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PRENUMERATA „WSZECHŚWIATA“ .
W Warszawie: roczn ic  rb . 8, kw artaln ie  rb . 2.

Z przesyłką pocztową roczn ie  rb . 10, p ó łr . rb. 5.

PRENUMEROWAĆ MOŻNA:
W  R edakcyi „W szechśw iata" i we w szystkich księgat- 

niach w kraju  i za granicą.

R ed ak to r „W szechśw iata*4 p rzy jm u je  ze spraw am i redakcyjnem i codziennie od godziny 
6 do 8 w ieczorem  w lokalu  redakcy i.

GOBIIK POPUURIT, POŚWIĘCONY HUKOM PBZiaOOllCZn

A d res  R ed ak cy i: W S P Ó L N A  jsfe. 37. T elefonu  83-L4.

W O D A  1 ZJAW ISKA 
W U L K A N IC Z N E .

W Na 7 „Wszechświata" z r. b. (str. 
97—100) p. Br. Rydzewski zapoznał czy
telników z ciekawą i aktualną kwestyą 
obecności wody w magmie i jej roli 
w zjawiskach wulkanicznych;—aktualną 
dzięki sprzeczności rezultatów otrzyma
nych w ciągu lat ostatnich w kraterze 
wulkanu Kilauea. Pragnąłbym dorzucić 
kilka uwag do tego referatu, informują
cego ściśle i dokładnie o wynikach ba
dań Daya i Shepherda.

Uczeni amerykańscy musieli z natury 
rzeczy wypowiedzieć się i o tem, dlacze
go A. Brun, badając ten sam wulkan co 
i oni, doszedł do wniosku, że nie wy
dziela on zupełnie pary wodnej. Dlatego 
też w rozprawie p. t. „Water and volca- 
nic activ ity“ *) zaraz na początku for
mułują przesłanki Bruna jak następuje: 

„l) Obłok podnoszący się z krateru

*) Buli. Geol. Soc. Am erica 21, 1913 r., str. 
573—606.

#

nie paruje na słońcu, jak  to czynią obło
ki podnoszące się z okolicznych szczelin 
po deszczu, lecz rozciąga się często ma
jestatycznie na przestrzeni 20 mil i wię
cej.

,2) W obłoku tym nie widać ani tę
czy ani innych zjawisk optycznych, po
mimo, że w okolicy tęcze ukazują się 
często w stosownych warunkach.

„3) Jeśliby obłok, wydzielający się 
z rozgrzanej do białości lawy, składał się 
z pary wodnej, to ta przegrzana para 
powinnaby być niewidoczna tuż nad po
wierzchnią lawy na przestrzeni paru stóp 
pomiędzy punktem, z którego się wy
dziela, a tym, w którym się kondensuje 
(podobnie jak  to widzimy bezpośrednio 
przed wylotem dzióbka od imbryka). Ta
kiego przezroczystego pasma między la
wą a obłokiem niema.

„4) Kiedy obłok wznosi się wzwyż le
żącego pod wiatr brzegu krateru, powin- 
nyby wilgotnieć od skraplającej się pary 
ściany otaczające krater, które są względ
nie chłodne; w rzeczywistości zaś te ścia
ny pozostają najzupełniej suche.

„5) Z brzegu krateru po stronie, gdzie 
wydzielały się mgły wulkaniczne, został 
opuszczony o kilka łokci w dół przewod
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nik złożony z rnrek szklanych i przez 
ten przewodnik (nb. odległy mniej wię
cej o 250 stóp od najbliższej powierzchni 
lawy) pompowano przez kilka minut po
wietrze i parę, jednak ani śladu wilgoci 
nie pokazało się na wewnętrznej stronie 
rurek. Obserwacya zapomocą lupy wy
kazała, że ściany rurki były grubo po
kryte skrystalizowanemi solami, z któ
rych niektóre, jak  stwierdzono, zawierały 
wodę lub były hygroskopowe, co jednak 
zostało przypisane pierwotnej wilgoci (!) 
osiadłej na ścianach rurki przed zaczę
ciem doświadczenia. Analizy otrzyma
nych gazów ani soli stałych nie zostały 
podane.

„6) Hygrometr kondensacyjny, niesio
ny wzdłuż brzegu krateru, wskazywał 
mniejszą wilgoć we wnętrzu obłoku, niż 
tuż obok poza. jego obrębem".

W odpowiedzi na te twierdzenia Day 
i Shepherd przedewszystkiem zaznaczają 
na podstawie własnych paromiesięcznych 
obserwacyj i cytat z dzieła prof. W. T. 
Brighama z Honolulu „Volcanoes of Ki- 
lauea and Mauna Loa on the Island of 
Hawaii", że widoczny obłok nie powstaje 
bezpośrednio nad powierzchnią płynnej 
lawy, ale wydziela się przy nizkim po
ziomie jeziora lawy ze szczelin w zas ty 
głej lawie brzeżnej. Kiedy poziom płyn
nej lawy jest tak wysoki, że całe dno 
basenu je s t  zalane, wtedy wszystkie te 
szczeliny są zasłonięte i widoczny obłok 
znika. Gazy, wydzielające się wprost 
z lawy, ulegają natychmiastowemu spa
leniu za zetknięciem z powietrzem i są 
przytem prawie lub zupełnie niewidocz
ne. Zaledwie można zauważyć niekiedy 
lekki niebieski płomyk nad pryskający
mi bąblami.

Kiedy zaś poziom lawy w jeziorze zni
ża się o 10 do 20 stóp, co zdarza się co- 
dzień prawie, niekiedy nawet w przecią
gu godziny, szczeliny zaczynają wydzie
lać gęstą parę. Tłumaczy się to tem, że 
gazy wychodzące zostały już po drodze 
ochłodzone i nie ulegają spaleniu za 
zetknięciem z powietrzem. Przedewszy
stkiem zaś pozostaje w nich mnóstwo 
niespalonej siarki, która jest właśnie głó
wną częścią składową pięknego białego

obłoku. Ponieważ siarka nie paruje 
w słońcu, więc obłok może płynąć bez 
zmiany aż do krańców widokręgu, jak  
to zaznaczył Brun (punkt l). Siarkę tę 
badacze amerykańscy zbierali w dowol
nej ilości i u wylotu szczelin i na brze
gu krateru. Wobec tak wielkiej jej ilo
ści niepodobna oczekiwać tych samych 
zjawisk optycznych," co w zwykłych obło
kach pary wodnej; również staje się zro
zumiały fakt, że mgły wulkaniczne są 
widoczne już u samego wylotu szczeliny, 
bez przezroczystego pasma pary prze
grzanej (punkt 2-gi i 3 ci). Cząsteczki 
rozpylonej siarki mogą kondensować p a 
rę wodną i nie pozwalać jej na osiada
nie na ścianach krateru (punkt 4 ty).

Cała przytoczona dotychczas krytyka 
nie rozstrzyga jeszcze kwestyi, czy wul
kan wydziela parę wodną czy nie, w ska
zuje ona tylko, że spostrzeżenia Bruna 
mogą być wytłumaczone inaczej, oraz, 
że są możliwe warunki, w których obec
ność pary wodnej może zupełnie uchylać 
się od bezpośredniej obserwacyi.

Co do wilgoci, jaką Brun obserwował 
w kryształach osiadłych na ścianach ru r
ki do pompowania gazów (punkt 5-ty), 
to badacze amerykańscy wyrażają wąt
pliwość, czy rzeczywiście można ją  przy
pisać powietrzu zawartemu w rurce 
przed zaczęciem doświadczenia. Piszą 
oni: „sama staranność, z jaką  Brun pro
wadził swe badania, nie pozwalałaby na 
takie przypuszczenie, z wyjątkiem tego 
przypadku, kiedy to przypuszczenie od 
niego samego wychodzi. Gdyby Brun 
był dowiódł, że te sole hygroskopowe 
pochodzą z samego obłoku, to względna 
suchość tego obłoku również byłaby wy- 
tłumaczona“.

Wreszcie doniosłość obserwacyj hy- 
grometrycznych Bruna, które w bada
niach wulkanu Kilauea grały bodaj że 
najgłówniejszą rolę 1), staje się proble
matyczną od chwili, kiedy uczeni ame
rykańscy dowiedli eksperymentalnie, że 
już l ° / o S 0 2 w powietrzu wystarcza, aby

!) R echerches sur l‘exhalaison volcanique 
(1911), s tr. 237-247.
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wywołać obniżenie punktu rosienia. Po
niżej podana tabelka zawiera ich rezul
taty, otrzymane w laboratoryum; kolumna 
pierwsza oznacza punkt rosienia hygro- 
metru dla powietrza z dowolną w każ
dym poszczególnym przypadku zawarto
ścią pary wodnej, kolumna druga—punkt 
rosienia dla tego samego powietrza z do
mieszką 1% S02, kolumna trzecia — ró
żnicę między obudwiema temperaturami, 
która je s t  stale odjemna, podobnie jak 
w pomiarach Bruna nad kraterem.

P ow ie trze P ow ietrze
+  1% s o 2 Różnica

7,2° 6,4° — 0,80

7,0 5,8 -  1,2
19,2 18,1 -  1,1
19,4 J 8,4 — 0,9 i)

20,4 17,5 - 2 , 9

20,2 18,5 -  1,7

21,6 19,7 -  t,9

21,1 19,4 -  1,7
21,5 19,0 - 2 , 5

21,5 20,4 -  1,1

Rezultat ten wyraźnie wskazuj
obecność S 02 w powietrzu uniemożliwia 
wszelkie pomiary hygrometryczne. Gdy
by powietrze obok S02 zawierało i S 08, 
co w gazach wulkanicznych jest bardzo 
prawdopodobne, to powstający natych
miast w zetknięciu z parą wodną kwas 
siarczany pochłaniałby jeszcze większe 
ilości pary wodnej, niż S02. W tem 
oświetleniu stają się zupełnie zrozumiałe 
rezultaty pomiarów hygrometrycznych 
Bruna; dowodzą one tylko tego, że obłok 
wulkaniczny nie składa się wyłącznie 
z samej pary wodnej.

