
M  20. Warszawa, d. 17 Maja 1885 r. T o m  IV .

PRENUMERATA „WSZECHŚWIATA."
W Warszawie: rocznie rs. 8 

kw artalnie „ 2 
Z przesyłką pocztową: rocznie „ 10 

półrocznie „ 5

Prenumerować można w Redakcyi Wszechświata 
i we wszystkich księgarniach w kraju  i zagranicą.

Komitet Redakcyjny stanowią: P. P. Dr. T. Chałubiński, 
J. Aleksandrowicz b. dziekan Uniw., mag. K. Deike, 
mag. S. Kramsztyk, Wł. Kwietniewski, B .R ejchm an, 

mag. A. Ślósarski i prof. A. Wrześniowski.
„Wszechświat" przyjmuje ogłoszenia, których treść 
ma jakikolwiek związek z nauką na następujących 
warunkach: Za 1 wiersz zwykłego druku w szpalcie 
albo jego miejsce pobiera się za pierwszy raz kop. 7 */2, 

za sześć następnych razy kop. 6, za dalsze kop. 5.

A.cLres ZESed-etłscyi: rPod-̂ Krstle 3STr 2.

I  J E J  STOSUNEK

DO CHORÓB ZARAŹLIWYCH W OGÓLNOŚCI.

l'KZEZ

prof. Edwarda Slrasburgera.

W  świecie roślinnym grasują, i srożą się 
epidemije z większą jeszcze siłą i gwałto
wnością w swych skutkach niż pośród świa
ta zwierzęcego. Jakże często ro lnik  z ros- 
paczą widzi, że pole kartofli tryskające przed 
kilku jeszcze dniami życiem i bujną zielenią, 
zczerniało i zwarzyło się, ja k  gdyby ponad 
niem przeleciał trujący powiew wiatru! Ani 
jedna roślina na całym łanie nie ostała się 
i nie uszła zniszczeniu, na każdćj bowiem 
dostrzedz można koliste plamki brunatne, 
jaw ne piętno choroby, trawiącej wnętrze. 
Zegna się wówczas rolnik z nadzieją obfite
go plonu, gdyż wie, że bezpośrednim skut
kiem zniszczenia zielonćj naci będzie zatrzy
manie rozwoju podziemnej bulwy kartofla,

żc nadto choroba z naci przejść może na bul
wę, którą w potocznem życiu i gospodar
stwie zwać przywykliśmy „kartoflem 14 i że 
dotknięty chorobą kartofel ten mniej lub 
bardziej zniszczonym przez nią być musi.

Choroba kartofli, pospolicie „zarazą na 
kartofle“ zwana, je s t dziełem grzybka, któ
remu ze względu na zewnętrzne ccchy po
między pleśniami miejsce wyznaczyć można, 
a którego drobniutkie i delikatne, białawe 
strzępki, przy wilgotnćj pogodzie, dokoła 
brunatnych plamek się ukazujące i sterczą
ce, widocznemi są dla naszego nieuzbrojo
nego nawet oka. Drobny ten a straszny 
nieprzyjaciel, z którym  kartofle rok rocznie 
ciężką muszą staczać walkę, jest — jak  się 
okazuje—olbrzymem, w porównaniu z dro- 
bniutkiemi bakteryj ami, temi niesłychanie 
maleńkiemi istotkami, które w naszym orga
nizmie rozlicznych zawichrzeń mogą się stać 
przyczyną, a wogóle w świecie zwierzęcym 
najstraszniejsze stanowić mogą epidemije. 
Stercząca ponad powierzchnią liścia karto
flanego, owocująca część grzybka pleśniowe
go dosięga w swój wysokości około 1  mm. 
Do złożenia tego prostolinijnego wymiaru 
z cholerycznego np. „bacillusa,“ który w osta
tnich czasach tak bardzo zaprzątał głowę
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uczonym i nieuczonym, potrzebaby n ieprzer
wanym murem niemniej ja k  700 wyciągnąć 
osobników!

