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S T U D Y U M  K R Y T Y C Z N E  N A D  
M O Ź L IW E M I  P R Z Y C Z Y N A M I 
M A G N E T Y Z M U  Z IE M S K IE G O .

1. Zmiany, jak im  podlega igła m agne
sowa, były badane w ciągu la t  ostatnich 
z rozmaitych punktów  widzenia, ale sam 
problemat przyczyn m agnetyzm u ziem
skiego nie był rozważany. Jes t  to sku t
kiem, zapewne, tego, że żadna z do tych
czasowych teoryj m agnetyzm u ziemskie
go w obecnym stanie techniki laborato
ryjnej nie może być sprawdzona doświad
czalnie, ale jeszcze bardziej, sądzimy, 
skutkiem  tego, że trudności, z któremi 
się oswajamy, przesta ją  nas drażnić i n ie
pokoić.

Nie podamy tutaj nowej teoryi m agne
tyzmu ziemskiego, rozważymy tylko ró
żne hypotezy, dotyczące tego zagadnie
nia, i jeżeli wskażemy przez to granice 
wyboru, cel niniejszego artykułu , będzie 
osiągnięty.

Określmy naprzód na czem polega za
gadnienie. Wiemy, że ziemia zachowuje 
się j a k  magnes, k tórego oś nachylona 
je s t  względem osi geograficznej o kąt 
blizki 12°. Czy to prawie zlanie się dwu

osi je s t  przypadkowe? Gdyby tak  było, 
problemat byłby wielce uproszczony. W y
starczyłoby przypuścić, że w łonie ziemi 
znajduje się żelazo w stanie, k tó ry  po
zwala mu zachować magnetyzm nabyty . 
Jeżeli zaś położenie dwu osi nie jes t  
przypadkowe, teorya magnetyzm u ziem
skiego musiałaby położenie to w y tłum a
czyć. Otóż większość uczonych skłania 
się raczej ku przypuszczeniu, że to po
łożenie nie je s t  przypadkowe. W skazują  
to zmiany, k tóre zachodzą w położeniu 
osi magnetycznej względem osi geogra
ficznej. Zmiany te zdają się być tego 
rodzaju, jakgdyby  oś magnetyczna obra
cała się koło osi kuli ziemskiej. Nie ma
my na to jeszcze wystarczających dowo
dów, ale nie możemy nie liczyć się z ar
gum entam i na korzyść ostatniego przy
puszczenia d-ra Henryka Wildego i in
nych. Przejdźmy teraz do rozważania 
poszczególnych hypotez.

2. W artość liczbowa średniego natę
żenia ziemskiego pola magnetycznego 
wynosi 0,08 jednostek C. G. S. Praw do
podobnie najwyższe natężenie m agne ty 
czne, jak ie  moglibyśmy udzielić kuli, nie 
je s t  wyższe od 100. Jeżeli przyjmiemy 
tę liczbę, to kula żelazna tej samej obję-
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tości, co ziemia, miałaby moment m agne
tyczny  przeszło 1000 razy większy oc 
tegoż m om entu  ziemi. Żeby więc w y ja 
śnić istnienie pola m agnetycznego ziemi, 
wystarczyłoby założyć, że w ionle ziemi 
znajduje się niewielka stosunkowo ilość 
"żelaza silnie namagnesowanego, lub zna
czna słabiej namagnesowanego. J e d n ak 
że takie tłumaczenie m agnetyzm u ziem
skiego je s t  naogół odrzucane, wiemy bo
wiem, że żelazo w naszych pracow niach 
traci własności m agnetyczne w tem pera 
turze blizkiej 785°, tem pera tu rze  tak  zw a
nej — kry tycznej,  a tem pera tu ra  ta  po
winna istnieć w skorupie ziemskiej n a 
wet na niezbyt znacznej głębokości. 
Z drugiej jednak  strony  olbrzymie ciśnie
nie, k tórem u j e s t  poddane żelazo w głę
bi ziemi, może zmieniać w ten sposób 
jego  budowę cząsteczkową, że zachowuje 
ono mimo wszystko swoje własności m a
gnetyczne.

Zobaczm y np., j a k i  byłby wpływ ci
śnienia na  tem pera tu rę  kry tyczną, jeże 
li przypuścimy, że tem pera tu ra  ta zależy 
przede wszystkiem  od odległości między 
cząsteczkami.

Oznaczmy przez a współczynnik roz
szerzalności w tem pera tu rze  kry tycznej,  
przez p opór s taw iany  zmianie objętości. 
Jeżeli zwiększym y tem pera tu rę  danego 
kaw ałka  żelaza o dt, to jednos tka  obję
tości jego  zwiększy się o a . dt; żeby 
przywrócić tę objętość do pierwotnej 
wartości, trzeba poddać ciało ciśnieniu 
dp takiemu, żeby dp . p - 1 =  a . dt. S tąd  

cip
=  a • p. Iloczyn a . p m a wartość

około 45 . 106 w tem pera tu rach  zw y
kłych. Jeżeli wartość ta  mniej więcej 
pozostaje tą sam ą i w tem pera turze  k r y 
tycznej żelaza, powiększenie ciśnienia 
o 100 atm osfer spowodowałoby zw iększe
nie tem pera tu ry  k ry tycznej o dwa s to p 
nie.

P rzy jm ując ,  że tem pera tu ra  w zrasta  
wgłąb ziemi o 0,03°C na  m etr  w pobliżu 
powierzchni ziemi, i że przewodnictwo 
cieplne żelaza j e s t  16 razy  najm niej w ięk
sze od przewodnictwa skał zwykłych, 
znajdujem y, że na głębokości, zw iększa
jące j  ciśnienie o 100 atmosfer, tem pera 

tu ra  wzrasta  o 0,25° tylko. Widzimy 
więc, że przy jm ując  nasze założenie, w y
starczyłoby, aby wpływ ciśnienia równał 
się tylko 1/8 wpływu przez nas przew i
dzianego, żeby żelazo nie straciło swojej 
zdolności magnetycznej. Pośpieszamy j e 
dnak  zaznaczyć, że hypoteza, na której 
oparliśmy nasze obliczenia, je s t  n a jzu 
pełniej dowolna i że tylko doświadczenie 
może nas pouczyć, czy ciśnienie wpływa, 
w jak im  k ierunku i stopniu na tem pera
tu rę  k ry tyczną. Otóż, doświadczenia wy
konane przez F. W haleya w piecu zbu
dowanym  według planów prof. Petavela 
nie dały wyników decydujących. W pier
wszych doświadczeniach zauważono, is to t
nie, wzrost tem pera tu ry  kry tycznej pod 
wpływem ciśnienia, w innych, kiedy 
przedsięwzięto wriększe ostrożności co do 
pochłaniania gazów przez żelazo, skutek  
okazał się wprost przeciwnym. Zauważ
my jeszcze, że żelazo wew nątrz  ziemi mo
że nie być w stanie chemicznie czystym, 
że naw et prawdopodobnie zawiera po
chłonięte wielkie ilości gazów, i że w sk u 
tek  tego doświadczenia wykonane nad 
żelazem czystem  mogłyby nas w prow a
dzić w błąd.

W konsekwencyi, m usim y jeszcze po
w strzym ać się od sądu rozstrzygającego 
w kw estyi wpływu ciśnienia na tem pe
ra tu rę  k ry tyczną  żelaza, a więc i na za
gadnienie zdolności m agnetycznej żelaza 
wew nątrz  ziemi.

3. N iektórzy uczeni probowali w ytłu
maczyć m agnetyzm  ziemski, przyjm ując 
hypotezę prądów elektrycznych, obiega
jących  w ew nątrz  ziemi. Is tn ie ją  jednak  
poważne zarzuty  przeciwko tej teoryi.

Prądy  takie mogłyby istnieć, jako  po
zostałość dawnego s tanu  rzeczy i w t a 
kim  razie m usiałyby wciąż się zmniej
szać, albo być sku tk iem  istn ien ia  sta łych  
sił e lektromotorycznych. Pierwsze przy
puszczenie je s t  jedyn ie  możliwe, gdyż 
w łonie ziemi tylko niejednostajne roz
mieszczenie tem pera tu ry  mogłoby być 
przyczyną pow stania  energ ii  Koniecznej 

do przełam ania  oporu, a siły term oelek
tryczne nie mogłyby podtrzym ywać p rą 
dów niezbędnych do wytworzenia pola 
m agnetycznego ziemi. Drugie przypusz
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czenie — istnienia prądów, jako pozosta
łości dawnego s tann  rzeczy, j e s t  na pier
wszy rzut oka pociągające. Istotnie, w y 
daje się, że moment m agnetyczny ziemi 
zmniejszył się w przeciągu ostatniego 
wieku. Prof. H. Lamb, badając, w jak i  
sposób prądy zmniejszają się w kuli, bę
dącej przewodnikiem, wykazał, że, gdyby 
ku la ziemska była z miedzi, trze baby 
było 10 000 000 łat, aby natężenie m agne
tyczne zmniejszyło się w stosunku e do
1. Sto milionów lat tem u natężenie ziem
skiego pola magnetycznego byłoby 27 000 
razy większe, niż obecnie. Przyjmując, 
że skorupa ziemska j e s t  s ta ła  już od 500 
milionów lat, widzimy, że prądy te z po
czątku musiałyby mieć ogromne natęże
nia, Ale nawet niezważając na tę t ru 
dność, niełatwo wytłumaczyć istnienie 
takich prądów. Możnaby wprawdzie w y
tłumaczyć je  przez nawałnice elektro
nów, obiegających ziemię, ale w takim  
razie powstaje pytanie, gdzie szukać te 
go źródła energii, k tóra  wprawiła w ruch 
elektrony. Z drugiej strony prąd elek
tronów, który m usiałby być dostatecznie 
gęsty, aby wywołać odpowiednie pole 
magnetyczne, byłby szybko rozproszony 
wskutek odpychań elektrycznych.