Co zaś dotyczę kwestyi, czy Brun mógł 
wziąć s trąt podsiarczanu srebra za chlo
rek, to inkryminowany ustęp w jego 
dziele brzmi: ,,HC1 został z pewnością 
stwierdzony dzięki kwaśnej reakcyi i za- 
pomocą azotanu srebra*'. Jeżeli, jak  to 
można sobie wyobrazić, Brun napełnił

J) O m yłka w  tekście rozpraw y.

rurkę gazami z mgły wulkanicznej, po
tem przemył ją  na miejscu wodą, stwier
dził kwaśną reakcyę i, nie wiedząc o obec
ności S02, strącił roztwór azotanem sre
bra, to oczywiście otrzymał osad (lub 
może tylko lekkie zamącenie), który 
uznał za AgCl. Day i Shepherd zarzu
cają mu też tylko, że nie mówi o tem, 
czy skontrolował istotę tego osadu. Dal
szy słuszny zarzut polega na tem, że 
w całeni dziele Bruna napróżno szuka 
się analiz gazów i soli wypompowanych 
z obłoku. Zamiast nich, podaje Brun 
analizy gazów otrzymanych z okazów 
lawy przez ogrzewanie w próżni, co wcale 
nie na jedno wychodzi.

Streszczona powyżej krytyka poglądów 
Bruna nosi wszelkie cechy objaśnienia 
wyników jego badań a posteriori, już po 
otrzymaniu odmiennych rezultatów. Za
czynając własne badania Day i Shepherd 
byli przekonani, że nie otrzymają wody— 
przynajmniej w tak wielkiej ilości. Do
wodem tego je s t  przyrząd, którego użyli 
w pamiętnem pompowaniu gazów z wnę
trza małego stożka lawy na dnie krateru 
dn. 28 maja 1912 r. Składał on się, jak  
wiadomo, z dwudziestu półlitrowych ko
lektorów połączonych w jeden rząd 
i pompy ssącej. Chodziło zaś o to, żeby 
przez dłuższe pompowanie gazów zyskać 
pewność, że powietrze zostało zupełnie 
usunięte z aparatu, i następnie módz 
określić stosunek ilościowy gazów w ko
lektorach zatopionych. Pierwsze poru
szenie tłoka pompy wywołało skutek 
niespodziewany: na ścianach doprowadza
jącej rurki szklanej osiadła woda, która 
zaczęła się gromadzić podczas dalszego 
pompowania w pierwszych trzech kolek
torach, podczas kiedy gazy przechodziły 
dalej i wychodziły z aparatu z drugiej 
strony. Tym sposobem pierwotny cel 
przedsięwzięcia nie został osiągnięty; 
uczeni amerykańscy pocieszyli się jednak 
tem, że istnienie wody zostało dowie
dzione dzięki temu „nawet wobec naj
bardziej sceptycznej krytyki '1 i że nagro
madzona woda przemywała przechodzące 
gazy i wyciągała z nich rozpuszczalne
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substancye, przygotowując materyał do 
analizy (por. ref. p. Br. Rydzewskiego 
str. 98 kol. 2-ga).

Druga wyprawa na dno krateru, do 
której okazya trafiła się dopiero 4-go 
grudnia 1912 roku, nie dała pozytywnych 
wyników, pomimo, że wzięte aparaty 
były już zastosowane do warunków. 
Okazało się mianowicie po zejściu do 
krateru, że nowoutworzony stożek miał 
z boku otwór, przez który dochodziło po
wietrze, wywołując spalanie gazów już 
we wnętrzu stożka.

Bez wątpienia jest i pozostanie zasługą 
Bruna, że niezadowalając się dotychcza- 
sowemi teoryami wulkanicznemi dal im
puls do nowych, szczegółowszych badań. 
Jego odległe wyprawy i badania, połą
czone z wieloma trudami, zasługują ze 
wszech miar na szacunek. O ile jednak 
można sądzić z jego ostatniego artykułu 
w Jy? 1 nowej „Zeitschrift fur Vulkano- 
logie“ (wydawanej przez I. Priedlandera), 
to nie ma on narazie zamiaru zmienić 
swych poglądów naskutek odkryć Daya 
i Shepherda. Przeciwnie, coraz bardziej 
podkreśla idee, że np. zawierające grupę 
hydroksylową minerały są wytworami 
wtórnemi magmy, powstałemi pod dzia
łaniem wody przenikającej zzewnątrz, że 
wszelkie tak zw. mineralizatory gazowe 
nie grają  żadnej albo prawie żadnej roli 
w powstawaniu minerałów w magmie 
i t. d. Wogóle, kiedy się czyta prace 
Bruna, to powoli nabiera się przekona
nia, że chyba jeszcze znacznie poważniej
sze niebezpieczeństwo ze strony badań 
poszczególnych terenów wulkanicznych 
grozi jego teoryom ze strony fizykoche
mii mineralogicznej. Nakreślony już 
w ogólnych zarysach obraz magmy jako 
układu fizykochemicznego, zawierającego 
części składowe trudno topliwe (krzemia
ny) obok bardzo lotnych (woda i różne 
gazy), przewiduje już powstawanie mi
nerałów zawierających wodę, określa rolę 
mineralizatorów, łączy w szereg ciągły 
genezę skał wulkanicznych, pegmatytów
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i tak zw. minerałów hydrotermalnych J). 
Rzeczą dalszych badań będzie ustalenie 
coraz dokładniejszego obrazu zjawisk 
w tym układzie w zależności od tempe
ratury, ciśnienia i koncentracyi części 
składowych. W tedy też dopiero będzie
my mogli powiedzieć, w jakim stanie 
właściwie znajduje się woda w magmie. 
Ponieważ są to wszystko idee najnowsze, 
więc nie mogły one mieć jeszcze wpły
wu na poglądy Bruna. Natomiast nale
ży zaznaczyć jedno nieporozumienie, stale 
i konsekwentnie występujące w jego 
dziele. Jest to utożsamienie zastygłej 
lawy z magmą wulkaniczną. Jakkolwiek 
zaś badania nad lawami należą bezwąt- 
pienia do kompletu studyów wulkanicz
nych, to niepodobna ich rezultatów prze
nosić bezpośrednio na magmę, gdyż lawy 
zastygając, tracą już znaczną część g a 
zów i nie reprezentują pierwotnego ukła
du magmatycznego, który te wszystkie 
gazy zawierał.

Reasumując to wszystko, możemy po
wiedzieć, że dzieło Bruna zawiera szereg 
bardzo ważnych i cennych przyczynków 
do badań wulkanicznych, jak  temperatu
ry topliwości minerałów, doświadczenia 
nad lawami, analizy gazów z nich wy
dobytych i t. d., z tem jednak zastrze
żeniem, że ostateczne konkluzye i uogól
nienia wymagają jeszcze gruntownego 
sprawdzenia. Sprawdzenie to, o ile mo
żna teraz przepowiedzieć, osiągnięte zo
stanie przez badanie zjawisk na terenie 
i eksperymentalne prace nad układami 
fizykochemicznemi, zbliżonemi swym 
składem do magmy.

Dr. T. J . Woyno.

i) P . N iggli, Centralbl. fu r Min. 1912, str. 
321—338; Geolog. Rundschau 3, 1912, str. 472— 
482.
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E. E. FOURNIER D’ALBE.

N A J N O W S Z E  T E O R Y E  E L E K 

TR Y C ZN O ŚC I.

(C iąg dalszy).

Elektrodynamika. Zagadnienie „prze
mieszczenia eteru" wkracza głęboko 
w całą teoryę elektryczności i zmienia 
zasadniczo nasze pojmowanie najbardziej 
elementarnych zjawisk. Powszechne jest 
objaśnienie działań elektromagnetycz
nych, przypisujące je  ruchom równole
głym ładunków poprzez eter. Otóż, jeśli 
eter nie istnieje, niema ruchu bezwzględ
nego, i ruch równoległy dwu cząsteczek 
nie daje się odróżnić od absolutnego^spo- 
czynku. Jedyna alternatywa, jaka nam 
tedy pozostaje, to przypisać wszelkie 
działania elektromagnetyczne ruchowi 
względnemu. Weźmy przykład dwu dru
tów równoległych, przez które przechodzi 
prąd w tym samym kierunku. Prądy te 
składają się z potoków elektronów, to
rujących sobie drogę poprzez atomową 
kanwę drutu. Na zasadzie teoryi Lo
rentza przyciąganie między drutami obja
śnia się ruchem równoległym elektro
nów, poruszających się społem poprzez 
eter; z punktu zaś widzenia ruchu względ
nego, przyciąganie to przypisać należy 
ruchowi względnemu elektronów w j e 
dnym drucie i dodatnich atomów w dru
gim. Na zjawisko to ruch ziemi pozo
stałby bez wpływu. Doświadczenie, stwier
dzające wpływ ruchu ziemi na działania 
elektromagnetyczne, nie mogłoby jednak 
być decydującem nawet w świetle Lo- 
rentzowskiej teoryi spoczywającego ete
ru, Lorentz bowiem przyjmuje, że prze
mieszczenie eteru nietylko zmienia wy
miary elektronów, lecz również siły, dzia
łające między niemi a atomami mate- 
ryalnemi. Jes t to jedno z tych bezpod
stawnych przypuszczeń, których chwy
tamy się wr celu uratowania upadającej 
teoryi, jak  to wymownie wykazał H. Po
incare.