Epidemij e czyli pospólnice, wśród upraw ia
nych grasujące roślin, największym dla ro l
nika będące postrachem, jako to: śnieć,rdza, 
miodunka — wszystkie zarówno są dziełem 
grzybków pleśniowych. B akteryje dla świa
ta roślinnego niebespiecznemi nie są: przy
czyny tego szukać należy w ogólnie kwa- 
śnem oddziaływaniu soków roślinnych; bak
teryje bowiem na kwasy niepomiernie są 
wrażliwcmi. W  ostatnich jednak  czasach 
zauważono w H olandyi ciekawą chorobę 
śród hijacyntów, t. z w. żółtaczkę, w której 
żółte, śluzowate skupienia bakteryj wystę
pują tak pod łuskami przechowywanych ce
bulek ja k  i w czasie kwitnienia w liściach. 
Rozwój bakteryj w liściach posuwa się i idzie 
ręka w rękę ze stoczeniem kom órek liścia, 
a po dokonanem stoczeniu w nętrza, niszczy
ciele przez spękany nabłonek wydostają się, 
wypadają na zewnątrz. B akteryje także — 
jak  o tem później jeszcze będzie mowa— mo
gą stać się przyczyną mokrej zgnilizny bulw 
kartoflanych, o ile im się  uda przez jakąko l
wiek rankę na bulwie, czyli, wyrażając się 
mową potoczną, na kartoflu, w targnąć do 
środka. N ieprzebrane mnóstwo różnych 
bakteryj roi się stale w odpadłych, w obu
marłych ju ż  częściach roślinnych, ulegają
cych roskładowi: tu  ju ż  niszczenie nie doty
ka żywej i żyjącej materyi, lecz szerzy się 
w substancyi m artwej, organicznego pocho
dzenia; niszczyciele więc nie są ju ż  pasorzy- 
tami lecz saprofitami. Saprofitom tym przy
pada w udziale doniosłe a błogie w skutkach 
zadanie roskładania m artw ych ciał organi
cznych na związki chemiczne coraz prostsze, 
ostatecznie na wodę, dwutlenek w ęglaiam o- 
nijak, przez co ciała te zostają zwrócone 
przyrodzie nieorganicznej. Saprofity więc 
usuw ają wszystko co zmarło i dla życia zgi
nęło; w braku tej zbawiennej ich działalno
ści, odpadków i zw łok wszelakich corazto 
obfitsze w przyrodzie gromadzićby się mu
siały zastępy. Dawne skamieniałości do
wodzą, iż zadanie to po wsze czasy było 
udziałem saprofitów; odnaleść i rospoznać 
bakteryje zdołano na skamieniałych szcząt
kach roślinnych z epoki węgla kamiennego.

P rzy  wszelkiem badaniu w dziedzinie cho

rób zaraźliwych, grasujących wśród zwie
rząt, niesłychanie drobne wymiary bakteryj 
niepospolitych stają się przyczyną trudno
ści, jak ie  muszą być umiejętnie zwalczane. 
Zarówno bowiem droga, którędy maleńki 
wróg w targnął do zwierzęcego ustroju, jak  
i dotyczące sposobu wdarcia się nieprzyja
ciela szczegóły, dają się zaledwie pośrednio 
w największej liczbie przypadków oznaczyć. 
Inaczej rzecz się ma z chorobami roślin, 
w których przyczynowym działaczem są 
grzybki pleśniowe. Drogi, któremi podąża 
grzybek, w roślinnym osiąść mający ustroju, 
mogą być łatwo wykryte, a dalsze rospatry- 
wanie grzybka wewnątrz rośliny również 
je s t dla nas dostępnem. Oczywiście przeto, 
niejednę wiadomość, zdobytą w zakresie ba
dań nad chorobami zaraźliwemi u roślin, zu- 
żytkowaćby można w celach wyświetlenia 
natu ry  podobnych chorób pośród zwierząt,
0 ileby wogóle stwierdzonem być mogło, że 
porównania w obu tych dziedzinach możli- 
wemi są do przeprowadzenia. Lecz ju ż  po
między pleśniami a bakteryj ami rdzenna wy
stępuje różnica. Co więcej, zasadnicze od
rębności w budowie anatomicznej i we wła
ściwościach ciał zwierzęcych i roślinnych 
muszą stać się przyczyną najdonioślejszych 
różnic w sposobie przenikania pasorzytów 
do środka tych i owych ustrojów i w dal- 
szem ich rospościeraniu się na właściwym 
gi-uncie. Podczas gdy kiełek grzybka ple
śniowego z zewnętrznej powierzchni zapu
szcza się we wnętrze rośliny, a następnie, do 
środka się dostawszy, powoli rośnie dalej
1 z zarażonego się posuwa miejsca, bakte- 
ryje, gdy zabrnąć zrazu do środka ciała 
zwierzęcego potrafiły, plenią się szybko, 
wciąż się dzieląc a rozszczepiając, liczne 
w ten sposób wytwarzają zastępy samo
istnych, podobnych sobie potomków; potom
stwo to wędruje pomyślnie zapomocą otw ar
tych dróg komunikacyjnych, istniejących 
w postaci naczyń krwionośnych i chłonnych 
i z biegiem krw i przenoszonem wraz zostaje 
do najróżniejszych części całego zwierzęce
go ustroju. Z tych przeto względów, pun
kty styczne, dozwalające na przeprow adze
nie porównań pomiędzy zaraźliwemi choro
bami roślin a zwierząt, ograniczają się do 
ogólnych zagadnień w tej materyi; takiemi 
ogólnemi punktami są mianowicie: kwestyja
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podatności t. j . zdolności do przyjęcia zaraz
ka, kwestyją rozszerzania się czyli grasowa
nia choroby oraz zależności tegoż od wpły
wów i warunków zewnętrznych, kwestyją 
zdolności zaatakowanego organizmu do ob
ronnego oddziaływania, wreszcie kwestyją 
stosowalności środków ochronnych, wypły
wających z poznania przyczynowej natury 
choroby. W szystkie te ogólne kwestyje 
uwzględnienie swe znajdą w wywodach, ja 
kie tu  w dalszym rozwiniemy ciągu. P ierw - 
szem zadaniem naszem będzie przed średnio 
wykształconym czytelnikiem jasno zaryso
wać, ja k  px-zez wdarcie się danego żyjącego 
organizmu do wnętrza innego ustroju, ten 
ostatni dotknięty zostaje chorobą. W ła
śnie dlatego, że stosunki wszelkie u roślin 
prostsze są niż u zwierząt, badanie chorób 
roślinnych nadaje się najzupełniej do zapo
znania nas z przejawami chorób zaraźliwych 
w ogólności; wsparci temi wiadomościami, j 

