicznego" magma 
ta, pozbywając się naprzód składników ma
gnezowych i wapiennych, przechodzi ku koń
cowi procesu w magmę czysto alkaliczną. 
Porządek tego różnicowania się na magmy 
pochodne jest podobny do porządku, w ja
kim z magmy macierzystej krystalizują się 
pojedyńcze minerały.

Czł. J .  Morozewicz przedstawia rozprawę 
p. Cz. Kuźniara p. t.: „Skały osadowe ta 
trzańskie".

P. K. zbadał pod względem chemicznym 
i mikroskopowym zupełny przekrój poprze
czny przez osadowe warstwy T atr polskich, 
zarówno facyi górnotatrzańskiej jak  reglo
wej. Z  pom iędzy- osadów górnotatrzańskich 
szczegółowo opisuje piaskowce p erm o -try a- 
sowe, w k tórych znajduje resztki przed- 
permskiej pokrywy osadowej T atr, łupki 
czerwone i zielone, łupki marglowe i war
stwy tomanowskie, piaskowce pisańskie (ju
rajskie), wapienie jurajskie oraz margle k re
dowe. Ze skał facyi reglowej uwzględnia 
następujące: wapienie i dolomity tryasowe, 
łupki kajprowe, wapienie i piaskowce retyc- 
kie, margle plamiste (jurajskie), rogowce 
i wapienie echinodermowe, margle neokom- 
skie kredowe, wapienie murańskie, dolomit 
choczański, zlepieńce eoceńskie oraz łupki 
fliszu podhalskiego. Rozprawa ta daje prócz 
tego dość wyczerpujący obraz stosunków fi- 
zyko-geologicznych, k tóre panowały w chwili 
osadzania się warstw odpowiednich.

Czł. J. Morozewicz przedstaw ia rozprawę 
p. S. Małkowskiego p. t.: „O trzeciorzędo
wym dyorycie kwarcowo-amfibolowym i to 
warzyszących mu żyłach aplitowych na wy
spach Komandorskich".

P. M. podaje wyniki swych badań che
micznych i mikroskopowo - optycznych, do
tyczących dwu skał wyspy Miedzianej: dyo- 
ry tu  kwarcowo-amfibolowego i aplitu. In te 
res rozprawy kulm inuje w tem, że obie skały 
pomimo swego pokroju głębinowego są nie
wątpliwie wieku młodo-trzeciorzędowego; po-' 
wtóre w tem, że są podobne do charak te
rystycznych skał wybrzeża amerykańsko - 
pacyficznego (tak  zw. andodyorytów i alas- 
kitów), co jeszcze bardziej, niż dotyohczas
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mniemano, zbliża wyspy Komandorskie do 
prowincyi amerykańsko-pacyficznej.

Czł. Hugo Zapałowicz przesyła rozprawę 
własną p. t.: „K rytyczny przegląd roślinno
ści Galicyi". Część XXIX.

P. Z. opisuje resztę gatunków  rodziny 
Krzyżowych, między niemi nowe: Thlaspi 
ta trense  m., T. trojagense m., Bunias dubia 
in., Isatis Kamienskii m. i I. Ciesielskii m.

Czł. S. Zarem ba przedstaw ia rozprawę wła
sną p. t. „O pewnej klasie zagadnień mie
szanych z teoryi równania fal k u lis ty ch “.

Prof. Z. wykazuje, źe pewna klasa zagad
nień mieszanych z teory i równania fal k u 
listych dopuszcza funkcyę rozwiązującą, ana
logiczną z funkcyą Greena równań typu  
eliptycznego. Rozprawa ta  zawiera ogólny 
wzór na funkcyę rozwiązującą oraz zastoso
wanie tej funkcyi do wyznaczenia funkcyi 
niewiadomej w odpowiednich zagadnieniach 
mieszanych.

Czł. S. Zaremba przedstawia rozprawę p. 
H. S teinhausa p. t.: „O pewnem zagadnie
niu  pp. Lusina i Sierpińskiego".