Inne trudności. Jakąkolwiek teoryę elek
tromagnetyczną i elektro - świetlną osta
tecznie przyjmiemy, musi ona zdać nam 
sprawę ze wszystkich dawnych oraz 
z następujących nowych zjawisk, które 
w większej części są wynikiem doświad
czeń decydujących, przedsięwziętych w ce
lu oceny rywalizujących ze sobą teoryj.

1) D o ś w i a d c z e n i e  A i r y .  Kąt 
aberacyi je s t  jednakowy bez względu na 
to, czy teleskop jest napełniony powie
trzem, czy wodą, jakkolwiek przypusz
czalnie prędkość rozchodzenia się je s t  
większa w wodzie.

2) D o ś w i a d c z e n i e  F i z e a u  (rok 
1859). Woda, poruszająca się z prędko

ścią u, nadaje eterowi prędkość (1 ^-2).«,

gdzie n jest współczynnikiem załamania 
wody. (Wątpił o tem Drude, a obalił to 
Brace w roku 1905).

3) D o ś w i a d c z e n i e  H o c k a  (ule
pszone przez Babineta, Mascarta i Jami- 
na). Niema różnicy między prędkością 
promienia światła, poruszającego się 
w wodzie wraz z ruchem ziemi, a pręd
kością promienia poruszającego się w wo
dzie przeciwko ruchowi ziemi.

4) D o ś w i a d c z e n i e  L o d g e a  d o 
t y c z ą c e  p r z e m i e s z c z e n i a  e t e r u  
(1892). Prędkość światła między dwie
ma płytami stalowemi, poruszającemi 
się w ich własnej plaszczyznie w odle
głości cala angielskiego nie zmienia się 
nawet o 7 i o o o  prędkości.

5) D o ś w i a d c z e n i e  L o d g e a ,  d o 
t y c z ą c e  m a g n e t y c z n e g o  p r z e 
m i e s z c z e n i a .  Pole magnetyczne nie 
wywołuje żadnego dostrzegalnego przy
spieszenia prędkości światła wysłanego 
w kierunku linij sił.

6) D o ś w i a d c z e n i e  M i c h e l s o -  
n a  i M o r l e y a  (1887) p o w t ó r z o n e  
p r z e z  M o r l e y a  i M i l l e r a  w r o k u  
1904. Niema różnicy w prędkości roz-. 
chodzenia się światła w kierunku ruchu 
eteru lub przeciw niemu. Skutek zaob
serwowany nie przekracza 1/200 skutku, 
jaki wynikałby ze znanej nam szybkości 
ruchu ziemi.

7) D o ś w i a d c z e n i e  T r o u t o n a  
i N o b l a .  Na naładowaną płytę konden
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satora nie działa żadna para (sił), wyni
kająca z ruchu ziemi.

8) C i ś n i e n i e  ś w i a t ł a .  Przepo
wiedziane przez Maxwella i odkryte przez 
Nicholsa i Hułla w roku 1904. Ciśnie
nie światła, w kierunku stycznym do po
wierzchni ciał pochłaniających, przepo
wiedziane i odkryte przez Poyntinga 
w roku 1904.

9) D o ś w i a d c z e n i e  R a y l e i g h a  
p o d w ó j n e g o  z a ł a m a n i a ,  p o w t ó 
r z o n e  p r z e z  B r a c e a  w 1904 roku. 
Woda i szkło nie wykazują żadnego pod
wójnego załamania, jakby oczekiwać na
leżało na mocy skurczenia Lorentza 
i Pitzgeralda.

10) D o ś w i a d c z e n i e  T r o u t o n a  
i R a n k i  n a  (1908). Jeśli zachodzi skur
czenie, opór drutu, którego długość jest 
prostopadła do pędu eteru, je s t  większy 
od oporu drutu o długości równoległej 
do tego pędu w stosunku

(1 +  (32) : i.

Nie zdołano zaobserwować nawet 2% tego 
skutku.

Nie ulega wątpliwości, że najbliższa 
przyszłość przyniesie nam więcej takich 
ogniowych doświadczeń, jakkolwiek okres 
ciszy nastąpił, zda się, w tej dziedzinie 
poszukiwań. Można przyjąć bez ogró
dek, że ani jedna z obecnych tak  wyso
ko rozwiniętych teoryj nie objaśnia 
wszystkich wyżej wymienionych wyni
ków. Bardzo często argumenty, które 
zdają się nam być niezwalczone, prowa
dzą do sprzecznych wniosków. Poniżej 
mam zamiar wskazać różne kierunki, 
w których czynione są poszukiwania 
w celu znalezienia rozwiązania.

Masa elektromagnetyczna. Ponieważ 
kwestya istnienia eteru jest sub ju- 
dice, godzi się stosować do zagadnień 
elektromagnetycznych metody nieprzy- 
puszczające istnienia eteru. Ponieważ 
jednak hypoteza eteru daje nam najbar
dziej podręczny i poglądowy obraz zja
wisk, godzi się ją  zachować w zwykłem 
przedstawieniu, dając obok tego inne 
tłumaczenie, niewłączające pojęcia eteru. 
Takie postawienie kwestyi odpowiadało
by wszelkim możliwościom.

Dwa odmienne tłumaczenia masy elek
tromagnetycznej przeestawiałyby się, jak  
następuje:

a) W  świetle hypotezy eteru. „Jeśli ciało 
„nienaładowane o masie M, będące 
„w spoczynku, wprawię w ruch z pręd
k o śc ią  F, to praca, jaką  wykonać mu- 
„szę, równa się energii cynetycznej, przez 
„to ciało nabytej, t. j. 1/2MF3. Jeśli je- 
„dnak ciało je s t  naładowane elektrycz
n ośc ią ,  będę musiał wykonać większą 
„pracę, by wprawić je  w ruch z taką 
„samą prędkością, gdyż poruszające się 
„ciało naładowane wytwarza siłę m agne
ty c zn ą ;  je s t  ono otoczone polem magne- 
„tycznem, a pole to zawiera energię. 
„W ten sposób, gdy ciało je s t  wprawione 
„w ruch, muszę wrydatkować energię dla 
„energii magnetycznej ciała, jakoteż dla 
„jego energii cynetycznej. Jeśli ciało 
„naładowane porusza się wzdłuż linii 
„OX, siła magnetyczna w punkcie P  two- 
„rzy z płaszczyzną POX  kąt prosty: w ten 
„sposób, linie siły magnetycznej tworzą 
„koła, mające za oś OX.

„Wielkość siły w P  równa się 
e V  sin 0 /O P 3 

„gdzie 0  oznacza kąt POX. Otóż, w polu 
„magnetycznem energia na jednostkę 
„objętości w dowolnym punkcie, w któ- 
„rym siła magnetyczna je s t  H, równa się 
„H3/ 87t. W ten sposób, energia na je 
d n o s tk ę  objętości w punkcie P, powsta
j ą c a  z pola magnetycznego, wytworzone
g o  przez poruszający się ładunek, jest 

e'JV3 sin2 0/8rcOP4,
„a biorąc sumę energii poprzez całą ob
ję to ść ,  ładunek otaczającą, znajdziemy 
„wielkość energii pola magnetycznego. 
„Jeśli poruszające się ciało je s t  przewod
n ik ie m  kulistym o promieniu a, prosty 
„rachunek wykazuje, że energia pola ma
gnetycznego  równa się

1/3 e2V*/a.
„Energia, konieczna dla wprawienia 
„w ruch kuli, równa się tej właśnie ener
g i i ,  zwiększonej o cynetyczną energię 
„kuli, t. j .  wynosi:

i/f m v a - f  i/3 . ~  - F3 albo V, (™+2A ~ )  V2.
c i  a

„Tak więc, z energią tą  ma się tak, jak- 
»gdy by była energią cynetyczną kuli
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„o masie m-}-(2e2/3a) zamiast m. A  więc,
„pozorna masa ciała naelektryzowanego

e 2

„nie je s t  m, lecz m - |~2/3 — . SiedliskoCl
„tego powiększania się masy nie tkwi 
„w samem ciele naelektryzowanem, lecz 
„w otaczającej je  przestrzeni tak, jakby 
„eter w tej przestrzeni był wprawiony 
„w ruch przez przejście przez niego linii 
„sił, pochodzących z naładowanego ciała, 
„i jakby zwiększenie się masy nałado
w an eg o  ciała powstało z masy eteru, 
„wprawionego w ruch przez linie siły 
„elektrycznej" ł).

Rozumowanie powyższe jest typowe 
dla teoryi eteru. „Prędkość11 jest odnie
siona do unieruchomionego eteru. „Ener
gia magnetyczna na jednostkę objętości" 
nie może naturalnie być ujęta inaczej, 
jak  zapomocą materyi ważkiej, i, n a j
prawdopodobniej, w najbliższej przysz
łości będzie uważana za zupełną fikcyę. 
Lecz służy ona dobrze swemu celowi, 
i obliczenie masy elektromagnetycznej 
je s t  szczególnie wytworne.

b) Bez hypotezy eteru. Jedyna funkcya, 
spełniana przez masę elektromagnetycz
ną ciała, polega na uzdolnieniu go do 
przeciwstawiania oporu przyspieszeniu 
lub opóźnieniu, innemi słowy, na obda
rzeniu go energią cynetyczną, gdy jest 
w ruchu, lub na powiększeniu tej ener
gii cynetycznej, gdy samo ciało posiada 
masę mechaniczną. Otóż, dobrze wiado
mo, że do przepuszczenia równych prą
dów w tym samym kierunku poprzez pe
wną liczbę drutów więcej potrzeba ener
gii, gdy druty ściśle przylegają do sie
bie, niż gdy znajdują się w pewnej od 
siebie odległości. W samej rzeczy, ener
gia niezbędna je s t  proporcyonalna wzglę
dem „blizkości", t. j. odwrotnie propor
cyonalna względem odległości, druty 
przedzielającej.