Streszczając się, sądzimy, że niepo
dobna wytłumaczyć m agnetyzm u ziem
skiego przez prądy elektryczne wyżej 
wzmiankowane.

4. Hypoteza, że m agnetyzm  ziemski 
je s t  indukowany w jąd rze  ziemi przez 
siły zewnętrzne, działające jeszcze obec
nie, również nie daje się utrzymać. Siły 
te mogłyby co najwyżej wytworzyć 0,001 
tego pola magnetycznego, k tóre istnieje.

5. W szystkie  teorye, oparte  na przy
puszczeniu istnienia w ew nątrz  ziemi sub- 
stancyj m agnetycznych, w ym agają  do
datkowych hypotez, aby wytłumaczyć 
prawie zlewanie się osi magnetycznej 
z geograficzną. To je s t  ich słabą stroną. 
Jednak w dzisiejszym stanie zagadnienia 
m agnetyzm u ziemskiego niemożna un i
knąć wprowadzenia doń hypotpz, nieda- 
jących  się jeszcze dziś potwierdzić do
świadczalnie. Dlatego niech nam będzie 
wolno zadać tu pytanie: czy niema ści
słej zależności pomiędzy obrotem ziemi

a jej  magnetyzmem? Będziemy, sądzimy, 
w zgodzie z większością uczonych, jeżeli 
przyjmiemy, że prawie zlewanie się dwu 
biegunów, m agnetycznego i geograficzne
go, jes t  ściśle związane z przyczyną, wy
wołującą magnetyzm  ziemski.

Forma korony słonecznej poddaje nam 
myśl, k tóra  jakkolw iek hazardownąby 
się wydawała, może okazać się jednak  
słuszną. Czy słońce je s t  magnesem? Wie
my, że ciała, o tak wysokiej tem pera tu 
rze nie mogą być namagnesowane, ale 
czy ciało w ruchu obrotowym nie za
chowuje się, j a k  magnes? Podobnie, czy 
magnetyzm ziemski nie dałby się w ytłu 
maczyć obracaniem się ziemi dookoła 
swej osi? Można wykazać, że ciało krę
cące się w^ywiera dostateczne działanie 
magnetyczne, żeby wytłumaczyć magne- 
tyzm ziemski, ale nasze przyrządy labo
ratory jne nie pozwalają nam  wykryć te
go działania w ciałach sztucznie w ruch 
wprawionych na powierzchni ziemi. Mo
żemy więc powiedzieć, że a priori niema 
żadnego argum entu  przeciwko tej hypo- 
tezie. Przytoczymy jeszcze w tem  miej
scu słowa lorda Kelvina, k tóre  on w y
powiedział w swojej przemowie w „Royal 
Society“, mówiąc o oddziaływaniu ma- 
gnetycznem ziemi i słońca: „W ydaje mi 
się niemożliwem do wyobrażenia, aby 
magnetyzm ziemski był skutkiem  tylko 
wielkości i obracania się ziemi“.

6. Ciało znajdujące się w ruchu obro
towym może zachowywać się jako  m a
gnes najmniej dwojakim sposobem: albo 
cząsteczka ożywiona ruchem  obrotowym 
zachowuje się jako  dublet magnetyczny, 
albo też zachowuje się tak, jakby  nosiła 
ładunek elektryczny. Jeżeli obrót ciała 
dookoła jego osi je s t  przyczyną m agne
tyzmu, to odróżnimy jeszcze dwa przy
padki: możemy przypuścić, że dane na
tężenie m agnetyczne odpowiada danej 
prędkości kątowej, albo, że obrót dookoła 
osi daje początek sile magnetyzującej, 
k tóra może wytworzyć lub nie wytwo
rzyć pola m agnetycznego, zależnie od na
tury  danego ciała. Rozpatrzmy te alter
natywy.

Niech będą dwie kule A  i a. Poró
wnajmy działania magnetyczne dwu po*
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dobnych elementów P  i p, podobnie na 
kuli położonych, na ,4wa odpowiednie 
p u n k ty  Q \ q. O ile gęstość m agnetycz

ni

a

na  kul będzie jednakowa, ich m om enty 
m agnetyczne są proporcyonalne do ich 
objętości, a więc do sześcianu w ym ia
rów linijnych. Ponieważ wartości oddzia
ływ ania  m agnetycznego w p unk tach  Q i q 
dwu elementów, posiadających te same 
momenty m agnetyczne są  odwrotnie pro
porcyonalne do trzeciej potęgi z ich od
ległości od punktów  wybranych, przeto 
równe natężenia  m agnetyczne kul A  i a 
wywołają równe siły m agnetyczne w punk
tach  odpowiednich. Jeżeli więc dane na
tężenie m agnetyczne odpowiada danej 
prędkości kątowej, to dwie kule, obraca
jące  się z tą  sam ą szybkością kątową, 
dadzą na swoich powierzchniach równe 
siły magnetyczne, niezależnie od w ym ia
rów kul. Tak więc np. natężenie p j la  
m agnetycznego ziemskiego mogłoby być 
otrzym ane na  powierzchni jakiejkolw iek 
kuli, obracającej się z szybkością je d n e 
go obrotu na 24 godziny. Doświadcze
nie dowodzi nam, że tak  nie je s t ,  zm u
szeni więc ju ż  je s te śm y  jednę z powyż
szych a lte rna tyw  odrzucić.

7. Rozważmy drugą a lternatyw ę, w e
dług której obrót dookoła osi może wzbu
dzić siłę magnetyczną, k tó ra  nam agne
suje środowisko lub nie nam agnesu je  go, 
zależnie od jego  na tu ry .  Zyskujem y 
obecnie w porównaniu  z poprzednim p rzy 
padkiem  to, że obracająca się dookoła 
swej osi kula  niekoniecznie ma wywołać 
na  swojej powierzchni pole m agnetyczne

tak  wielkiego natężenia, jak  to wypadało 
z poprzedniego założenia, ponieważ teraz 
wchodzi w grę na tu ra  obracającego się 
ciała. Z drugiej jed n a k  strony znowu 
musielibyśmy przyjąć, że żelazo nie za
traca  swojej zdolności m agnetycznej w ło
nie ziemi mimo istnienia tam tak  wyso
kiej tem pera tury . Pozatem, ponieważ 
w laboratoryach naszych ruch obrotowy 
nie może namagnesować żelaza do tego 
stopnia, j a k  ziemię, jes teśm y  zmuszeni 
ponadto przyjąć, że w łonie ziemi żelazo, 
czy wreszcie jak iś  inny metal, znajduje 
się w stanie specyalnym, którego my nie 
znamy.

Niemniej wszakże działanie m agnety- 
zujące obrotu zasługuje na głębsze stu- 
dya teoretyczne i doświadczalne, gdyż 
trudność zawiera  się tylko w wielkości 
sk u tk u  zaobserwowanego. J e s t  zaś zu
pełnie zgodne z nowoczesnemi pojęciami 
przypuszczenie, że ciało ożywione ruchem 
obrotowym podlega sile magnetycznej 
równoległej do osi jakiegokolwiek obrotu, 
k tó ry  mu może być nadany. Jeżeli n a 
magnesowanie się ciała j e s t  skutkiem  
ruchów elektronów w cząsteczkach, te 
osta tn ie  powinny do pewnego stopnia za
chowywać się j a k  busola gyrosta tyczna  
i oryentować się równolegle do osi obro
tu ciała, k tóre je  zawiera. Żeby módz 
wnioskować, czy z takiej oryentacyi czą
steczek może wyniknąć namagnesowanie 
się ciała, musielibyśmy znać wprzód no
we własności s t ruk tu ry  molekularnej 
ciał. Co do pojedynczego elektronu, to 
główny rezu lta t  zawierałby się praw do
podobnie w poprzedzaniu m agnetycznem 
około osi obrotu; gdyby tak  było, toby 
to nam  dostarczyło potężnego a rgum entu  
na  korzyść hypotezy rozpatryw anej, 
gdyż ta  sam a przyczyna, k tóra  wyw oła
ła  m agnetyzm  ziemski, wyjaśniałaby 
i zmiany wiekowe.

8. Zobaczmy nakoniec, o ile je s t  praw
dopodobna, albo możliwa do sprawdzenia 
hypoteza, że cząsteczka w ruchu zacho
wuje się tak, jak g d y b y  nosiła ładunek 
elektryczny. Niech będą znowu dwie 
kule A  i a. Działania m agnetyczne p rą
dów elem entarnych, znajdujących się 
w P i p  będą proporcyonalne do objęto
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ści kul i będą się zmieniały w punktach 
odpowiadających sobie, takich jak  Q i q 
np., w s tosunku odwrotnym do kw adratu  
z odległości. Żeby działania te były je 
dnakowe, trzeba, aby prędkości liniowe 
w punktach odpowiadających sobie były 
odwrotnie proporcyonalne do wymiarów 
liniowych system u rozważanego. Stąd 
wynika, że kule ożywione ruchem obro
towym wywierałyby w punktach odpo
wiadających sobie działanie proporcyo
nalne do w.r2, gdzie w oznacza prędkość 
kątową systemu, a r  promień.

Prędkość liniowa punk tu  na równiku 
ziemskim wynosi 46 510 cm/sec. Kula,

mająca promień ^  cm, obracająca

się z szybkością 1000 obrotów na sec., 
miałoby szybkość równikową równą 
10 000 cml sec. W  tych w arunkach sto
sunek natężenia  pola m agnetycznego na 
powierzchni kuli do pola ziemskiego w y 
nosiłby 1/3.109. Przyrządy nasze nie po 
trafiłyby wykryć podobnie słabego na tę 
żenia, a z drugiej s trony  siła odśrodko
wa, powstająca wobec tak  znacznej szyb
kości, rozbiłaby prawdopodobnie kulę. 
Tym sposobem nie mamy możności 
sprawdzić doświadczalnie hypotezy po
wyższej.