P. Steinhaus podaje przykład szeregu t ry 
gonom etrycznego, k tóry  w pewnym prze
dziale, stanowiącym  część przedziału (0,2 t e ) 
je s t zbieżny, a w pewnym innym  przedziale, 
stanowiącym także część przedziału (0,2 7t), 
jes t rozbieżny. Opierając się na tym  czyn
niku, podaje przykład szeregu potęgowego, 
k tóry  je s t zbieżny na pewnym łu k u  koła 
zbieżności, ale jes t rozbieżny na pewnym 
innym łuku  tegoż koła.

Czł. Mar. Raciborski przedstaw ia rozpra
wę p. Bronisława Rydzewskiego p. t.: „O wie
ku warstw węglowych zagłębia Krakow
skiego".

P. R. podaje spis roślin kopalnych z K ra
kowskiego zagłębia węglowego oraz z kopal
ni „Silesia" koło Dziedzic na Śląsku au- 
stryackim , obejm ujący 103 gatunki. We 
florze tej można wyróżnić dwie g rupy  pa- 
leobotamczne, stanowiące równocześnie pod
stawę do wyróżnienia dwu poziomów geolo
gicznych. Pierwszą reprezentują kopalnie 
Silesia i Brzeszcze z gatunkam i cechująoe- 
mi; Sphenopteris Baeumleri i Alloiopteris 
grypophylla; drugą— Jaw orzno i Siersza z ga
tunkam i: Sphenopteris obtusiloba, A lloiopte
ris (Corynepteris) coralloides i Palm atopte- 
ris furcata, Kopalnie Dąbrowa Gal. i Ten- 
Czynek posiadają florę mieszaną, złożoną 
z roślin, k tóre w ystępują w obu grupach; 
z tego powodu należy je  uważać za poziom 
przejściowy. Porównanie flory naszego za
głębia węglowego z innemi europejskiemi 
wskazuje, źe uależy ono w częściach do tych
czas eksploatow anych (z w yjątkiem  Libiąża, 
k tó ry  nie wchodził w ramy rozprawy) do 
p ię tra  W estphalien. Bardziej szczegółowe 
porównanie pozwala na  zestawienie g rupy

Silesia - Brzeszcze z podstawą „zone moyen- 
ne“ z Yalenciennes, a grupy Jaworzno-Sier- 
sza z podstawż „zone supśrieure" tegoż za
głębia. Porównanie zagłębia Krakowskiego 
z Górnym Śląskiem wykazuje, że wszystkie 
dotychczas odkryte warstwy leżą powyżej 
w arstw  siodłowych, przyczem kopalnie Si
lesia i Brzeszcze, stanowiąc poziom najniż
szy, odpowiadają, być może, warstwom z R u 
dy, a Jaworzno i Siersza— warstwom z Żar. 
Tenozynek i Dąbrowa w takim  razie nale
żałyby do warstw  z Mikułowa.

Czł. Wł. Szajnocha przedstawia rozprawę 
p. Kazimierza W ójcika p. t.: „ Ju ra  Kruhela 
Wielkiego pod Przem yślem ". Część I.

P. W. opisał cztery główne typy  petro
graficzne skał jurajsk ich  Kruhela Wielkiego 
i przedstaw ił ich geologiczne występowanie 
na drugorzędnem  łożysku wśród piaskowca 
karpackiego. Skały te, zawierające fauny 
różne, nietylko pod względem facyalnym, 
ale i wiekowym, są następujące: a) piasko
wiec kw arcytow y, b) oolit, c) wapień mar- 
glowy, d) wapień rafowy. N astępnie p. W. 
podał i częściowo opisał fauny z trzech pier
wszych skał. Z piaskowca kwarcytowogo 
podał 24 gatunków  lub odmian, z których 
przedewszystkiem  charak terystyczna jest 
masowo w ystępująca Pseudomonotis echi- 
nata Sow. w trzech odmianach. Z oolitu 
zdołał oznaczyć gatunkow o lub przynajmniej 
rodzajowo 55 form, przeważnie drobnych 
i niezbyt dobrze zachowanych. Jako  nowy 
g a tunek  opisana jes t N ucula kruhelensis. 
Z wapienia marglowego p. W. oznaczył 79 
gatuuków  lub odmian, przeważnie głowono- 
gów, w czem dwie formy nowe, Phylloceras 
Niedźwiedzkii i Oppelia polonica var. k ru 
helensis. Faunie wapienia marglowego na
dają ton swą liczebnością skamieniałości Pe- 
risphinctes, Cardioceras, Oppelia i Haploce- 
ras.