W solenoidzie o długości l, promieniu r 
i liczbie zwojów n energia, niezbędna do

>) Sir T. T. Thomson. „Corpuscular Theory 
of M atter", str. 28 (Constable, Londyn, 1907). 
P a trz  rów nież sir O. Lodge. „E lectrons", str. 
204 Bell, Londyn, 1906.

przepuszczenia lub przerwania prądu, C, 
równa się

2%2n2r2C2/l.
Otóż ponieważ nr je s t  to całkowita 

długość ^ drutu, to energia niezbędna 
wynosi 1/2X2(72/i. Ponieważ jednak C =  ilo
ści elektryczności, podzielonej przez je 
dnostkę czasu QJt, to wyrażenie to jest 
pod względem wymiaru równoważne wy
miarowi

ładunek3X p rędk ość2X  długość.
W wyrażeniu tem na energię cynetyczną, 
znajdujemy, że Q?/L odgrywa rolę masy. 
Może ono przeto być nazwane „masą 
elektromagnetyczną". Jest to współczyn
nik bezwładności elektronów, stanowią
cych w swym ruchu prąd przez drut 
przechodzący, czyli masa elektromagne
tyczna elektronów. Część jej przyna
leżna każdemu elektronowi, składa się (1) 
z części, którą przypisać należy ruchowi 
otaczających elektronów, (2) z części, 
powstałej na skutek własnego ruchu elek
tronu. Ponieważ elektron ma wymiary 
skończone, jego własny ruch, stanowią
cy prąd elektryczny, może być uważany, 
jako ruch równoległy pewnej liczby 
mniejszych ładunków, które razem sta
nowią ładunek elektronu. Stąd masa 
elektromagnetyczna pojedyńczego elek
tronu, lub jakiegokolwiek ciała nałado
wanego jest gdzie E  je s t  to
ładunek, A  promień, V  prędkość, a P  
współczynnik liczebny. Takie przedsta
wienie rzeczy nie przypuszcza wcale 
istnienia eteru, ani „energii pola“ i po
zostaje w ścisłym związku ze stwierdzo- 
nemi faktami. Prędkość V mierzy się 
nie względem nieruchomego eteru, lecz 
względem mierzącego przyrządu.

To wygląda nieco na „działanie- na 
odległość1* i nie jednemu wydawać się 
będzie krokiem wstecznym, dokonanym 
kosztem wielkich zdobyczy Maxwella 
i Hertza; w rzeczywistości jednak stano
wi pewnego rodzaju most, dzięki które
mu możemy właśnie ocalić te zdobycze 
jeśli wypadnie kiedykolwiek w przyszło
ści porzucić hypotezę eteru x).

x) Na 81 zebraniu przyrodników , dbytym o 
w Salzburgu w  r. 1909, E inste in  rozpoczął swoje
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Prędkość światła. Ponieważ ruch eteru 
nie daje się wykryć (dotychczas przy
najmniej pozostał niewykrytym), Lorentz 
przecina węzeł, uważając eter za n ie ru 
chomy. I Lorentz, i Einstein uważają 
prędkość światła za bezwzględnie stałą. 
Jako wniosek wypływa stąd, że porusza
jące się ciało promieniujące je s t  otoczo
ne nie przez powierzchnie fal współśrod- 
kowe, lecz ekscentryczne. Posunięte do 
swych najdalszych konsekwencyj logicz
nych, pojmowanie to prowadzi do Fitz- 
gerald - Lorentzowskiego kurczenia się 
wszelkiej poruszającej się materyi, do 
nierówności działania i oddziaływania, do 
niestosowalności równoległoboku sił, do 
względności czasu i jednoczesności—je- 
dnem słowem, do obalenia podstaw me
chaniki. Czy hypotezą eteru oprze się 
takiemu przewrotowi, przyszłość dopiero 
pokaże, dla uniknięcia jednak  nieporozu
mienia w tej dziedzinie, musimy zazna
czyć, że niema ani jednej konieczności, 
wynikającej bądź z doświadczenia, bądź 
z obserwacyj fizycznej lub astronomicz
nej, któraby mogła nas skłonić do wiary, 
że prędkość światła je s t  niezależna od 
prędkości źródła. O ile nam wiadomo, 
je s t  wręcz przeciwnie, mianowicie, że 
prędkość światła może być dodana do 
prędkości źródła, a w takim razie, ciało, 
wysyłające światło, jeśli je s t  w ruchu 
jednostajnym, byłoby otoczone przez po
wierzchnie fal współśrodkowe.

Musimy tu ostrzedz przed innym je sz 
cze błędem, mianowicie, że siła ciążenia 
przenosi się z nieskończoną szybkością. 
Laplace usiłował tego dowieść, lecz p rzy
puszczenia jego są natury wątpliwej. 
Ritz wykazał, że jedno przynajmniej zja
wisko astronomiczne, ruch punktu  przy- 
słonecznego Merkurego, dotychczas nie
wytłumaczony, zgadza się z szybkością 
przenoszenia się siły ciążenia, równą 
prędkości światła.

Tłum. J. Faterson.
(Dok. nast.).

przem ów ienie przypuszczeniem , że e te r  pow inien 
być uw ażany za porzuconą bypotezę . Z pog lą
dem  ty m  zgadzają się obecnie w szyscy  fizycy  
niem ieccy.

PRZEM IA N A  CUKRU W  Ż Y W E J  
K O M Ó R C E  x).

Pośród badań przemiany cukru w ży
wej komórce zasługują na specyalną 
uwagę dwie serye prac, wychodzących 
z różnych punktów widzenia. Z jednej 
strony stoi angielski badacz Harden, we
dług którego proces rozszczepienia cukru 
odbywa się pod wpływem fermentu, zwa
nego zymazą. Harden wykazał, że dzia
łanie zymazy na cukier odbywa się ty l
ko w obecności kwasu fosforowego i że 
cząsteczka glikozy pod wpływem tego 
fermentu rozpada na dwie połówki, z k tó
rych jedna łączy się z kwasem fosforo
wym na ester i prawdopodobnie znów 
zamienia się syntetycznie na kwas gli- 
kozofosforowy, gdy druga połówka tym 
czasem podlega dalszym przemianom. 
W ten sposób powstały kwas rozpada 
się znów na kwas fosforowy i glikozę, 
z której jedna połówka je s t  przeznaczo
na do dalszego rozkładu, druga zaś zo
staje zużyta do ponownej syntezy, aż 
wreszcie odtworzy się wszystek cukier 
gronowy.

Harden i inni dochodzą do przekonania, 
że cukier rozpada się na dwuoksyaceton, 
który zostaje zużyty do syntezy glikozy, 
i aldehyd glicerynowy przeznaczony do 
dalszego rozkładu.

Drugi szereg prac został zapoczątko
wany przez Karola Neuberga, który zwró- 
cU uwagę, że dotychczas w badaniach 
zaniedbywano stosunek kwasu pyrogro- 
nowego CH2: C (OH). COOH, izomeryzu- 
jącego się na CH3 . CO.COOH, do procesu 
fermentacyi drożdży.

Neuberg udowadnia, że drożdże posia
dają lerment, zwany karboksylazą, która 
oddziela od kwasu pyrogronowego bez
wodnik węglowy według wzoru:
CH2 . C (OH). COOH -> CH3 . CO . COOH 

-> CH3 . CHO +  C02.
aldehyd  octow y

Naturwissenschaffcen, 1914, zesz. 4. Oppen
heim er K aro l prcf. dr., D er Z uckerum satz in der 
lebenden Zelle.
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To ostatnie spostrzeżenie rzuciło zupeł
nie nowe światło na chemię zjawisk fer
mentacyjnych. Jeżeli można z pełnem 
prawem umieścić CH3CO . COOH pośród 
produktów rozpadu cukru, to z drugiej 
strony największy problemat powstawa
nia dwutlenku węgla podczas fermenta- 
cyi byłby rozwiązany i równocześnie 
znalezionoby materyał na acetaldehyd, 
który znajduje się w bardzo blizkim sto
sunku do alkoholu etylowego, a różni się 
tylko brakiem dwu wodorów:

C H 3 C H O  +  H3 =  C H 3 . C H 2 . O H .

W ten sposób wykazano, że CH3.CO.COOH 
może stanowić pośrednie ogniwo w pro
cesie fermentacyi cukru, ale nie jest 
obecność jego konieczna. Również do
tychczas nie udało się wykazać, że alde
hyd octowy powstaje w ten sposób pod
czas rozmaitych fermentacyj, przyczem 
nieznaczne ilości, znajdowane w fermen
tacyi, bezwątpienia dadzą się sprowadzić 
do wtórnego procesu utlenienia alkoholu. 
Chodzi więc obecnie o hypotezę, pozwa
lającą zdać sobie sprawę z rozmaitych 
stopniowych reakcyj, które wychodząc 
z cukru prowadzą wreszcie do alkoholu 
i kwasu węglowego.