Jeżeli powstanie pola magnetycznego 
je s t  spowodowane przez obrót dookoła 
osi, to słońce i planety  powinny posia
dać pola magnetyczne. Co do słońca, to 
mamy pewne powody sądzić, że tak  jest. 
Natężenie tego pola mogłoby być obli
czone przez porównanie z ziemskiem, gdy
byśmy wiedzieli, w j a k i  sposób zależy 
ono od wymiarów ciał. Trzymając się 
naszej hypotezy, natężenie to je s t  pro
porcyonalne do w r . r .  Dla słońca w . r, 
czyli prędkość liniowa na równiku, je s t  
4,3 raza, a promień 102 razy większy od 
tychże wielkości na ziemi. Natężenie 
pola m agnetycznego na słońcu byłoby 
zatem około 440 razy większe od tegoż 
natężenia na  ziemi. Prawdopodobnie n a 
sze metody doświadczalne pozwolą nam 
wkrótce w ykryć  zjawisko Zeemana, spo
wodowane przez podobne pole.

Dotąd więc nie natrafiliśmy na  t ru 
dności, zmuszające nas do porzucenia

powyższej teoryi. Trudności te poczy
nają się, kiedy zaczynamy rozpatrywać 
wpływy ruchu ziemi w przestrzeni.

9. Jakie  są zjawiska magnetyczne, 
kiedy kula naelektryzowana posiada ruch 
obrotowy? Zagadnienie je s t  względnie 
proste, jeżeli magnes, którym  badamy te 
zjawiska, nie obraca się razem z kulą; 
trudności zjawiają się, kiedy punkty 
oparcia m agnesu przytwierdzone są do 
kuli. Niech będzie kula naładowana ła
dunkiem elektryczności E  i obracająca 
się z szybkością kątową u. Można do
wieść, że kula taka w ytw arza w punkcie, 
leżącym na powierzchni kuli na odległo
ści biegunowej 0 ,  potencyał m agnetycz
ny równy 1/b E m  . cos 0, albo V, w . cos 0, 
zależnie od tego, czy ładunek elektrycz
ny je s t  rozłożony jednostajn ie  w całej 
objętości, czy też tylko na powierzchni, 
Potencyał powyższy je s t  tem, co może 
być wykryte  przez magnes, nieuczestni- 
czący razem z kulą w jej ruchu. Lecz 
należy wnieść poprawki, jeżeli pole je s t  
mierzone przez apara t  unoszony na kuli. 
W iemy np., że ruch postępowy kuli na- 
elektryzowanej wytwarza pole m agne ty 
czne, które nie może być w ykry te  przez 
obserwatora unoszonego na kuli. Musi 
więc istnieć działanie, k tóre neutralizuje 
pierwotne pole, jeżeli podstawy m agne
su, którym mierzymy, są przytwierdzone 
do kuli ruchomej. To działanie, które 
powoduje kompletna neutralizacya pola, 
kiedy kula posiada tylko ruch postępo
wy, musi również wchodzić w grę, kiedy 
kula je s t  ożywiona ruchem obrotowym. 
Głębsze zbadanie tego punktu  dowodzi, 
że, ażeby wyeliminować skutk i ruchu po
stępowego, pole m agnetyczne ciała obra
cającego się musi być zmodyfikowane 
w ten sposób, że nie może pozostać dłu
żej w zgodzie z faktami zaobserwowane
mu Teorya nie je s t  wprawdzie przez ten 
zarzut kompletnie zburzona, ale postać 
jej tak  musi być zmieniona, że właściwie 
przeistacza się w inną teoryę.

10. Streszczając, cośmy napisali, mo
żemy twierdzić, że hypoteza, k tóra t łu 
maczy magnetyzm ziemski przez prądy 
elektryczne, obiegające wewnątrz ziemi, 
z trudnością dałaby się utrzymać. Nie
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potrafi ona zdać spraw y z istnienia i t rw a
nia tych prądów, ani w ytłum aczyć zmian 
wiekowych. Jeżeli zaś oprzemy nasze 
teorye na m agnetyzm ie żelaza, musimy 
pogodzić wysoką tem pera tu rę , panującą  
w ew nątrz  ziemi, z zachowaniem m agne
tycznych własności żelaza. Trudność ta 
mogłaby być usunięta, gdybyśm y po tra 
fili wykazać, że ciśnienie podnosi tem pe
ra tu rę  krytyczną; doświadczenia nie dały 
w tym  względzie rezulta tów  decydu ją 
cych. Ponieważ żadna hypoteza nie zdaje 
sp raw y z faktów, m usim y poszukać j a 
kiejś nowej i niezależnej przyczyny, ta 
kiej np. jak  wpływy ro tacyi ciała na 
oryentacyę osi m agnetycznej molekuł. 
Lecz sam obrót nie może wywołać siły 
m agnetycznej, gdyż inaczej zjaw iska m a
gnetyczne ciał, ożywionych ruchem  obro
towym, byłyby zbyt wielkie, abyśmy ich 
nie spostrzegli. Hypoteza, że cząsteczka 
w ruchu  zachowuje się tak, jakgdyby  
miała ładunek  elektryczny, napotyka t ru 
dności, k iedy  przyjm ujem y pod uwagę 
ruch  postępowy ciał w  przestrzeni. Po
zostaje przypuszczenie, że ro tacya  w y
wołuje siłę m agnetyczną, k tóra  działa 
rozmaicie na  różne substancye. Analo
gia z bąkiem  nasuwa się sama przez się; 
na tu ra lny  zaś sposób, w jak i  można w y
tłumaczyć zmiany wiekowe przez tę  te- 
oryę, przemawia na je j  korzyść. Pom ię
dzy nowemi doświadczeniami lub naj- 
ważniejszemi obserw acyam i wskażemy 
te, k tóre m ają  na celu wykazanie zależ
ności, jeżeli ta  istnieje, pomiędzy szyb
kim obrotem, a pojawianiem się pola m a
gnetycznego. Doświadczenia tego rodzaju 
są przedsiębrane w labora toryum  uniwer- 
syteckiem  w Manchesterze. W ykonyw ał je  
też Lebedew, k tó ry  na podstawie całego 
szeregu rozważań teoretycznych doszedł 
również do wniosku, że zależność pom ię
dzy rotacyą  a zjawianiem się pola m a
gnetycznego j e s t  możliwa. Doświadcze
nia Lebedewa dały jed n a k  rezu lta ty  u je
mne. Było to zapewne sku tk iem  tego, 
że natężenia przewidziane teoretycznie 
były zbyt małe, aby je  można było w y 
kryć  dotychczasowemi metodami. Bada
n ia  nad  wpływem ciśnienia na tem pera
tu rę  k ry tyczną  żelaza będą nas mogły

oświecić, m am y nadzieję, w jakich w a
runkach  żelazo może zachowywać w ła
sności magnetyczne w łonie ziemi. By
łoby bardzo pożytecznie ustalić, czy słoń
ce je s t  magnesem, i jaki je s t  ew entual
nie jego m oment magnetyczny. Obecnie 
tylko forma n iek tórych  promieni korony 
słonecznej oświeca nas do pewnego s to 
pnia pod tym  względem. Istotnie, nie
które promienie, przypuszczając, że zna
czą drogę poszczególnych pocisków, zdają 
się być uchylone jak b y  pod wpływem 
pola m agnetycznego. Lecz ten dowód 
je s t  daleki od rozstrzygnięcia kwestyi.

Nakoniec dodamy jeszcze, że każda te- 
orya oparta  na rotacyi musi wyjaśniać, 
dlaczego oś m agnetyczna nie zlewa się 
dokładnie z osią geograficzną. Brak j e 
dnorodności lub sym etryi w s trukturze  
wew nętrznej ziemi wyjaśniałby to, gdy 
by położenie dwu osi względem siebie 
było niezmienne, ale wiemy, że tak  nie 
jest. Gdybyśm y mogli przypuścić, że oś 
rotacyi przesunęła się kiedyś, s tan  obec
ny mógłby wynikać po części, jako  pozo
stałość dawnego s tanu  rzeczy, a po części 
j a k  o dążenie dwu osi do zlania się ze sobą.

(Wedł. A rtura Schustera ”mowy w Toto. 
fizycznem  londyńskiem,

Rev. scient.) streść. K. D.

Z W I E R Z Ę T A  J A D O W I T E  I S P O 
S O B Y  ICH  Z W A L C Z A N IA .

(Dokończenie),

Żadne je d n a k  z pośród wyżej opisanych 
zwierząt skutecznością swego apara tu  
jadowego nie może dorównać wężom, 
stanowiącym  istną  plagę krajów gorących. 
O ich szkodliwości najlepiej świadczyć 
mogą liczby zaczerpnięte ze s ta tystyki, 
dotyczącej krajów podzwrotnikowych. 
Ostatnio in s ty tu t  w Butantanie  (Brazylia) 
ustalił, że w Brazylii, licząc średnio, by 
wa rocznie pokąsanych przez węże jad o 
wite 19 200 ludzi, z których um iera  4 800; 
m ateryalne  stra ty , jakie  kraj ponosi
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w skutek  uby tku  sił roboczych, wynoszą 
24 miliony rocznie. W edług podanych 
przez sir Fay rera  liczb, dotyczących In- 
dyj angielskich z roku 1869, liczba śm ier
telnych ukąszeń wężów jadowitych do
szła w ciągu owego roku  do 11416; wy
daje się jednak, że liczba ta  jeszcze nie 
odpowiada rzeczywistości, albowiem obo
ję tność  krajowców w wysokiej mierze 
u trudn ia ła  zbieranie danych, i sir Fayrer 
mniema, że stras-zliwy ów plon wynosił 
raczei 20 000 ofiar. To też trzeba  się 
zgodzić z Brehmem, k tó ry  twierdzi, że 
w krajach, tak  ciężko dotknię tych  plagą 
wężów jadow itych, j a k  Indye, wszelkie 
skądinąd niebezpieczne drapieżce, jak  
tygrysy, pantery, wilki, s tają  się w po
równaniu z wężami małoznaczącemi szko
dnikami. Szkodliwość wężów jadowitych 
zależy nietylko od tego, że posiadają one 
najskuteczniejsze w działaniu substancye 
jadowe, lecz również i od tego, że roz
porządzają najdoskonalszemi aparatami 
do ich zastrzykiwania.