Czł. H. Hoyer przedstawia rozprawę p. 
E ug. K iernika p. t.: „Matery ały do paleozo
ologii dyluw ialnych ssaków ziem polskich". 
Część Y. Familia: Canidae; Sectio: Lupinae.

P . K. opracował szczątki wilka dyluwial- 
nego, pochodzące z Groty Wierzchowskiej, 
Mełny i M agury; doszedł do rezu ltatu , że 
w szystkie je można sprowadzić do jednego 
g a tu n k u  dyluwialnego wilka Canis lupus 
fossilis i że jedynie n iektóre szczątki z Ma« 
g u ry  wyróżniają się od reszty rozmiarami 
swemi w takim  stopniu, że mogłyby stwo
rzyć podstaw ę dla utw orzenia nowej formy.

Czł. H. Hoyer przedstawia rozprawę p. 
B ug . K iernika p. t.: „Szczątki trzeciorzędo
wego jelenia: D icrocerus z ziem polskich".

P . K. opracował róg jelenia trzeciorzędo
wego, którego oznacza jako Dicrocerus fur- 
oatus Hensel, dysku tu je  wartość dyagnozy 
D icrocerus elegans L art, i D. furcatus Hen-
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sel, i stwierdza w ten  sposób poraź pierw 
szy obecność górnomioceńskiej fauny na zie
miach polskich, k tóra odpowiadałaby faunie 
ze Steinheim, Goriach, Sansau i t. p.

Czł. L. Marchlewski przedstawia rozprawę 
prof. K. Dziewońskiego p. t.: „0  budowie 
dekacyklenu“.

Podająo przed dziesięciu laty  poraź pierw
szy wiadomość o syntezie dekacyklenu 
(ĄeUis), prof. D. podniósł szczególną odpor
ność tego węglowodoru na wpływy czynni
ków utleniających, wobec której zdawało się 
rzeczą niemożliwą udowodnić jego budowę 
na drodze bezpośredniej, przez rozbicie czą
steczki na prostsze, znane układy atomowe. 
Na podstawie nowszych doświadczeń (doko
nanych wspólnie z p. .1. Podgórską i p. A. 
Miklaszewskim) prof. D. stwierdza, że deka- 
cyklen w pewnych w arunkach można roz
szczepić na coraz prostsze połączenia przez 
kolejne utlenianie: najpierw kwasem chro
mowym, następnie nadmanganianem potaso
wym, tak, że dochodzi się w końcu do związ
ków dokładnie znanych, dwu kwasów trój- 
zasadowych, pochodnych benzolu. Przede
wszystkiem przez utlenienie dekacyklenu 
tworzy się nieznany dotychczas kwas trój- 
karbonowy, pochodny trójbenzoilenobenzolu 
(C30H12O9), związek barwy czerwonej, posia
dający równocześnie charakter ketonu, k tó 
rego budowę udało się stwierdzić zapomocą 
przemiany w trójbenzoilenobenzol czyli tak  
z w. truksenchinon (C27H120 3), przez desty- 
lacyę z wodzianem wapniowym. Poddając 
ów związek dalszemu utlenieniu, otrzymano 
najpierw kwas fenyloglyoksylodwukarbonowy 
(C10H6O7) i ostatecznie kwas 1. 2. 3. ben- 
zolotrójkarbonowy (C9H60 6) czyli tak zw. 
kwas hemimelitowy. W ten sposób s tw ie r
dzono, że dekacyklen jes t pochodną benzo
lową (wskazuje to  jego rozpad na trójb >n- 
zoilenobenzol); dalej udowodniono, ze zawie
ra on trzy  rdzenie naftylenowe, albowiem 
rozpada się przez utlenienie na dwa te  sa
me kwasy, k tóre tworzą się również przez 
utlenienie kwasu naftyleno - peri-dwukarbo- 
nowego („naftalowego"). Reakcye utlenie
nia dekacyklenu można streścić zapomocą 
wzorów produktów  rozszczepienia w nastę
pujący sposób:
C36H18-^C,0H12O9->3C10H6O7̂ 3 O 6H3(GOOH)3. 
Przebieg ich przynosi stanowczy dowód bu
dowy dekacyklenu czyli trójnaftylenoben- 
zolu i świadczy, że reakcyę tworzenia się 
tego węglowodoru prjez działanie siarki na 
acenaften uważać należy za jednę z najbar
dziej typow ych syntez rdzenia benzolowego.