Jeżeli więc przyjmiemy, że kwas py- 
rogronowy jest jednym z tych stopni, to 
nastręcza się jako dalsze pośrednie ogni
wo między cukrem a tym kwasem—glio- 
ksal metylowy CH3.CO.CHO, który z j e 
dnej strony jest w prostym bardzo sto
sunku do aldehydu glicerynowego, z d ru 
giej znów—do kwasu pyrogronowego: 
CHoOH.CHOH.CHO -* CH2 : C(OH).CHO -  

CH2.C(OH).COOH.
Po przyjęciu tego założenia dadzą się 
sformułować na papierze najrozmaitsze 
możliwości, co do ułożenia i połączenia 
tych przejściowych reakcyj. Główny pro
ces odbywa się jednakże wśród następu
jących warunków: przez utlenienie two
rzy się kwas pyrogronowy, wydziela się 
C02. Z tym procesem utleniania łączy 
się proces redukcyjny. Prawdopodobnie 
te procesy zostają wywołane katalitycz
nie przez specyalną postać fermentów, 
zwanych oksydoredukazami. Oksydore- 
dukazy te mają zdolność rozkładania wo
dy na wodór i tlen, przyczem pierwszy

działa redukująco, drugi zaś — utleniają
co. Obecność takiego katalitycznego fer
mentu wykazano w organach zwierzę
cych podczas zamiany aldehydu na kwas 
i równocześnie drugiej połówki aldehydu 
na alkohol. Opierając się na tych da
nych, można będzie ująć tą przemianę 
cukru w następujący schemat:

Jeżeli więc przyjmiemy wyżej wzmian
kowaną hypotezę, to zjawisko przemiany 
cukru w komórkach drożdży je s t  wyja
śnione. Ale chodzić będzie obecnie o to, 
jak  odbywa się ta cała przemiana ma- 
teryi w pozostałych żyjących komórkach. 
Jeżeli zaś chcemy zastosować powyższy 
schemat przemiany do rozmaitych mikro
bów, do zwierząt i roślin, to powinniśmy 
przedewszystkiem zdać sobie sprawę 
z tworzenia się kwasu mlecznego, który 
powstaje w znacznej ilości z cukru ró
wnież wtedy, gdy się alkohol zupełnie 
nie tworzy. Należy przytem pamiętać
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że w powyższym schemacie umieszczenie 
kwasu mlecznego nie nastręcza żadnych 
trudności, ponieważ powstaje wprost 
z glioksalu metylowego przez dodanie 
wody. Neuberg i Dakin w ostatnich cza
sach wynaleźli w organach zwierzęcych 
fermenty powodujące przemianę bezpo
średnią glioksalu metylowego na kwas 
mleczny. To tworzenie kwasu mlecznego, 
jako produktu zamiany cukru w komór
ce wystąpiło na pierwszy plan tembar- 
dziej obecnie w badaniu zwierzęcej prze
miany materyi, że znowu udało się roz
maitym badaczom wykazać z zupełną 
pewnością glikolityczny ferment w po
szczególnych przypadkach, przedewszyst
kiem zaś w ciałkach krwi. Na tych da
nych można przyjąć bezsprzecznie, że ten 
ferment glikolityczny je s t  fermentem 
tworzącym kwas mleczny. Ale trzeba 
pamiętać, że cała ta przemiana cukru na 
kwas mleczny może się odbywać w ko
mórce tylko wobec dwu sprzyjających 
okoliczności, a mianowicie: w nieobec
ności tlenu i braku takich fermentów, 
któreby mogły w dalszym ciągu działać 
utleniająco na kwas mleczny. W  zwie
rzęcych komórkach podczas normalnej 
tlenowej przemiany materyi niema, jak  
widać, odpowiednio sprzyjających w a
runków, lecz tutaj zachodzi daleko idący 
i bardzo skomplikowany proces utleniania 
kwasu mlecznego.

Niewdając się w niezupełnie wyjaśnio
ne i w wielu punktach sporne szczegóły, 
prof. Oppenheimer stara się dać ogólny 
obraz tego, w jak i sposób we wszystkich 
żyjących komórkach odbywa się prze
miana cukru. Pierwszym aktem tej p ra
cy, ogólnym dla wszystkich komórek, je s t  
zamiana cząsteczek cukru na glioksal 
metylowy. Od tego pierwotnego produktu 
w dalszym ciągu prowadzą trzy drogi, 
zależne od rozmaitych warunków: P ier
wszy przebieg odbywa się wtedy, gdy 
niema zupełnie warunków, sprzyjających 
przekształceniom glioksalu. Taki stan 
będzie w razie braku tlenu: wtedy po
wstaje z glioksalu przez przyjęcie H20 
kwas mleczny.

Drugi przypadek nastąpi w obecności 
fermentów, które powodują w nieobec

ności tlenu przemiany glioksalu metylo
wego ostatecznie na alkohol i dwutlenek 
węgla. To stanowi normalną przemianę 
materyi w komórkach drożdży i bardzo 
wielu bakteryj, a beztlenową przemianę 
materyi w komórkach roślin i zwierząt.

Całkowite utlenienie stanowi' trzecią 
drogę w tych procesach, oczywiście za
chodzi w obecności tlenu i specyalnych 
.fermentów zwanych oksydazami i wy
stępuje w komórkach zwierząt, roślin 
i większości bakteryj, gdy tymczasem 
nigdy go niema w komórkach drożdży. 
W szczegółach ten proces utleniania nie 
je s t  zupełnie wyjaśniony i jest bardzo 
nieprawdopodobnem, ażeby tutaj stale 
szło o jedno i to samo chemiczne zja
wisko. Tak np. według Palladina całko
wity kwas węglowy w tym procesie po
wstaje nie jako rezultat utleniania łań
cucha węgla, lecz wyłącznie przez kata
lityczne odszczepianie grup karboksylo
wych; natomiast w komórkach w ystępu
jące oksydazy, nie spełniają żadnej innej 
funkcyi poza chwytaniem wodoru i spa
laniem go na wodę.

Oczywiście, że roztrząsane tutaj spra
wy należy brać w większości przypad
ków, jako hypotezy, które oczekują 
eksperymentalnego wyjaśnienia i pamię
tać trzeba, że zasadnicze zjawiska są 
bardzo do siebie podobne i mogą się 
zmieniać zależnie od warunków życia or
ganizmu (aerob lub anaerob). Hypoteza 
prof. Oppenheimera zyskała ostatniemi 
czasy jeszcze większe znaczenie z tego 
względu, że natrafiono w rozpadzie re 
sztek białka na ciała zupełnie podobne 
do ketonokwasów, jakie spotyka się pod
czas przemian cukru w komórkach.

A więc wyżej podane przypuszczenia 
przedstawiają się bardzo interesująco, 
ponieważ tłumaczą pierwsze, dotychczas 
niepewne, kroki na drodze zjawisk w ob
rębie żywej materyi, podając o ile mo
żności dokładny obraz zamiany bezazo- 
towych ciał w celach energetycznych. 
Specyalnie dotyczę to zjawisk odbywa
jących się w komórkach zwierzęcych 
i zawsze powinno się pamiętać, że zesta
wianie przemiany materyi w komórkach 
drożdży i komórkach zwierzęcych opiera
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się tylko na zasadzie analogii. Również 
nie można taić, że współdziałanie specy
ficznych fermentów w pierwszej fazie 
procesu, a mianowicie w zamianie gli
kozy, uważa się za udowodnione tylko 
dla komórek drożdży i prawdopodobnie 
również jeszcze dla komórek roślinnych. 
Przeciwnie zaś niemożna dotychczas nie
stety powiedzieć, że te same termenty 
udało się wyodrębnić z komórek zwie
rzęcych z bezsprzeczną pewnością, z wy
jątkiem pracy Stoklasy, któremu jakoby 
miało się to w zupełności udać. Przy- 
tem wyniki jego badań wiążą się wła
śnie z przemianą cukru na alkohol i kwas 
węglowy, a więc ze zjawiskiem, które 
w normalnych warunkach nie występuje 
w żadnym razie w ciele zwierzęcem. 
Istnieje cały szereg prób, ażeby izolować 
ten ferment z komórek zwierzęcych, da
jących sprzeczne rezultaty. Albo nie 
stwierdzono żadnego działania, albo zna
leziono tylko tworzenie kwasu węglowe
go, albo kwasu mlecznego, albo alkoholu 
i t. p. Zdaje się jakby ten nadzwyczaj
nie wrażliwy i z ży wą protoplazmą zwią
zany ferment można było ekstrahować 
podczas rozkładu cukru tylko w w yjąt
kowych przypadkach, w zupełnie okre
ślonych warunkach. Doświadczenia, któ
re z zupełną pewnością stwierdzają prze
mianę cukru gronowego w kwas mlecz
ny, zostały dokonane na komórkach obu
marłych, jakiemi są czerwone ciałka 
krwi. Jeżeli te próby i doświadczenia 
nie są bez wartości dla pierwszego aktu 
(przynajmniej w komórkach drożdży), to 
im dalej wchodzimy w głąb zjawisk prze
miany cukru, tem więcej brak doświad
czalnych podstaw. Również tutaj wyka
zano obecność fermentu, zwanego karbo- 
ksylazą, w komórkach drożdży i roślin. 
Natomiast z komórek zwierzęcych nie 
otrzymano tego fermentu, jak  również 
i innych fermentów, powodujących oksy 
doredukcyę, prowadzącą ostatecznie do 
wytworzenia kwasu węglowego i wody.

Również niewiele ma się danych o roli 
trzustki w przemianie cukru w komór
kach ciała zwierzęcego. I w tym wzglę
dzie, pomimo niezmordowanej pracy, nie 
wyszliśmy poza próby fundamentalne, że

pies wpada w diabetes, gdy mu usunąć 
trzustkę. Wśród licznych hypotez o roli 
trzustki w organizmie prawdopodobnie 
pierwsze miejsce należy się tej, która 
głosi, że trzustka dostarcza wewnętrznej 
sekrecyi, która funkcyonuje jako p.od- 
nieta, „aktywator1* dla fermentów glilco- 
litycznych tkanek.