Jad wężów wydzielany je s t  przez dwa 
gruczoły, odpowiadające śliniankom przy- 
usznym ssaków; gruczoły te mieszczą 
się po obu stronach głowy, położone ni
żej i bardziej ku tyłowi, aniżeli oczy. 
U żmij gruczoły te tworzą na głowie 
rozszerzenie, i one to właśnie nadają  gło
wie charak te rys tyczny  ksz ta łt  t ró jkąta  
lub serca. Niemożna jed n a k  tej cechy 
zewnętrznej uważać za rozstrzygającą 
w rozpoznawaniu gatunków  jadowitych, 
albowiem węże jadowite, należące do ro
dziny Colubridae, mają głowy drobne, 
niczem nieróźniące się od głów wężów 
niejadowitych. Zdarza się naw et i tak, 
że głowa węża jadowitego je s t  specyal- 
nie mała, np. u jadow itego węża mor
skiego (Hydrophis coronatus), k tóry  przy- 
tem posiada szerokie ciało, stanowiące 
tem większy kon tras t  z m aleńką głową. 
Podobnie azyatycka forma Callophis, ma
jąca  pozory węża nieszkodliwego, ma 
gruczoły jadowe, ciągnące się prawie do 
połowy ciała. Tego rodzaju rozmiary 
gruczołów jadowych należą jednak  do 
zdarzeń wyjątkowych, naogół zaś nawet 
u najniebezpieczniejszych gatunków  g ru 
czoły t e j  dochodzą wielkości migdała,

a u naszych europejskich żmij nie prze
noszą wielkością ziarna soczewicy lub 
grochu.

Urządzenie jadowe u wężów przedsta
wia się w sposób następujący: bywają 
gruczoły jadow e oraz zęby jadowe, wy
drążone lub też brózdkowane; gruczoły 
jadowe połączone są z zębami zapomocą 
przewodu jadowego. Jad, wydzielony 
przez gruczoł, przechodzi przez przewód 
jadow y do zęba, następnie zaś z zęba 
spływa do rany. Cały ten apara t należy 
do najdoskonalszych, najświetniej p rzy
stosowanych urządzeń, jak iem i na tu ra  
rozporządza wogóle. U przedstawicieli 
rodziny Viperidae śpiczaste zęby jadowe 
przyjm ują w stanie spoczynku pozycyę 
prawie poziomą, i dopiero w momencie, 
kiedy wąż szykuje się do napaści, zęby 
zapomocą specyalnego apara tu  mięśnio
wego nastawiają  się, a nawet, gdy trze
ba, mogą się z paszczy wysunąć. J e 
dnocześnie mięśnie szczękowe i mięśnie 
specyalne, otaczające gruczoły jadowe, 
wywierają na gruczoły te ucisk, tak, iż 
w chwili, gdy wąż rzuca się na ofiarę, 
gruczoły wydzielają tru jącą  ciecz, która 
przez zęby spływa do rany.

Same zęby jadowe bywają rozmaite; 
naogół podobne są do igieł od szprycki, 
są przytem albo przez całą długość brózd
kowane, albo też wewnątrz wydrążone. 
Zęby drugiego typu  są cechą charak te 
rystyczną wężów pustozębnych (Soleno- 
glypha) i dochodzą do ogromnych roz
miarów, ja k  np. u grzechotnika. Brózd
kowane zęby stanowią cechę charak te 
rystyczną brózdozębnych (Proteroglypha), 
są daleko krótsze od poprzednich i za
dają bardziej powierzchowne rany, niz 
tamte; mimo to jednak, ukąszenie węża 
o zębach brózdkowanych nie przedstawia 
bynajmniej mniejszego niebezpieczeństwa, 
gdyż jad  tych  wężów, np. okularnika, 
okazuje jeszcze silniejsze od tam*'- 
własności.

Sam jad  je s t  to ciecz p 
lepka, jasno lub ciemno żóh 
zielonawa, opalizująca. Iloś« 
wo wydzielanego jadu  bywi 
nasza żmija wydziela średnio 
tygram ów jadu, gdy tymczase
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nik  wydziela dozę dziesięć razy większą. 
Gdy jad  wysycha, tw orzą się kryształk i, 
które, s ta rann ie  przechowywane, zacho
w ują  przez czas bardzo długi swoje w ła
sności. Skład chemiczny ja d u  je s t  b a r 
dzo skomplikowany; liczne badania w y
kazały, że w skład jego  wchodzą toksal- 
bum iny, mianowicie protoalbum iny i he- 
teroalbum iny. W  lecznictwie homeopa- 
tycznem  ja d y  wężów za jm ują  niepośled
nie stanowisko.

Jad  wężów działa na zwierzęta cie- 
płokrwiste, a więc i na człowieka w spo
sób bardzo rozmaity, w zależności od t e 
go, z jak im  ga tunk iem  węża ma się do 
czynienia. Pod tym  względem różnią się 
bardzo dwie duże grupy  wężów, m iano
wicie Viperidae i Colubridae. Jad  w yw ie
ra  działanie dwojakie: miejscowe i ogól
ne; otóż ukąszenia  wężów, należących do 
Viperidae (typy: żmija, grzechotnik), po
wodują silne objawy miejscowe, gdy ty m 
czasem objawów tak ich  w razie ukąszeń 
wężów Colubridae (typ: okularnik) p ra
wie zupełnie niema; w tych przypadkach  
zachodzą natom iast objawy n a tu ry  ogól
nej bez porównania silniejsze i w ystę 
pu ją  gwałtowniej, niż w przypadkach po
przednich. Jad y  tych  dwu grup wężów 
tem  się jeszcze pomiędzy sobą różnią, że 
jad  wężów Colubridae, wprowadzony przez 
us ta  do przewodu pokarmowego, je s t  pra
wie nieszkodliwy, gdy tym czasem  więk
sze ilości j a d u  wężów Viperidae wyw o
łu ją  ciężkie zapalenie przewodu pokarm o
wego, choć też nie powodują tak ich  za
burzeń, jak ie  w ys tępu ją  w przypadku 
wprowadzenia jadu  do krwi.

Aby porównać działanie różnych jadów, 
weźmy najlepiej jako  przykład z jednej 
strony  ukąszenie pustozębnego grzechot- 
nika, z drugiej zaś brózdozębnego oku
larnika. Ukąszenie okularnika jes t ,  we
dług opisu Calmettea, niebardzo bolesne, 
a miejscowe zapalenie po ukąszeniu p ra
wie że nie występuje. C harak te rys tycz
ne zaś w tym  przypadku j e s t  m om en
talnie występujące uczucie odrętwienia, 
k tóre  zaczyna się w m iejscu ukąszonem, 
a więc najczęściej w kończynach dol
nych, a nas tępn ie  rozchodzi się i obej
m uje całe ciało. Nieprzezwyciężona sen

ność i w zrasta jąca duszność sprawiają, 
że człowiek ukąszony przez okularnika 
musi się nieodwołalnie położyć. Puls, 
początkowo przyspieszony, s taje  się stop
niowo wolniejszym i słabszym, zaczyna 
się wydzielać ślina, nas tępu ją  wymioty, 
nieświadome oddawanie moczu i kału, 
wreszcie głębokie omdlenie i śmierć. Cały 
ten  proces trw a  dwie do siedmiu godzin, 
rzadko ciągnie się dłużej.

Zgoła inny je s t  przebieg zatrucia, spo
wodowanego przez jad  węża pustozębne
go, np. grzechotnika. Przedew szystkiem  
samo ukąszenie je s t  ogromnie bolesne, 
i n a tychm ias t  po ukąszeniu występują 
najcięższe objawy miejscowego zapale
nia, które się następnie szybko rozszerza. 
Badania drobnowidzowe wykazują, że n a 
czynia krwionośne ulegają  na dużych 
przestrzeniach uszkodzeniu; często też 
następują  krwawienia na powierzchniach 
błon śluzowych, s tąd  krwawe wymioty 
i krwawienie  kiszek i pęcherza. Jedno
cześnie z temi objawami występuje  u  cho
rego duszność i osłabienie serca, będące 
nas tęps tw em  masowego zniszczenia czer
wonych ciałek krwi; wreszcie chory wpa
da w głębokie omdlenie, po którem na
stępuje  śmierć. Co do przeciągu czasu, 
w  jak im  się to wszystko odbywa, to b y 
wa on rozmaity, zależnie od tego, jaka. 
ilość jadu  przeniknęła do krwi, i jakiej 
wielkości naczynie zostało przebite zęba
mi węża. Jeżeli się zdarzy, że wąż du
żych rozmiarów ugodzi długiemi zębami 
jadow item i bezpośrednio w duże naczy
nie krwionośne, wówczas śmierć może 
nastąpić  naw et w ciągu paru  minut.

Ukąszenie wszystkich europejskich w ę
żów jadow itych, k tóre  tak  samo, jak  
grzechotnik, należą do grupy Viperidae, 
wywołuje podobne objawy. Najbardziej 
z pośród nich znana i rozpowszechniona 
je s t  nasza żmija właściwa (Pelias berus); 
we Francyi, W łoszech i Austro-W ęgrzech 
spo tyka  się blizko spokrewnioną z nią 
Vipera ursinii; w południowej Europie 
mieszka Vipera redii, w Hiszpanii Vipe- 
ra  la tas ti i  i Vipera ammodytes. W szy s t
kie te formy europejskie są względnie 
nieduże, rzadko bowiem dłuższe są  nad 
50 cm,; pod względem jadowitości również
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ustępują  ogromnym wężom ciepłych i go
rących krajów.