(C. d. nast.).

Spis książek i broszur, nadesłanych do red. 
W szechświata w III kw artale r. b.

Dłuski K. dr. i Rudzki St. dr. Sprawozdanie 
z działalności sanatoryum  dla chorych piersio
w ych  w  Zakopanem  (r. 1912). Sfcr. 11 i dw ie ta 
blice. K raków , 1913.

Godlewski T. Sur les solutions des produits 
radioactifs. Odb. z „B ulletin" Akad. Um. Str. 
335—369 i 8 tablic. K raków , 1913.

Lutosławski K. ks. Skauting jako  system  w y
chow ania m oralnego. Str. 40. W arszawa, 1913.

Majkowski A. dr. Zdroje R aduni, przew odnik 
po S zw ajcaryi kaszubskiej. S tr. 112 i mapa. W ar
szawa, 1913.

Pawłowski St. K ilka słów o m etodach badania 
form  pow ierzchni ziemi. Odb. z „Ziemi“. S tr. 14. 
W arszaw a, 1913.

Pawłowski St. Geografia fizyczna ziem pol
skich. Odb. z „Kosmosu". S tr. 488—509. Lw ów , 
1913.

T rudy botaaicz. sada ju rjew sk ag o  uniw ersi- 
te ta . Tom XIV, zesz. 1. S tr. 196. Dorpat, 1913.

Wołk-Łaniewski A. Reform a nauki o sym bo
lach, w zorach i rów naniach chem icznych. Str. 
12. Tarnopol, 1913.

K R O N IK A  NAUKOWA.

Analiza okresów plam na słońcu. Halm 
zauważył, że byłoby bardzo pożądane, aby 
równolegle z badaniem przesunięć bieguna 
ziemskiego badano względne ilości plam sło
necznych w celu stwierdzenia, jaki stosu
nek istnieć może między tem i dwoma zja
wiskami. Pracg tę  przedsięwzięli znakomici 
astronomowie, jak  Wolf, Thiele, Hirayama, 
Schuster i inni, lecz zagadnienie nie je s t ła
twe, zarówno z powodu wielkiej liczby p ra
wie jednakowych okresów, jak  i z tego wzglę
du, że całkowite trw anie badań nie jest jesz
cze dostateczne, żeby mogły objąć z zupełną 
pewnością cały okres. Rozpoczynając dro
biazgową analizę okresowości, H. Kim ura 
dochodzi do poważnych wyników (Monthly 
Notićes, t. LXX III, JV° 7, maj 1913): okres 
jedenastu lat byłby mniej ważny, niż się 
naogół wydaje i byłby bliższy 11 lat i 1/9i 
niż l l 1,/8; istnieją liczne małe okresy, między 
8 a 12 latami, o dosyć znacznych am plitu
dach; obok okresu 81 lat Wolfa znajdujemy 
drugi 54 lat, którego stosunek do poprzed
niego równy jest dokładnie 2/a; zdaje się, że 
słońce będzie względnie spokojne przez jakie 
dziesięć lat i że następne minima będą jesz- 
oze dosyć czynne; można zestawić okresy
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według ich pokrew ieństw  w pięć okresów, 
mieszczących się bez reszty w 162 latach, 
6 w 78 latach, 9 w 60 latach i 6 w 50 la
tach, przyczem, jak  się zdaje, okresy te nie 
są wzajemnie niezależne; co zaś dotyczę 
wpływu plam słonecznych, ozy to na zmia
nę długości, czy też na meteorologię, sp ra
wa pozostaje tajem niczą i bardzo złożoną. 
Uzupełniając te wywody, H. T urner podaje 
kiłka ciekawych uwag, mających wykazać 
dwa okresy o trzystu  i s tu  pięćdziesięciu 
sześciu latach; pozatem dowodzi, że nie jes t 
może właściwe stosowanie do podobnych zja