Na zakończenie Oppenheimer porusza 
kwestyę związku między temi chemicz- 
nemi przemianami a pracą mięśniową. 
Jeżeli przyjmiemy wyżej podany sche
mat za prawidłowy, to przemiany cukru 
odbywałyby się w dwu również energe
tycznie ostro zaznaczonych stopniach. 
Przejście w kwas mleczny odbywa się 
z nieznacznym zyskiem wolnej energii 
w postaci ciepła, stanowiącej 4% ogólnej 
rozporządzalnej energii. Cała reszta ener
gii byłaby więc wolną przy tych prze
mianach, prowadzących do ostatecznego 
utlenienia cukru. I tutaj można wraz 
z Hillem przyjąć, że energetyczna praca 
mięśniowa przebiega w dwu etapach. 
Gdy mianowicie niema produkcyi ciepła 
w pracującym mięśniu, to można stwier
dzić, że mięsień podczas skurczu, a więc 
faktycznie pracując, wydoje tylko bardzo 
nieznaczną ilość ciepła, a produkuje ob
ficie kwas mleczny; w drugiem stadyuin 
rozkurczu mięśnia będzie wydana główna 
ilość ciepła prawdopodobnie właśnie śród 
silnych utleniających przemian. Czy te 
obadwa zjawiska są w wewnętrznym 
związku ze sobą — w to nie wchodzi 
Oppenheimer. Ogólne więc energetycz
ne stosunki mięśnia są bardzo mało w y
jaśnione i dużo kwestyj fundamental
nych jeszcze jest otwartych. Bardzo in
teresująco się przedstawia sprawa, czy 
mięsień produkuje mało ciepła w pierw
szym akcie swej działalności, w drugim 
natom iast—znaczną ilość? Tc i tym po
dobne pytania znajdą odpowiedź zadowa
lającą, jeżeli gruntownie będzie zbadana 
kwestya przemiany cukru w komórce 
z punktu widzenia czysto chemicznego 
i jeżeli poznamy drogę, która prowadzi 
od ciał bezazotowych i tłuszczowych do 
ciał, stanowiących materyał energetycz
ny mięśnia. Dotychczas również nie wie
my, jak  się odbywa przerób tłuszczów
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podczas przemiany materyi w organi
zmie. Tłuszcze stanowią olbrzymi zapas 
energii w ciele zwierzęcia i je s t  przeto 
wielce nieprawdopodobnem, ażeby ule
gały wprost spalaniu bez uprzedniej prze
miany.

Reasumując wszystko wyżej powiedzia
ne, prof. Oppenheimer przychodzi do 
wniosku, że natura nie stworzyła trzech 
typów zjawisk chemicznych w komórce 
stosownie do trzech państw istot ży
wych, lecz że fundamenty zasadnicze 
tych zjawisk są jednakie i że, bez w ąt
pienia, przyczyna obecnie występujących 
różnic leży w powolnem różnicowaniu 
i przystosowywaniu praprotoplazmy ko
mórkowej.

Dr. f i l .  W  ład. Majewski.

M R Ó W K I A R O ŚLIN Y .

(Dokończenie).

Palet, że mrówki, korzystając ze schro
nienia, jakie im zapewniają pewne rośli
ny, hodują na nich mszyce, sprawia, że 
jeżeli nawet nie są bezpośrednio dla ro 
ślin szkodliwe, to w każdym razie stają 
się szkodnikami pośredniemi. Tak za
chowują się np. przedstawicielki rodzaju 
Lasius, które otaczają mszyce, znajdują
ce się na liściach i łodygach roślin, czemś 
w rodzaju wału obronnego. I nasza, 
skądinąd pożyteczna, Formica rufa oraz 
odmiana jej pratensis często wywiera 
wpływ ujemny na rozwój drzew owoco
wych; gdy bowiem odwiedza znajdujące 
się na drzewach mszyce, obecnością swoją 
odstrasza ich wrogów naturalnych, i w ten 
sposób sprzyja nadmiernemu rozmnaża
niu się mszyc.

Szczególnie szkodliwe dla roślin są 
mrówki, należące do rodzaju Atta, a to 
ze względu na to, że objadają doszczęt
nie liście, pozostawiając nieuszkodzonemi 
same tylko żeberka liściowe. Mrówki te 
są mieszkańcami podzwrotnikowej A m e
ryki i wykazują nader wyraźną dwu- 
kształtność: samice i samce są daleko

większe od robotnic, które bywają przy- 
tem rozmaitej wielkości, czasami zaś wy
różniają się szczególnie drobnemi rozmia
rami; największe pośród nich oznacza się 
zwykle mianem żołnierzy. Ciało zaró
wno żołnierzy, jak  i robotnic je s t  pokryte 
ostremi wyrostkami i cierniami. Mrówki 
rodzaju Atta wchodzą tłumnie na drze
wa najrozmaitszych gatunków i silnemi 
szczękami wygryzają okrągłe kawałki 
liści, niszcząc w ten sposób nieraz całą 
blaszkę liściową. Wygryzione części liści 
mrówki zanoszą do gniazda, gdzie je  na 
stępnie rozdrabniają, żują i wreszcie for
mują z nich masę gąbczastą. Masa ta 
nie służy mrówkom za pożywienie, lecz 
używana je s t  jako podłoże do hodowli 
pewnego gatunku grzyba, Rhozites gon- 
gylophora. Matka, pragnąca założyć no
wą kolonię mrówek, przenosi ze starego 
gniazda okruchy substratu  gąbczastego 
wraz z nićmi grzyba, aby na nowem ho
dowlę grzyba założyć.

Z innych korzyści, jakich rośliny do
starczają mrówkom, należy wymienić 
i tę, że liście ich częstokroć służą mrów
kom za materyał, z którego budują gnia
zda. Tak np. mrówki Oecophylla sma- 
ragdina, mieszkające w podzwrotniko
wych okolicach Afryki, Azyi oraz na wy
spach Melanezyi, budują gniazda z liści 
w ten sposób, że zbliżają brzegi sąsia
dujących z sobą liści i spajają je  nićmi, 
tormującemi się z twardniejącej na po
wietrzu wydzieliny gruczołów przędnych 
larw mrówczych. W podobny sposób 
buduje gniazdo południowo-amerykańska 
mrówka Camponotus senex, afrykańskie 
i azyatyckie przedstawicielki rodzaju Po- 
lyrhachis, niektóre gatunki Myrmicaria 
i inne.

Co dotyczę kwiatów, to mrówki odwie
dzają je  w tym jedynie celu, aby dotrzeć 
do gruczołów wydzielających słodkie so
ki. Słodycz owoców również pociąga 
mrówki, lecz u nas zazwyczaj spotyka- 
my je tylko na takich owocach, których 
wierzchnia skórka została uprzednio usz
kodzona. Inaczej rzecz się przedstawia 
w krajach zwrotnikowych; tak np. wzbu
dzająca obawę ze względu na bolesne 
ukłucia mrówka Solenopsis geminata
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niszczy rozmaite hodowane tam owoce; 
Camponotus brutus i Cremastogaster afri- 
cana-winkleri, niszczycielki owoców ka
kaowych, wyrządzają wiele szkód w afry
kańskich koloniach Niemiec.

Niezmiernie interesujący je s t  stosunek 
mrówek do nasion oraz rola mrówek 
w ich rozsiewaniu. Nasiona wielu ro
ślin, jak  np. fiołka, glistewnika, posiada
ją  tak zw. znaczek, zawierający substan- 
cyę oleistą; dla tej właściwości nasiona 
te są przez mrówki poszukiwane i zano
szone do gniazda, skąd po odgryzieniu 
oleistej części zostają usuwane. Ponie
waż jednak uszkodzenie tego rodzaju nie 
pozbawia nasienia zdolności do kiełko
wania, przeto mrówki stają  się mimowoli 
dodatnim czynnikiem w rozpowszechnia
niu danych roślin. Zdarza się też nie
rzadko, że mrówki, dźwigając tak znacz
ny dla siebie ciężar, gubią go po drodze, 
wskutek czego powstają drobne szlaki, 
prowadzące do mrowisk i zarośnięte pe- 
wnemi określonemi gatunkami roślin. 
Szwedzki uczony Sernander stwierdził, że 
jedna tylko kolonia Formica rufa rozsie
wa w ciągu jednego okresu wegetacyj
nego pokaźną liczbę 36 480 nasion; ten
że sam badacz zaobserwował, że czarno- 
brunatne mrówki gatunku Lasius niger 
zebrały w ciągu 8 tygodni 638 nasion 
Veronica hederifolia i następnie, po od
jęciu i zjedzeniu „znaczka", nasiona te 
z gniazda usunęły.

W krajach śródziemnomorskich żyją 
mrówki rodzaju Messor, do których na
leży nader znaczna ilość gatunków; mrów
ki te zajmują się zbieraniem ziarn traw 
i zbóż, przyczem czynią to tylko w dzień, 
gdy zaś wieczór zastanie je w pewnem 
od gniazda oddaleniu, wówczas rzucają 
wszelkie ciężary i, niczem nieobciążone, 
dążą szybko do gniazda. Wobec tego zaś, 
że poza tem również musi się często zda
rzać, że mrówki gubią po drodze ziarna, 
przeto i u nich powstają szlaki, zarośnię
te trawą i zbożem, co nawet dało powód 
do mniemania, że mrówki te umyślnie 
obsiewają drogi, wiodące do gniazda. 
W jaki sposób mrówki spożytkowują 
swe zbiory — dotychczas jeszcze właści
wie niewiadomo. Na kwestyę tę istniał

między innymi i taki pogląd, że mrówki 
w pewien sposób nie dopuszczają ziarn 
do kiełkowania i że gromadzą je jako 
zapasy żywności, lecz przypuszczenie to 
nie opiera się na żadnych konkretnych 
podstawach; według innego poglądu, 
powstający w ziarnach pewien rodzaj 
słodu służyć ma .mrówkom za pożywienie. 
Prawdopodobniejszem jednak wydaje się 
przypuszczenie, wyrażane w latach ostat
nich, że ziarna te służą za podłoże do 
hodowli pewnego gatunku grzyba. Hypo- 
teza ta opiera się na fakcie, że mrówki 
wraz z pogryzionemi ziarnami wyrzucają 
z gniazd swoich również czarną, kruchą 
masę, w której po bliższem badaniu zna
lezione zostały zarodniki grzyba Asper
gillus niger.