Najniebezpieczniejszym z pośród wę
żów europejskich je s t  Vipera ammodytes, 
k tórą  łatwo poznać po małym rożku na 
końcu pyska. Kilkakrotnie przedsiębra
ne badania ustaliły , że forma Vipera 
ammodytes wydziela dwa razy więcej 
jadu. niż żmija właściwa i że jad  jej 
działa szybciej. W łaściw ie jad  europej
skich wężów jadowitych je s t  naogół bar
dzo silny, a. fakt, że formy egzotyczne 
są o t.vle od naszych niebezpieczniejsze, 
daje się objaśnić przez to, że tam te  wy
dzielają bez porównania większe ilości 
jadu, niż nasze. Ale jad  naszej żmii sam 
przez się należy do jadów  najsilniejszych, 
silniejszy je s t  np. od jadu  afrykańskiego 
okularnika; j a d  żmii, wzięty w m inim al
nej ilości 0.000 4 g zabiia już  świnkę 
morska, gdy tymczasem, by zabić św in
kę morską jadem afrykańskiego oku lar
nika,, trzeba wziąć siedm razy większą 
ilość, 0 003 <7, lub gdy  chodzi o jad  wę
ża Lachesis — pięćdziesiąt razy większa, 
mianowicie 0,02 q. Natomiast jad  oku
larnika indyjskiego jest silniejszy od j a 
du żmii; jeden gram tej trucizny w y
starczyłby do zatrucia 165 ludzi.

Ukąszenie naszej krajowej żmii bardzo 
rzadko pociąga za sobą śmierć, daleko 
rzadziej, niżby można przypuszczać z no
tatek. podawanych przez pisma. 0  ile 
zachodzą śmiertelne wypadki, to zazwy
czaj śmierć dotyka dzieci, k tóre zbiera
jąc  jagody, bvw aja  często narażone na 
spotkanie się ze żmiją. Nieznaczne względ
nie niebezpieczeństwo, grożące ze strony 
jadow itych zwierząt europejskich, spra
wia, że w naszych szerokościach geogra
ficznych niewiele p rzyk ładam y s ta rań  do 
ich zwalczania. Inaczej rzecz się jednak  
przedstaw ia w krajach  ciepłych i gorą
cych, gdzie, ja k  np. w Indyach i Brazylii, 
zwierzęta jadow ite, specyalnie zaś węże 
jadowite, zabierają corocznie ogromne 
ilości oiiar w ludziach i wywołują nie- 
obliczone w prost s t ra ty  ekonomiczne. 
W  ostatn ich  latach w krajach, plagą tą 
dotkniętych, prowadzona je s t  szeroko za
kreślona, system atyczna walka, oparta 
na podstawach naukowych, walka, która

przynosi już  teraz rezu lta ty  zadowalają
ce. Przeprowadzanie środków zwalczania 
zwierząt jadowitych przedstawia większe 
trudności, niżby można bvło przypusz
czać; dzieje się to nietylko z powodu 
obojętności kraiowców, lecz również na- 
sku tek  zabobonów i przesądów, głęboko 
w nich zakorzenionych i metodycznie 
rozwijanych przez takie jednostki, k tóre 
z ciemnoty tej mogą ciągnąć zyski. Cie
mnota ta  dochodzi do tego, że malabar- 
czyk np., u którego w domu zamieszkał 
okularnik, nie zabiia go, lecz w najprzy- 
iaźniejszy sposób zachęca do opuszczenia 
domu; srdy zaś prośby nie pomagaią. 
zwraca sie do znmawiacza wężów, który 
za odpowiednie wynagrodzenie czyni oku
larnikowi wvrzutv i napomina go. aby 
chatę opuścił.

Systematyczne zwalczanie wężów jad o 
witych musi mieć trzy  cele na wzglę
dzie. Ponierwsze, musi być roztoczona 
akcya. mająca na celu możliwie najdo
kładniejsze wytępienie tych zwierząt, któ- 
remi żywią się weże jadowite; podrugie 
muszą być otoczone opieką te zwierzęta, 
k tóre skutecznie walczą z wężami jado- 
witemi, i potrzecie muszą być wyznaczo
ne przez rząd nagrody pieniężne za tę 
pienie tych wężów. Co do punktu  pierw 
szego, to wobec tego. że najniebezpiecz
niejsze węże, przebywając w pobliżu mie
szkań ludzkich, żywią się głównie szczu
rami i myszami, należy starać  się o do
szczętne wytępienie tych gryzoniów. Co 
dotyczę punktu  drugiego, to należy oto
czyć opieka przedewszystkiem  sekretarza 
(Gypogeranus serpentarius), dzielnie wal
czącego z wężami, następnie  s trusia  
amerykańskiego (Rhea americana), roz
maite gatunki hociana, szczególnie Dicho- 
lophus, dalej Herpetoteres cachinans itp.

Z pośród ssaków soecyalnemi przyw i
lejami powinny się cieszyć: Świnia, jeż 
i mungo CHerpestes griseus)—zwierzęta, 
które mogą się poniekąd przyczyniać do 
tępienia wężów jadow itych. Świnię wAme- 
ryce północnej uk ładają  do tępienia mło
dych grzechotników, j e s t  ona bowiem 
w wysokim stopniu odporna wobec jadu  
węża, poczęści nasku tek  tego, że posiada 
gruby podskórny pokład tłuszczu, w zna
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cznej mierze u trudn ia jący  wsysanie się 
jadu . Co do jeża, to j e s t  on bardzo od
porny wobec jad u  wężów europejskich; 
tern się też tłumaczy fakt, że s ta je  do 
walki ze żmijami i j e s t  znakom itym  ich 
tępicielem. Inaczej rzecz się ma z jadem  
wężów pozaeuropejskich, np. okularników; 
jeż, ukąszony przez okularnika, jad u  t e 
go zwalczyć nie może i, choć wolniej niż 
inne zwierzęta, w końcu mu uledz musi. 
Trzeci wreszcie ze ssaków, walczących 
z wężami, Herpestes griseus, pomimo, że 
też nie je s t  prawdziwie zabezpieczony 
wobec jadu  okularnika, wychodzi jed n a k  
naogół zwycięsko z walki czy to z oku
larnikiem, czy z innym  wężem jadow i
tym, co zawdzięcza nadzwyczajnej szyb 
kości i zręczności ruchów.

I pośród sam ych wężów można znaleźć 
tak ie  gatunki, k tóre tęp ią  inne węże, ale 
tej okoliczności ludzie w yzyskać na  swo- 
ję  korzyć nie mogą, gdyż węże te  są  s a 
me bardzo jadow ite . P rzykład  węża, ży
wiącego się wyłącznie n iem al innem i 
wężami, s tanow i ga tunek  pokrew ny oku
larnikowi, Naja bungarus; lecz olbrzymi 
ten  wąż, s ięgający  4x/2 m  długości, n a le 
ży zarazem do najbardziej napastniczych 
względem ludzi gatunków , tak, iż czło
wiek zmuszony j e s t  tępić go za każdą 
nadarza jącą  się sposobnością. W szelako 
is tn ie je  jeden  n iejadow ity  g a tunek  węża, 
k tó ry  mógłby oddać człowiekowi olbrzy
mie usługi w tępieniu g a tunków  jad o w i
tych: j e s t  nim od n iedaw na dopiero zna
na  brazylijska m ussu rana  (Rhachidelus 
Brazilii), odkry ta  przez k ierow nika  sero- 
logiczno-terapeutycznego in s ty tu tu  w Bu- 
tan tan ie , dr. Vitala Brazila. M ussurana 
j e s t  to czarno-szary  wąż, m ający  p rze
szło dw a m etry  długości i odznaczający 
się n iezw ykłą  ruchliwością. A bso lu tna  
odporność wobec jad u  wszelkich wężów 
brazylijskich sprawia, że może on, nie- 
zw racając  uw agi na jadow ite  ukąszen ia , 
zadaw ane mu przez Lachesis  lub grze- 
chotnika, opleść go pierścieniam i swego 
ciała, i następnie, zd ruzgotaw szy  mu sil- 
£ e m  uderzeniem kark , pożreć z całym  
spokojem.

Co dotyczę p u n k tu  trzeciego, to środek  
wyznaczania  nagród  za tępienie zw ierzą t

jadow itych  je s t  w wielu państw ach p rak 
tykowany; P rancya np. płaci za każdą 
dostarczoną żmiję 25 — 50 centymów, 
P rusy  20 fen. do l  marki. Podobnie też 
Indye, Floryda i Brazylia wyznaczają n a 
grody pieniężne za tępienie zwierząt ja 
dowitych. W krajach, najbardziej plagą 
tą  dotkniętych, tępienie szkodników staje 
się częstokroć zajęciem zawodowem, i wy- 
specyalizowani w tej gałęzi strzelcy za
b ija ją  nieraz do 1 500 wężów jadow itych 
rocznie.