wisk analizy, odpowiadającej szeregowi F ou
riera; wreszcie ma nadzieję, że uda mu się 
wyciągnąć ciekawe wnioski z badania plam 
słonecznych, wykonanego przez S. Hirayam ę 
i ogłoszonego w Annales Chinoises. Pomi
mo usiłowań wyjaśnienia tej tak  ciekawej 
kw estyi wpływów* słonecznych, widzimy, że 
jest ona znacznie mniej prosta, aniżeli mo
żna było przypuszczać po pierwszych bada
niach i zapewne szeregi naszych spostrzeżeń 
nie są jeszcze dość długie, abyśmy wnios
kować mogli z całą dokładnością.

II. G.

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od 11 do 20 w rześnia  1913 r.

(Wiadomość Stacyi Centralnej Meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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7 r. 1 1 P- | 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. N a jw . N a jn . 7 r. 1 P . 9 w. 7 r. 1 P . 9 w.

11 43,6 43,9 47,1 10.4 14,1
1

11,6 14,4 10,1 N W , N W , N W 10 10 • 10 10 0,3 •  7 a.

12 49,5 50,5 50,6 8,6 16,7 13,2 17,2 7,5 w 4 N W , N W , 0 2 © 7 0 —

13 50,7 50,5 49,0 10,7 16,6 13,6 19,1 7,4 N W , SE, SE, 10= 0 3 0 = —

14 47,6 47,2 47,7 13.0 19,9 16,8 21,1 10,2 SE, s e 4 SE, 0 0 0 5 10 —

15 45,7 45,7 45,2 14,5 19,7 16.7 20,6 13,5 SE5 s e 3 SE4 9 © 7 7 5,9 •  ^  550 n.

16 43,6 46,0 48,0 14,9 15,6 14,5 17.4 13,3 s e 4 SW 6 SW 3 10* 10 2 4,9 •  745 a.—830 a.

17 48,0 46,1 43,2 10,3 17,9 17,3 18,5 '10,0 SE, s e 8 s e 4 10= 9 8 U •  5-°p.-6p. 9p. •  n.

18 45,6 46,9 48,6 14,1 20,8 17,1 23,0 13,6 SW 3 s w , N W , 8 0 1 7 —

19 50,6 5:2,3 51,8 11,9 19,2 15,9 19,8 11,5 N E , N E, N, 9 9 10 7,3 e  28» p. •  5  330 n.
▲ 4 n.

20 47,2 46,6 45,8 16,0 20,4 16,5 22,0 13,1 E , SW 8 s w 4 0 5 10 4

Śre
dnie 47,2 47,6 47,7 12,4 18,1 15,3 19,3 11,0 2,9 4,4 4,0 7,3 7,1 5,8

- |

Stan średni barometru za dekadę '/a U  1 P - H^ w.) =  747,5 mm

Temperatura średnia za dekadę: */* (7 r.~j“ 1 P*- j“ 2^(9w.)= 15°,3 Cels.
Suma opadu za dekadę: =  19,5 mm

TREŚĆ N U M ER U . P rzem ian y  prom ienio tw órcze, a uk ład  peryodyczny  p ierw iastków , przez 
Jó zefa  Zaw adzkiego. — P arten o g en eza  na tu ra ln a  i sztuczna, przez W ito lda S te fań sk ieg o .— G rzyby 
w łaściw e jak o  p rzyczyny  chorób zw ierzęcych, streść. J .  B.—A kadem ia U m iejętności.—Spis książek 
i broszur, nadesłanych  do red. W szechśw iata  w  111 kw arta le  r, b.—K ronika naukow a.—Spostrzeże
nia m eteorologiczne.

W y d a w c a  W. Wróblewski. R edaktor Br. Znatowicz,
Drukarnia L. B ogusław skiego, 8*tokrzyska JNa 11. Telefonu 195-52