Pewne gatunki mrówek, żyjących 
w podzwrotnikowej Ameryce południo
wej, postępują z zebranemi ziarnami 
w sposób szczególny, wciągają je  miano
wicie na krzewy i drzewa, pokrywają je 
ziemią, otaczają powłoką z masy, prze
robionej z ziemi, i postępując w ten spo
sób, tworzą budowle dość znacznej wiel
kości, na których rosną najrozmaitsze, 
kiełkujące z przyniesionych nasion rośli
ny. Budowle te nazywają ogrodami mró
wek. W jakim właściwie celu ogrody 
takie są zakładane, dotychczas jeszcze 
niewiadomo; być może, że instynkt, kie
rujący mrówkami w tej czynności po
chodzi z odmiennych od obecnych wa
runków, w których mrówki zmuszone 
były budować gniazda na znacznych wy
sokościach, aby korzystać z nich w cza
sie przyboru wody.

Rozmaity bywa, jak  widzimy, stosunek 
mrówek do roślin, lecz we wszystkich 
przypadkach jedno nas zawsze w stosun
ku tym uderza, to mianowicie, że ko
rzyść osiągana jest stale i zawsze przez 
mrówki, nie zaś przez rośliny.

J. B.
(W edług H . Stitza).
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i\l<ademia Umiejętności.
II I.  W y d z ia ł m ate m atyczn o -p rzyro d n iczy .

Posiedzenie dnia 2 marca 1 9 1 4  r.

Przew odniczący : C z ł. E . G odlew ski sen.

Sekretarz przedstawia wydawnictwa, k tóre 
ukazały się od czasu ostatniego posiedzenia.

Sprawozdanie K om isji fizyograficznej, obej
mujące pogląd na czynności dokonane w cią
gu roku 1912 oraz m ateryały do fizyografu 
kraju. Tom czterdziesty siódmy (z 8-ma 
tablicami). W Krakowie, 1913. Zawiera, 
prócz sprawozdań z działalności Komisy i: 
W yniki spostrzeżeń m eteorologicznych w Ga- 
lioyi w roku 1912, wykaz gradobić w roku 
1912, spostrzeżenia pojawów w świecie ro 
ślinnym i zwierzęcym, wykonane w r. 1912 
w Oźydowie przez p. J. Hawrysiewicza, roz
prawy z zakresu fauny, flory i geologii pp. 
E . Niezabitowskiego, A. J. Żmudy, W. Sza
fera, J . bar. Brunickiego, S. Małkowskiego, 
W. Priedberga, S. Klemensiewicza, W. Po- 
lińskiego i A. W róblewskiego, wreszcie s tre 
szczenia w języku francuskim  lub niem iec
kim rozpraw w tym  tomie Sprawozdań za
mieszczonych.

Ozł. H. Hoyer przedstaw ia rozprawę p. 
Z. Fedorowicza p. t.: „Przyczynek do ba
dań nad anatomią i rozwojem układu  n a 
czyniowego płazów".

P . F . przedstaw ia wyniki swych badań 
nad stosunkam i anatomiczno-porównawczemi 
żył w ogonach larw  płazów bezogonowych. 
Dokładniej opisuje rozwój żyły: yena cauda- 
lis lateralis i stw ierdza homologię tej żyły 
z żyłą vena lateralis płazów ogoniastych. 
N adto opisuje połączenie układu limfatycz- 
nego z żylnym w okolicy ogonowej larw 
płazów bezogonowych, przyczem wykazuje 
u  Pelobates fuscus nowy typ  zastawki przy 
ujściu ty lnych  serc limfatycznych do żyły.

Czł. W. Kulczyński przedstawia rozprawę 
własną p. t.: „A ranearum  speci?s novae mi- 
nusve cognitae, in m ontibus K ras dictis 
a d-re C. Absolon aliisąue oollectae“ .

P. K. opisuje nieznanego dotychczas sam 
ca gat. Tegenaria annulata  Kulcz. i sze
snaście nowych gatunków  pająków, zebra
nych przez d-ra K. Absolona i towarzyszy 
w jaskiniach Krasu austro-w ęgierskiego i b a ł
kańskiego. Dla kilku z tych  gatunków  p. 
K. ustanaw ia dwa nowe rodzaje: Typhloneta 
i Typhlonesticus, różniące się od pokrew 
nych: T aranucnus E . Sim. i N esticus Thor. 
jedynie brakiem oczu.

Czł. A. Wierzejski przedstaw ia rozprawę 
p. K. Simma p. t.: „Narzędzia pyszczkowe 
larwy ję tk i Oligoneuria rhenana Imh. i ich 
anik u  formy dojrzałej11.

P. S. opisuje dokładnie i porównawczo 
narzędzia pyszozkowe larwy ję tk i Oligone
uria rhenana Im h., niepoznane dotychczas 
bliżej, a przedstawiające w przeobrażeniu 
wargi dolnej w narząd przylgowy szczegól
ne przystosowanie do życia owadu w rw ą
cej wodzie. Opisawszy przeobrażenie ozęśoi 
pyszczkowej larwalnych w imaginalne, do
chodzi do wniosku, że owad doskonały nie 
może woale pobierać pokarmu.

Czł. S. Zaremba przedstawia rozprawę p. 
W. Sierpińskiego p. t.: „O dwu zagadnie
niach z teoryi funkcyj nieróżniczkowal- 
nych‘‘.

W pracy tej p. S. rozstrzyga dwa zagad
nienia, podane przez M. Pascha, m iano
wicie: 1) Czy istnieje funkcya ciągła zmien
nej rzeczywistej, k tóra dla żadnej wartości 
zmiennej nie posiada pochodnej ani skończo
nej ani nieskończonej znaku oznaczonego 
lub naw et nieoznaczonego? Czy funkcya cią
gła zmiennej rzeczywistej może dla każdej 
wartości zmiennej posiadać pochodną nie
skończoną znaku oznaczonego lub nieozna
czonego? Pierwsze z tych  py tań  p. S. roz
strzyga twierdząco, przez zbudowanie odpo
wiedniej funkcyi, drugie zaś przecząco, do
wiódłszy nieistnienia odpowiedniej funkcyi.

Czł. S. Zaremba przedstawia rozprawę p. 
A. Hoborskiego p. t.: „W yznaczenie w pe
wnym szczególnym przypadku funkcyi roz
wiązującej dla równania fal ku listyoh“ .

P . H. tworzy pewną funkcyę dla równa
nia fal kulistych w przypadku specyalnej 
dziedziny czterowymiarowej i dowodzi kilku 
jej własności.

Czł. W ł. Szajnocha przedstawia rozprawę 
p. K. W ójcika p. t.: „ Ju ra  K ruhela W iel
kiego pod Przemyślem.1', część IY.

Na podstawie porównania faun kruhel- 
skich z innemi p. W. określa wiek w szyst
kich tam tejszych czterech skał jurajskich; 
piaskowiec kwarcytowy zalicza do batu, 
oolit do ba tu  i keloweju; wapień marglowy 
uznaje za oksford i sekwan, wapień rafowy 
za kim eryd i ty toń . W bacie i keloweju 
K ruhel należał do morza małopolskiego; nie 
było w tedy wcale związku z innemi wystę- 
powaniami ju ry . W oksfordzie i Sekwanie 
okolica K ruhela tworzyła bramę między 
czterem a różnemi obszarami jurajskiem i; ma
łopolskim, donieckim, dobrudzkim  i karpac
kim. W kimerydzie i ty tonie bram a k ru - 
helska zam yka się, ju ra  kruhelska i dobrudz- 
ka nabierają cech karpackich.

Czł. M. Raciborski przedstawia rozprawę 
p. E . Malinowskiego p. t.: „Mieszańce psze
nicy

1) Skład genetyczny Tr. Spelta var. Du- 
hamelianum Mazz. j e ; t  Abc, w ozem A  ozna
cza gen, wywołujący luźne kłosy, b nieobec
ność genu, wywołującego średnio zbite kło
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sy, c nieobecność genu, wywołującego sze
rokie kłoski ty p u  Tr. vulgare. 2) Skład ge
netyczny Sąuare head, użytego do krzyżo
wania z Tr. Spelta, jest a B  C, w czera a 
oznacza nieobecność genu, wywołującego 
luźne kłosy, B  gen, wy wołujący średnio zbi
te  kłosy, C  gen, wywołujący szerokie kłoski 
ty p u  Tr. Tulgare. 3) Po skrzyżowaniu Tr. 
Spelta ze Sąuare head otrzymano w F l he- 
terozygotę o składzie Aa Bb Cc, o kłoskach 
szerokich, kłosach luŹDych. W F 2 zauważo
no rozszczepienie 4 spelta: 8 ty p u  t \  : 3 
Sąuare head : 1 compactum. 4) Dla wy
jaśnienia tego stosunku przyjąć należy, 
oprócz wyżej podanego składu genetycznego 
skrzyżowanych typów, jeszcze istnienie od
pychania pomiędzy A  a C. Dwa te  geny, 
o ile wnosić można z danych liczbowych, 
nie wchodzą razem do jednej gam ety. 5) 
Je s t rzeczą prawdopodobną, że średnia licz
ba ziarn w kiosku (3 dla Tr. vulgare, dwa 
dla Tr. Spelta) jes t jednością mendlującą. 
Trzy ziarna w kiosku stanowiłyby cechę 
panującą w stosunku do dwu. 6) Form y
0 kłosach luźnych, średnio zbitych (przypo
minających Sąuare head) i zbitych, należące 
do gatunku  Tr. dicoccum, wystąpiły w po
tom stw ie mieszańców Tr. dicoccum m uti- 
cum X  Tr. dic. pycnurum  w stosunku 12 
luźnych: 3 średnio zbitych: 1 zbitej. Luźne 
kłosy i średnio zbite są wywołane przez dwa 
n iższe 'geny , z k tórych  jeden (wywołujący 
luźne kłosy) jes t epistatyczny, drugi (wy
wołujący średnio zbite kłosy) jest hyposta- 
tyczny. 7) Form a zbita Tr. dicoccum, u stę 
pująca w stosunku do luźnych form tego 
gatunku  i należąca do czystej linii jednej 
z roślin F 3 mieszańców T r. dicocoum muti- 
cuin X  Tr. dicocc. pycnurum , okazała się 
formą panującą w stosunku do luźnych kło
sów Tr. vulgare. Jeden  i ten  sam typ  kło
sów zbitych w stosunku do pewnych typów 
luźnych kłosów jes t następujący, w stosun
ku  do innych panujący. 8) W potomstwie 
mieszańców Tr. dicoccum muticum X  Tr. 
dicoccum pycnurum  p. M. zauważył co do 
barwy rozszczepienia 15 czerwonych: 1 biała
1 3 czerwone: 1 biała. Co do uostnienia na
stąpiło rozszczepienie 3 bezostne: 1 oścista, 
co do omszenia 3 omszone: 1 gładka.