Teraz nasuw a się pytanie, czy posia
dam y jak ie  środki lecznicze przeciwko 
za truciu  jadem  wężowym? Lecz zanim 
odpowiemy na  to pytanie, musimy sobie 
zadać inne: czy mianowicie posiadamy 
środki, zapobiegające szerzeniu się jadu  
po ciele, bo tylko w tak im  razie może 
zachodzić potrzeba stosowania dalszych 
zabiegów leczniczych. Otóż jeżeli można 
zapobiedz szerzeniu się jadu, to w każ
dym razie tylko bezpośrednio po ukąsze 
niu, ponieważ wsysanie się jad u  do tk a 
nek postępuje nadzwyczaj szybko. B ar
dzo często w razie ukąszenia przez węża 
jadow itego świadek w ypadku wysysa 
ustam i jad  z ran k i  pokąsanego, przypusz
czając, że w ten  sposób jad  z ciała u su 
wa; nie stanowi to jednak  właściwego 
ra tunku, ponieważ jad  nie daje się już 
po kró tk iej chwili odłączyć od tkanek  
ciała. Podobnie też nie osiąga się pożą
danego celu zapomocą innego zabiegu, 
gdy się mianowicie miejsce skaleczone 
przecina na krzyż i silnie krew  wyciska, 
przez to krwawienie bowiem wydziela 
się tak  m inimalna ilość jadu, że nie mo
że to okazać żadnego prawdziwie zba
wiennego wpływu. W  takich przypad
kach bywa też stosowany zabieg inny, 
wypalanie ranki, mające na celu znisz
czenie jadu, lecz i to pożądanego skutku  
nie odnosi, ponieważ wchłanianie jad u  
przez tkank i  postępuje zbyt szybko. Wiele 
sobie też obiecywano po miejscowem sto 
sowaniu środków chemicznych, takich np. 
j a k  amoniak. Środki te wprawdzie mają 
własność osłabiania działania jadów zwie
rzęcych, lecz zastrzyk iw ane do rany, po
za jednym  może w yjątkiem  tak  zw. wo
dy  Jayellea, zawodzą. Dzieje się to prze-
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dewszystkiem  dlatego, że z chwilą, gdy 
wchodzą w kon tak t z tkanką, ulegają 
pewnym zmianom, powtóre zaś dlatego, 
że zanim zdąży się wykonać ów zabieg, 
jad  tymczasem rozchodzi się po ciele. 
Jedynym  środkiem, lokalizującym w pe
wnej mierze działanie jadu, je s t  mocne 
ściśnięcie części ciała, leżącej ponad ra
ną; środek ten może być stosowany oczy
wiście tylko w tych przypadkach, gdy 
rana znajduje się na kończynach gór
nych lub dolnych. Lecz i ten  sposób nie 
daje poważnych rezultatów, gdyż prze- 
dewszystkiem może być stosowany tylko 
przez czas krótki, następnie  zaś dlatego, 
że jad  rozszerza się nietylko przez krew 
i limfę, lecz przedostaje się również z .je
dnej komórki do drugiej oraz przechodzi 
wzdłuż nerwów. Bądź co bądź wszakże 
osiąga się tę ważną wygranę, że prze
nikanie jad u  do dalszych tkanek je s t  po
wolniejsze; tem samem zaś zyskany jest 
czas potrzebny do stosowania środków, 
pobudzających działanie serca, a przede- 
wszystkiem, co stanow i punkt najw aż
niejszy, zyskany je s t  czas do stosowania 
jedynej terapii, mogącej dać wyniki do
datnie—do zastrzykiwania  surowicy.

W prowadzenie leczenia zatrucia jadem 
zwierzęcym zapomocą surowicy je s t  za
sługą kierownika in s ty tu tu  Pasteura  
w Lille, Calmettea. Za jego przykładem 
założono obecnie w krajach, gdzie znaj
dują się węże jadow ite , własne in sty tu 
ty, dostarczające na szeroką skalę suro
wicy i roztaczające nad wyraz zbawien
ną działalność. Najznakom itszym  z i s t 
niejących in sty tu tów  je s t  in s ty tu t  w Bu- 
tantanie, w Brazylii; kierownikiem jego 
je s t  wspomniany wyżej dr. Vital Brazil. 
In s ty tu t  ten  prowadzony je s t  na  koszt 
rządu i surowicę dostarcza plantatorom 
i farmerom, nieżądając wzamian pienię
dzy, lecz wym ieniając j ą  na żywe węże 
jadowite. Koleje rządowe przewożą bez
płatnie zarówno surowicę, jak  i węże, 
wysyłane w bezpłatnie dostarczanych 
skrzyniach. Lekarze in s ty tu tu  podróżują 
po kraju  w celu oświecania ludności i po
kazywania, w jak i  sposób należy chw y
tać węże zapomocą lassa i rozmaitych 
nnych instrumentów', doręczanych ró

wnież bezpłatnie. Obecnie 560 właścicieli 
plantacyj w Brazylii u trzym uje stałe s to
sunki z insty tutem  w Butantanie, do
kąd dostarczono już 15 000 żywych wę
żów jadowitych. Nadsyłane do in s ty tu tu  
węże trzym ane są tam na dużej prze
strzeni w ten  sposób ogrodzonej, że w y 
dostać się s tam tąd nie mogą; poza tem 
jednak  m ają zapewnione warunki, nieró- 
żniące się niczem od naturalnych, i są 
karmione szczurami.

Do otrzymania surowicy przeciwjado- 
wej potrzebne są znaczne ilości jadu, k tó 
ry  pobierają w insty tucie  od żywych w ę
żów. Cała ta  procedura nie je s t  byna j
mniej pozbawiona niebezpiecznych mo
mentów, albowiem węże jadowite są bar
dzo napastniczo usposobione i przytem  
obdarzone olbrzymią siłą. Można byłoby 
je chloroformować i dopiero od uśpionych 
pobierać potrzebny jad, lecz właściwie 
nie j e s t  to warte zachodu, gdyż usypia
nie węża wym aga prawie tych samych 
zabiegów, co i pobudzanie go do wydzie
lania jadu. W  celu otrzym ania od węża 
jad u  chw yta ją  go poniżej łba, a gdy wąż 
otwiera szeroko paszczę, wówczas w yw ie
ra ją  ucisk na gruczoły jadowe. Jad, w y 
dzielony pod wpływem uciskania gruczo
łów, ukazuje się na końcach zębów ja d o 
wych w postaci lepkich kropelek, które 
zostają skrupulatnie  zebrane do naczy
nia; następnie jad  ten pozostawiają, aby 
wysechł i skrystalizował się, ponieważ 
w tym stanie lepiej się konserwuje. Wo
bec tego, że wiele wężów jadowitych, 
trzym anych w zamknięciu, nie chce p rzy j
mować pożywienia, a w razie niedosta
tecznego odżywiania się węże nie w y
dzielają normalnej ilości jadu, przeto czę
sto zachodzi potrzeba sztucznego ich k a r 
mienia.

Surowicę przeciwjadową otrzymuje się 
w sposób podobny, ja k  surowicę prze- 
ciwdyfterytową. Zaczyna się od tego, że 
koniowi zastrzykują  początkowo tak  nie
znaczną ilość jadu, że w żadnym razie 
upierpieć z tego powodu nie może. Or
ganizm konia reaguje  na to w ten spo
sób, że we krwi zaczyna krążyć substan- 
cya przeciwjadowa, antytoksyna. Ta oko
liczność umożliwia powtórne zastrzyknię-
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cie koniowi jadu , i to w dawce znacznie 
zwiększonej, bez narażenia go na jakie- 
bądź niebezpieczeństwo. Postępując  da
lej w ten sposób, dochodzi się wreszcie 
do tego, że można zastrzykiw ać koniowi 
dawki bez porównania większe od takich, 
k tó re  w innych w arunkach  sprowadzają 
śmierć n iechybną. A nty toksynę, tw orzą 
cą się wciąż we krwi konia, pobiera się 
drogą upustu  krwi, co oczywiście w y m a
ga zachowania wszelkich ostrożności 
aseptycznych. W ydzielona następnie  ze 
k rw i surowica zawiera an ty toksynę, i je s t  
gotowa do użycia. Konie nic przez za- 
strzykiw anie  ja d u  na zdrowiu nie tracą  
i mogą być stale  używane do p o w ta rz a 
nia  tych  sam ych zabiegów\

W obec tego, że jady  poszczególnych 
ga tunków  jadow itych  różnią się bardzo 
pod względem działania, przeto sku tek  
pożądany można otrzym ać tylko używ a
ją c  surowicy, k tó ra  je s t  rezulta tem  re- 
akcyi na jad, pochodzący od tego sa m e 
go gatunku. D latego też in s ty tu t  w Bu- 
tan tan ie  m usi przygotow yw ać surowice 
czworakie: jednę, przeciwdziałającą u k ą 
szeniom grzechotnika, d rugą, przeciw
działającą ukąszeniom Lachesis  i Both- 
rops, trzecią, przeciwdziałającą ukąsze 
niom ga tunków  rodzaju Elaps, na leżą
cych do Colubridae, wreszcie czw artą  
uniwersalną, stosow aną w tych  razach, 
kiedy niemożna ustalić, jak i  właściwie 
ga tunek  węża je s t  sp raw cą  ukąszenia.

Zastrzykiw anie  surowicy przeciwjado- 
wrej jes t  właściwie jedynym  środkiem, 
k tó ry  istotnie może u ratow ać człowieka, 
ukąszonego przez węża jadow itego, od 
niechybnej śmierci. I na tem  więc polu 
nauka święci tryum f, daje bowiem czło
wiekowi broń w w^alce z potężnym  i, jak  
się do niedaw na wydawało, niezwyciężo
nym  wrogiem.
Wedł. prof. d-ra H. Kilttnera streść. J. B.

C O  P O W O D U J E  N I S Z C Z E N IE  
PA P IE R U ?

Już  w starożytności i wiekach ś re d 
nich zajmowano się żywo kw es tyą  zacho
wania od zniszczenia papieru, k tórem u

powierzono treść  cenniejszą. Dawniej za
pewne bardziej szło o zachowanie go ze 
względu na w artość materyału, kosztow
nego i rzadkiego podówczas, gdy dzisiaj 
wzgląd ten ma mniejsze znaczenie, s ta 
nowiąc szczegół podrzędny.

W  najszerszych kołach mało wiadomo
0 psuciu się papieru, o rozkładaniu tej 
m atery i przez najrozmaitsze, w skrytości 
działające czynniki, chociaż każdy po- 
winienby chyba nieco się interesować 
rzeczą, k tó ra  pod tyloma postaciami to
w arzyszy nam przez życie całe. O tem, 
że rdza zjada żelazo, wie każde dziecko 
w szkole, ale że papier rozkładają liczne 
mikroskopijnie drobne żyjątka, rozprawia 
się tylko w kołach fachowych. Jednakże 
wiadomości o niszczeniu papieru przez 
jak ieś  ży ją tka  sięgają bardzo dawnych 
czasów, chociaż niemało opowiadano w y
mysłów na ten  temat.

Pliniusz wspomina, że Egipcyanie s ta 
rożytni zapuszczali zwoje papyrusowe 
olejkiem cedrowym, nadając  im w ten 
sposób większą trwałość. Podobnie i w 
Rzymie konserwowano papyrusy  olejkiem 
cedrowym  i cytrynowym . Na poparcie 
skuteczności tych zabiegów Pliniusz p rzy
tacza przykłady wykopalisk, które zawie
ra ły  rękopism y nieuszkodzone po 350 la
tach.

Od tych czasów czyniono stale  zabiegi
1 staran ia , a naw et pisano całe rozprawy 
o konserw ow aniu  zadrukowanego i zapi
sanego papieru . Poczęto badać przyczy
ny, wywołujące niszczenie włókien pa
pierowych, tudzież warunki, od których  
zależna je s t  trwałość i moc papieru. Nie
jednokro tn ie  naznaczano nagrody za roz
wiązanie licznych zagadnień konserw o
w ania  druków, rękopismów i ilustracyj 
s tarożytnych. Tak np. w 1773 r. A k a 
dem ia umiejętności w Getyndze ogłosiła 
konkurs  na rozwiązanie pytań: „jakie są 
owady szkodliwe papierom? — które ro
dzaje owadów n a pas tu ją  m ateryały  książ
kowe, papier, tek tu rę , klej, skórę, drze
wo i nici? — jak i  je s t  najlepszy sposób 
ochrony książek i papieru przed owa
dami?"

Nagrodę otrzym ał niejaki dr. Hermann 
ze S trasburga, k tóry  odkrył pięć stanów-
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czo, a sześć wątpliwie szkodliwych owa
dów, a w długim wywodzie wskazywał, 
jak  chronić przed niemi papiery i książki. 
Równocześnie prawie w 1785 r. i Aka
demia nauk w Filadelfii podniosła pyta
nie co do środków ochrony papieru, otrzy
mując w odpowiedzi polecenie używania 
w tym  celu środków najrozmaitszych jak  
ocet, sól, terpentyna, aloes, tytoń, arsze- 
nik i t. p.

Panowało wówczas jeszcze mylne prze
konanie, że istnieć muszą gołem okiem 
widzialne owady, co podobnie j a k  szczu
ry  w piwnicy pędzą swój żywot w cie
mnościach bibliotek i półek z rękopisma- 
mi, zostawiając na piśmie i papierze ś la
dy niszczącej swej działalności. Dopiero 
w czasach najnow szych udało się sprawę 
należycie wyświetlić. Niezwykłe postępy 
mikroskopii trafiły na ślady wrogów p a 
pieru.

Papier, podobnie jak  mnóstwo innych 
ciał, uważać należy za siedlisko milionów 
drobnych organizmów mikroskopijnych, 
które w odpowiednich w arunkach po
wstają i mnożą się. Decydujące są tu 
materyały użyte do wyrobu papieru. Po
śród tych główną rolę odgrywają  tak  zw. 
m aterye klejowate i wypełniające.

J a k  wiadomo, do m asy przygotowanej 
w olbrzymich kadziach do bezpośrednie
go przerobienia na m aszynach papiero
wych, dodaje się jeszcze rozm aitych ma- 
teryałów, koniecznych dla otrzym ania 
odpowiednich ga tunków  papieru. Tak 
np. m aterye  kleiste, mające za zadanie 
wygładzenie powierzchni papieru, a w pa
pierach do pisania usunięcie rozpływania 
się pisma, sporządza się z materyałów 
pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. 
Zrozumiałe je s t  zatem, że organizmy m i
kroskopijne, żyjące w kleju zwierzęcym, 
znajdują odpowiednie dla siebie warunki 
życiowe i rozwojowe i we wszystkich 
tak  zw. zwierzęco’ klejonych papierach. 
Istotnie przez zawierającą bak terye  żela
tynę żyjątka owe dostają się do m ateryi 
papierowej, wywołując w krótkim  czasie 
gruntow ną przemianę, dokładniej mó
wiąc, rozłożenie się papieru. Klej ro
ślinny, żywiczny, którego też używa się w

fabrykacyi papieru, je s t  znacznie uboższy 
w drobnoustroje od kleju zwierzęcego.

Materyami wypełniającemi wytwórca 
papieru nazyw a m ateryały, dodawane do 
masy surowej, celem wypełnienia porów 
papieru. Naj ważniejszemi m ateryam i La
kierni są: kaolin, gips, azbest, ta lk  i t. p. 
Przez dodanie m ateryj wypełniających 
bakterye dostają się też do papieru.

Już z powyższych uwag wynika, że 
o zniszczeniu papieru mowa być może 
tylko w szerszeni znaczeniu. Bakterye 
pozostają i w  papierze wierne tym  skład
nikom, któremi żyły pierwotnie; przenie
sienia działalności ich na inne m aterye 
nie zauważono dotychczas. Bakterye kle
ju  zwierzęcego żyją i w papierze tylko 
na rozdzielonych w nim dokładnie cząst
kach klejowych. Wspomniane materye 
klejowate i wypełniające ulegają przez 
to tego rodzaju przemianom, że te nie 
mogą pozostać bez wpływu na sk ładają
cy się z nich papier.

Przypatrzm y się kartce  papieru do pi
sania. Klej je s t  bezbarwny. Istn ieją  dro
bnoustroje kleju zwierzęcego, wyw ołują
ce na nim rozmaite zabarwienia. W ten  
sposób powstają  na powierzchni długo 
leżących papierów rozmaite zjawiska ko
lorystyczne, obniżające wartość jego. Po
nieważ cierpi od tego biel papieru, więc 
często mówi się o „zblakowaniu“ jego. 
W yrażenie się „papier rozsypuje s ię“ 
oznacza spowodowaną przez bakterye łam 
liwość jego.

Najbardziej szkodliwe dla papieru bak
terye są: Saccharomyces nigra tworzy 
czarną powłokę na powierzchni papieru. 
Bacterium indicum wywołuje błyszczące 
zaczerwienienie. Saccharomyces rosaceus 
barwi powierzchnię na blado - czerwono. 
Bacterium  prodigiosum wywołuje powło
kę ciemno-czerwonawą, k tó ra  powoli prze
chodzi w brunatną, przyczem papier k ru 
szeje. Penicillium glaucum sprawia sza
re plamy.

Prócz przyczyn iizyologicznych istnieją 
jeszcze chemiczne, wpływające na roz
kładanie się papieru. Niekażdą więc 
przemianę jego sprowadzić można do 
działalności destrukcyjnej drobnoustro
jów. Papier wystawiony na działanie po-
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wietrzą  ulega procesowi utleniania  i to 
tem  większemu, im bardziej powierzchnia 
jego  je s t  odkryta . N ajin tensyw niej dy
bie na całość papieru wilgoć, przyczyna 
jego „wietszenia". W papierach klejo
nych niszczenie włókien pod wpływem 
wilgoci powietrza i zmian atm osferycz
nych idzie w bardzo szybkiem  tempie. 
W ilgoć w niszozącem swem działaniu 
przewyższa wszystkie ży ją tka  organicz
ne. Próby wykazały, że papier zanurzo
ny  całkowicie w wodzie mniej niszczeje, 
niż w ystaw iony na działanie atmosfery, 
przesyconej wilgocią.

Promienie świetlne wybielają  papier— 
silniej od światła  sztucznego oddziały
wają promienie słońca. Tu należy też 
znane „żółknięcie" papieru, proces che
miczny, nieniszczący samego papieru, 
lecz m aterye, któremi papier zabielono.

Ja k  więc widzimy, niemało wrogów 
dybie na całość tego ty le  cennego dla 
ludzkości cywilizowanej m ateryału  sz tu 
cznego, dzięki k tórem u przeszłość nie 
przesta je  żyć w teraźniejszości. Z chwilą 
poznania przyczyn niszczenia n ie trudno 
już  zapobiedz temuż, zastosowując środ 
ki paraliżujące działanie ży ją tek  i w pły
wów chemicznych.

B . J .

O P E W N E M  Z A G A D N IE N IU  
G Y L D E N A .

(A u t  o r  e f  e r  a t).

W rozprawie „O biegu ciała niebieskiego 
z masą, zmienną,", przedstawionej na listopa- 
dowem posiedzeniu Wydz. III Tow. Nauk. 
warsz., wyprowadzam ścisłe równania różni
czkowe na elementy orbity ciała przyciąga
nego o zmiennej masie. W przypadku, kie
dy masa jest funkcyą liniową czasu, równa
nia te  mogą być łatwo soałkowane; odpo
wiednie wyniki Gyldena, Lehmanna-Filhesa 
i Stromgrena znajdują proste potwierdzenie. 
Całkowanie może być dokonane i w wielu 
innych przypadkaoh. P erturbacye elemen* 
tów (z wyjątkiem długości średniej) mają, 
jak to  wykazuję, tę  własność zasadniczą, że, 
w razie stałego wzrostu lub u b y tk u  masy, 
są one małe, tego samego rzędu wielkości 
co przyrost lub ubytek masy. W zastoso

waniu do komet wypada stąd, że rozkład 
ich masy wywołuje perturbacye w odległych 
znakach dziesiętnych, do których nie mają 
dostępu narzędzia astronomiczne. Wbrew 
dopiero co ogłoszonej rozprawie p. Wilkensa 
(Astron. Nachr. 4 684) rozkład materyi k o 
met nie może wywoływać dostrzegalnego 
wzrostu mimośrodu i nie ma przeto znacze
nia kosmogonicznego, przypisanego mu przez 
p. Wilkensa.