Sekretarz zawiadamia, że posiedzenie Ko
misyi historyi nauk m atem atyczno-przyrod
niczych odbyło się dnia 27-go stycznia r. b. 
pod przewodnictwem prof. d-ra J. Rostafiń
skiego.

Uchwalono przystąpić do wydania zbioru 
zapisek meteorologicznych, wykonanych w 
Krakowie w ciągu pierwszej ćwierci XVI 
wieku. W ydanie powierzono prof. L. Bir- 
kenmajerowi.

Komisya postanowiła jednocześnie z d ru 
kiem wspom nianych zapisek meteorologicz

nych przystąpić do przedrukowania niezmier
nie rzadkiej książeczki Guldeniusza z roku 
1641 p. t. „Onomastioon Trilingye, latino- 
germano polonicum, rerum  et verborum  ad 
Officinam Pharm aceuticam  speotantium “ . 
Przedrukiem  tego dziełka oraz napisaniem 
do niego w stępu i objaśnień zajmie się prof. 
Rostafiński.

W końcu posiedzenia ks. Ozaykowski w y
głosił kom unikat p. t.: ,,Rozprawka o zać
mieniu Lamchoniusa, w Akademii poznań
skiej profesora1'. Jan  Lamchonius, przez bi
skupa poznańskiego Seb. Branickiego z L ip
skiej Akademii do Poznania wezwany, w y
kładał m atem atykę w Szkole Lubrańskiego. 
W ydał on w Krakowie w r. 1544 dziełko 
astronomiczne, którego trzeoi egzemplarz 
został niedawno odnaleziony. W dziełku tem 
p. t. „Opusculum de causis ecclipsium et 
effectibus. Accedit prognosticon ex ąuatuor 
luminarium deliquiis“ uderza wzmianka o 
obrocie ziemi około słońca, o paralaktycz- 
nych pomiarach księżyca, nakoniec o potrze
bie wiedzy doświadczalnej. A utor wyjaśnia 
zaćmienia naukowo, jako wynik praw p rz y 
rody. Przepowiednie oparte na kwadraoie 
horoskopicznym nie dają się sprawdzić wo
bec mnóstwa błędów.

O D P O W I E D Ź .

W M  18 W szechświata znalazłem „Od
powiedź” p. Jan a  Oziębłowskiego na mój 
list, pomieszczony w JM® 16. W imię prawdy 
stwierdzam, co następuje:

1) P. Jan  Oziębłowski nie czytał dzieł 
Kuglera, na które się powoływał przeciwko 
mnie w JM® 11.

2) Nie zaznajomił się z niemi nawet, pi
sząc w JV6 18 swoję „Odpowiedź".

3) Wiadomości swe o Kuglerze zaczer
pnął z Bezolda „Astronomie, Himmelsschau 
und A strallehre bei den Babyloniern" str. 
17. Bezold, nie będąc astronomem, na str. 
17 pisał: „Ich wiederhole nach K ugler“ . Pan 
Oziębłowski powinien był napisać: „Ich wie- 
derhole nach Bezold“.

4) P. Oziębłowski niema prawa „odpo
wiadać" mi, że „między odkryciem jakiegoś 
zjawiska a jego wytłumaczeniem zachodzi 
wielka różnica", bo to ja  właśnie tw ierdzi
łem, przytaczając słowa Kuglera: „E s han- 
delt sich jedoch hier nicht um eine Erklae- 
rung, sondern die einfache W ahrnenm ung 
der Tatsache“ . Nie wolno dla skonstruow a
nia „odpowiedzi” wyjmować z u st przeciw 
nika jego zdania i podawać za swoje.

5) P. Oziębłowski dla ukrycia faktu, że 
nie czytał Kuglera „Die babylonische Mond-
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rechnung", powiada, iż u  niego data „1910“ 
tego dzieła zamiast „1900“ była błędem d ru 
karskim  i zaraz dodaje, że ,,podobnież“ , jak  
u  mnie ,,M ondrechnungen“ zamiast ,,Mond- 
rechnung“ . Nie. U p. Oziębłowskiego raz 
tylko było „1910“ , czego nie sprostował 
w następnych num erach, ja zaś wyliczyłem 
pełny ty tu ł  ,?Die babylonische Mondrech 
nung“ aż s z e ś ć  razy, a zecer pomylił się 
tylko przy wyliczeniu trzeciem . Więc p. 
Oziębłowski mógł był najwyżej napisać, że 
u  niego powstał błąd drukarski ,,niepodob- 
nież“, jak  u  mnie. Komu się to wyda dro
biazgiem, niech raozy wziąć pod uwagę, że 
w danym przypadku daty mają znaczenie 
dla każdorocznego stanu  naszej wiedzy o hi- 
storyi precesyi, czego p. Oziębłowski w ie
dzieć nie mógł, nie znając dzieł, na k tóre 
się powoływał. Andrzej Niemojewski.

(Redakcya W szechświata uważa dalszą 
polemikę za zbyteczną i drukować jej nie
będzie).

Bed.

S P R O S T O W A N IE .

W J\° 13 W szechświata na str. 193, łam 
2, w. 10 i 11 od g. powinno być okularu 
i okular zamiast „objektyw u” i „objektyw “.

W Ne 21 W szechświata na s tr . 326, łam 
2, w. 3 od d. zamiast „odmienne" powinno 
być odniesione.

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od 11 do 20 m aja 1914 r.

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

<k>
N

O

B a ro m etr  red . 
do  0° i na cięż*
kość. 700m m -f

T em p era tu ra  w st. C els
K ierunek  i p ręd k . 

w ia tru  w m /sek.
Z achm urzen ie

( 0 - 1 0 )

2 3 
£ ”2 
OT g-

mm

U W A G I

7 r . 1 p. 9 w. 7 r . 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r . 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w.

11 50,6 51,8 50,2 8,2 10,8 9 ,2 12 ,9 7,2 NE, n e 3 N. 10 10 9 2 ,4 •  11“  a.

12 50,3 50,0 48,6 7,6 11,7 11.8  15,0 6,4 NE, n e 3 n e 2 9 © 2 0 —

13 47,7 48,8 50,6 10,4 12 0 8,2 13,3 6,9 SW, NW, N W „ © 8 9 10 0,0 •  9 40 a ., I I 50 a .,
•  7 p . % 9 p .

14 51 ,9 52,9 55,0 6,2 11.7 10,8 14,3 4,4 w, SW2 sw2 0 6 6 7 —

15 58 ,0 58,8 58,8 10,2 14,9 12,5 15,7 4 4 SW, sw3 NE, 0 0 9 9 —

16 59 ,0 58,4 57,2 12,2 19,6 16.6 20,7 9,6 n e 3 NE3 NE, 8 © 8 6 —

17 55,4 55,8 54.4 15,9 18,1 16,1 18,5 10,3 n e 6 n e 5 N E 3 0 3 9 9 0 ,0 •  1020 a.

18 54,7 54.0 53.5 14,6 22,4 17,9 24,1 10,0 n 3 n w 5 n e 4 0 8 © 8 0 —

19 54,0 54,3 52,9 14,0 21,8 17,8 23,2 10,5 N . n 3 N„ © 0 ©1 2 —

20 53,2 54,5 54,0 14,6 19,2 13,3 20,6 11,5 NWo w, NW, 0 1 0 3 3

Śre
dnie 53,5 53,9

1
53,5 11,4 16,2 1 3 4 17,8 8,1 2,8 3,5 4,7 5,3 6,5 5,5

S tan  śred n i b a ro m etru  za d ekadę l /a r *~1~  ̂P ~I- w < ) =753,6 mm

T em p era tu ra  ś red n ia  za d ekadę: V* {7 r . | 1 P-- j- 2 X 9 w .)= 1 3 ,° 6  C els.
S um a o p adu  za d ekadę: ”  2 ,4  mm

TREŚĆ N U M ERU . W oda i z jaw iska w ulkaniczne, przez d-ra T. J . W oyno.—E. E. Eournier 
D ’Albe. N ajnow sze teo ry e  elektryczności, tłum . J .  F a te rso n .—P rzem iana cukru w  żyw ej kom órce, 
przez d-ra fil. W ład. M ajew skiego.—M rów ki a rośliny , przez J .  B .—A kadem ia U m iejętności. — Od
pow iedź.—S prostow anie.—S postrzeżenia m eteorologiczne.
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