W końcu wykazuję, w jaki sposób przy
bliżone wzory p. Stromgrena (Astron. Na
chr. 3 897), po usunięciu z nich niewiado
mych, postronnych problematowi, mogą być 
zredukowane do typu, otrzymanego przez 
nas.

Co dotyczę tracenia masy przez komety, 
to w rozprawie naszej rozpatrzyliśmy tylko 
jedno jego następstwo: zmniejszenie ciążenia 
komety ku  słońcu. Możliwe i prawdopo
dobne są jednak inne siły perturbujące, np. 
masy, wyrzucane przez jądro, mogą nada
wać pewien impuls pozostającej części ko
mety. Trzydniowe opóźnienie komety Hal- 
leya w jej powrocie w r. 1910 podnosi in 
teres tych  prawie jeszcze nieporuszonych 
tematów mechaniki niebieskiej. Nadmieni
my też, że poszukiwania p. Backlunda kwe- 
styę nierówności biegu komety Enckego po
zostawiły niewyświetloną.

Tad. Banachiewicz,

S P R A W O Z D A N I E .

Dr. Józef T rzeb iński. „ C h o r o b y  r o 
ś l i n  u p r a w n y c h ,  p o w o d o w a n e  
p r z e z  g r z y b y  i i n n e  u s t r o j e  pa -  
s o r z y t n i c z e 11. Z licznemi rysunkam i 
w tekście. W ydanie z zapisu Karola So
kołowskiego, pozostającego w zaw iady
w aniu  Kasy pomocy dla  osób p racu ją 
cych na polu naukowem  imienia d-ra 
Józefa Mianowskiego. W arszawa. Skład 
główny w księgarni E. W endego i S-ki 
(T. Hiż i A. Turkuł), 1912 roku, str. VIII 
- f  255.

Książka d-ra J .  Trzebińskiego wypełnia 
jednę z luk współczesnego, naszego piśmien
nictwa popularno-naukowego. Dzieła, obej
mującego całokształt fitopatologii w tym za
kresie, jak  go przedstawiają „Choroby ro
ślin", nie posiadaliśmy. Niemniej przeto 
w literaturze polskiej dziedzina patologii ro
ślinnej nie leżała całkowicie odłogiem. Nie- 
licząc artykułów, rozrzuconych w specyal- 
nych pismaoh rolniczych i ogrodniczych,
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a także wymienionych przez d-ra J .  Trze
bińskiego w dopisku na str. 15: E . J a n 
kowskiego „Wrogowie sadów" i tłumaczenia 
książki Franka i Sorauera p. t. „Ochrona 
roślin", mamy rzecz niepośledniej wartości 
d-ra Szczęsnego Kudelki: „Choroby roślin
gospodarskich, ich przyczyny i środki zarad
cze", dla użytku  szkół rolniczych i gospo
darzy praktycznych opracował... Lwów, na- 
kł. Tow. gosp. galic. Gabrynowicz i Schmidt. 
1880/81 i ar tykuły  obszerne w Encyklope- 
dyi Rolniczej: d-ra A. Sempołowskiego „Cho
roby roślin" i d-ra J. Alexandrowicza „Cho
roby drzew leśnych i owocowych (tom II 
1891 r.). Szkoda, że dr. Trzebiński zarówno 
tych rozpraw większych, jak i mniejszych 
przyczynków do naszego z natury  rzeczy 
ubogiego dorobku w tym  dziale botaniki 
stosowanej dla książki swej nie wyzyskał. 
Nie straciła na tem część teoretyczna dzieła, 
ta bowiem nowszych wymagała źródeł, ani
żeli te, z k tórych czerpano lat 30 i 20 te 
mu wstecz, ale— przypuszczam—straciła jej 
część praktyczna, a przedewszystkiem stra
ciła strona zewnętrzna —  językowa książki, 
przeznaczonej dla szerokich warstw czytel
ników, potrzebujących pod tym względem 
wzorów bez zarzutu.

Po wstępie ogólno-botanicznym, z którego 
przebija szczere zamiłowanie przyrodnika do 
przedmiotu swych studyów i badań, p. T. 
wprowadza nas w świat chorób roślinnych, 
opisując z początku w ogólnych zarysach 
„choroby pochodzenia nieorganicznego* i — 
zupełnie już pobieżnie — „uszkodzenia zwie
rzęce". Dział entomologiczny, który na pod
stawie ty tu łu  książki powinienby zajmować 
w niej miejsce równorzędne z mikologicz- 
nym, poza ogólną charakterystyką „uszko
dzeń zwierzęcych“ (rozdz. V, str. 14 i 15) 
i zestawieniem końcowein przepisów dla ni
szczenia owadów szkodliwych (rozdz. XXVI), 
nie jest uwzględniony. Tem obszerniej zato 
i tein szczegółowiej opracowany jest dział 
chorób, powodanych przez pasorzyty pocho
dzenia roślinnego. W porządku systematycz
nym p. T. rozpatruje pasorzytnicze śluzów
ce (rozdz. VII), bakterye (rozdz. VIII), grzy
by właściwe (rozdz. IX do XX), porosty 
(rozdz. XXI), wreszcie pasorzyty kwiatowe 
zupełne, jak  kanianka, zaraza i niezupełne, 
albo półpasorzyty, jak  jemioła i inne (rozdz. 
XXIII). Rozdziały końcowe zawierają zbiór 
przepisów przygotowywania rozmaitych środ
ków przeciwgrzybnych i sposobów ich sto
sowania, wreszcie wskazówki co do urządza
nia zbiorów fitopatologicznych oraz zbiera
nia danych statystycznych o występowaniu 
chorób i szkodników roślin uprawnych. Dzieło 
w treść bogate, przedmiot chorób grzyb
nych traktowany wyczerpująco. Uwzględ
niono zarówno pasorzyty rolniotwa, jak  i la

sów, sadów i ogrodów. Ten szeroki zakrój 
pracy z na tu ry  rzeczy nadaje jej charakter 
nieco konspektowy, dla czytelnika mniej 
przyjemny, ale w praktyeznem użytkowaniu 
podręcznika chorób roślinnych niepozbawio- 
ny stron dodatnich: Zwięzła charakterysty
ka choroby i krótkie wskazanie zapobiegaw
czych przeciwko niej środków pozwala ko
rzystać z książki i tym, którzy szukać w niej 
będą tydko porady praktycznej, nietroszcząc 
się o bardziej szczegółowe badania teorety
czne w danej dziedzinie.

Wszakże rozdziały pojedyńcze, np. o gło
wniach, o rdzach, o poszczególnych grupach 
workowców, muszą być przestudyowane w ca
łości dla należytego zrozumienia stadyów 
rozwojowych pasorzyta i jego szczególnych 
form owocowania.

W niektórych przypadkach pożądaną by
łaby większa ścisłość i jasność opisu proce
sów biologicznych, np. rozmaitych rodzajów 
infekcyi grzybów głownio waty ch: infekcyi 
kwiatu—u główni pyłkowej pszenicy i jęcz
mienia, infekcyi kiełka— u  główni zakrytej 
jęczmienia i owsa, a także u śnieci kamien
nej pszenicy, wreszcie infekcyi tkanki twór
czej roślin wyrośniętych — głównia k u k u ry 
dziana. Tablica porównawcza całej grupy 
grzybów głowniowatych byłaby może po
trzebniejsza od podanych w książce tablic 
ras biologioznych rdzy wierzbowej i topo
lowej.

Wogóle pod względem treści w książ
ce d-ra Trzebińskiego w nielicznych tylko 
przypadkach potrzebne byłyby uzupełnienia 
i poprawki.

Powstawanie zarodników u bakteryj 
(str. 27) p. T. opisuje w następujący sposób: 
„cała bakterya otacza się grubą błoną 
i wpadając w odrętwienie, przeobraża się 
w ten sposób w zarodnik". W rzeczywi
stości takie przeobrażenie się całej bakteryi 
w utwór o charakterze zarodnika zachodzi 
wyjątkowo tylko np. u  niektórych z iar
niaków (Sarcina), zwykle zaś (u laseczni- 
ków) zarodnik powstaje wewnątrz bakteryi, 
jako wyodrębniająca się grudka plazmatycz- 
na, która się otacza własną błoną, gdy tym 
czasem błonka bakteryi, a również i reszta 
niezużytej plazmy ulegają dezorganizacyi; 
mamy tu  typowe tworzenie się zarodników 
wewnątrz komórki (endogeniczne).

Różnicę pomiędzy nasieniem a zarod
nikiem dr. T. przedstawia w następujących 
słowach (str. 17): „W kaźdem nasieniu ma
my zarodek przyszłej rośliny, w zarodku 
zaś mieści się tylko zaródź, z której dopiero 
przy kiełkowaniu zarodnika tworzy się 
grzybek". Nie przypuszczam, aby takie ze
stawienie tłumaczyło cośkolwiek czytelniko" 
wi niespecyaliście.
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Nie mogę pominąć nieścisłości w opisie 
kanianki: „W każdej torębce owocowej mie
ści się kilka tysięcy bardzo drobnych na- 
sionek"— powiedziano na str. 200. W samej 
rzeczy dwukomorowe torebki owoców ka

nianki zawierają w każdej komorze 1 do 3 
ziarn nasiennych, czyli w sumie torebka mie
ści w sobie 2  do 6 nasion.

Dr. Ludwik Garbowski.
(Dok. nast.):

Spostrzeżenia meteorologiczne
za październik  1913 r.

(W iadom ość S tacy i C e n tra ln e j M e teo ro lo g iczn e j p rz y  A luzeum  P rz em y słu  i R olnictw a w W arszaw ie).
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