jaśniej patrzeć a trzeźwiej sądzić możemy ■ 
w sprawach takich, które w pełnem znacze
niu tego wyrazu stały się dla nas „żywo- 
tnemi“.

Jako przykład dla przeprowadzenia tej 
myśli przewodniej obrałem sobie chorobę, 
grasującą śród kartofli, oznaczaną pod na- | 
zwą „zarazy,“ a to nietylko z powodu wyra- | 
żnie epidemicznego charakteru tejże, lecz ze j 
względu na to, że choroba ta przez w ytra
wnych badaczów, przeważnie zaś przez de | 
JBarego dokładnie rospoznaną została, a na- 
dewszystko jeszcze ze względu, iż znaną jest 
ona, choćby z pozorów swych, każdemu, tak, 
iż z łatwością znajdziemy w niej pożądany 
punkt wyjścia dla wszelkich dalszych wy
wodów.

Nasamprzód zapoznać się nam wypada 
z budową liścia kartoflanego; bez tej bowiem 
znajomości nie moglibyśmy podążać za opi
sem zachodzących chorobliwych zjawisk. 
Jak  wszelka cześć ustroju roślinnego czv 
zwierzęcego, składają się oddzielne listki 
w pierzastym liściu kartoflanej naci z komó
rek. Komórki otoczone są dokoła błoną 
z materyi stałej, zwanej błonnikiem lub ce
lulozą; błony te, stanowiące ścianki komó
rek, dają nam właśnie charakterystyczny 
obraz tkanki roślinnej, która w mikroskopo- 
wem badaniu przedstawia się jako  zbiorowi

sko oddzielnych przestrzeni, formy pęche
rzykowa tdj, niczem jakoby nie wypełnio
nych. Ścianki czy przegródki między temi 
pustemi banieczkami tworzą razem spójną 
całość, niby szkielet czy rusztowanie, nada
jąc moc i sztywność, niezbędną roślinnemu 
ciału. W nętrze ogrodzonych przez błonę 
przestrzeni, pozornie pustych, wypełnionem 
jest przez żyjącą protoplazmę czyli zaródź. 
Częściowo wszakże w skład tkanki roślinnej 
wchodzą też i błony komórek obumarłych, 
których protoplazmatyczna zawartość zni
kła. Z takich to zamarłych przestrzeni ko
mórkowych zbudowane są przede wszystkiem 
długie rureozki, biegnące w caftśj blaszce li
ścia (czyli nerwy liścia), a odznaczające się 
swemi charakterystycznemi, obrączkowemi 
(wężownicowatemi) lub siatkowatemi ścian
kami. Naczynia te zawierają i prowadzą prze
de wszystkiem wodę, podczas gdy inne pę- 
cherzykowate przestrzenie, w naj bliższcm ich 
otoczeniu się znajdujące, żywą protoplazma- 
tyczną treścią wypełnione, rosprowadzają 
pokarm, odpowiednio przyswojony. Na gór- 
nćj powierzchni liścia, również ja k  i na dol
nej jego powierzchni, rospościera się poje
dyncza warstwa komórek, jednakow o wyso
kich i w zbitym szeregu ze sobą ściśle po
wiązanych. Jestto warstwa komórek naskór
ka. W  naskórku tym, zwłaszcza na dolnej 
powierzchni liścia, rozsiane są szparki, wiel
ce charakterystyczne utwory, składające się 
z dwu jakoby półksiężycowych, ku sobie 
swem wpukleniem zwróconych komórek, 
między któremi pusta pozostaje szparka. 
Przedstaw ia to pewne podobieństwo do ust. 
O twór ust tych prowadzi do przestrzeni mię
dzykomórkowych, wypełnionych powie
trzem, to je s t do tych miejsc w liściu, które 
pomiędzy komórkami niezajętemi, wolnemi 
niejako pozostają. Za pośrednictwem rzeczo
nych s z p a r e k  dokonywa się wymiana ga
zów pomiędzy wewnętrzną tkanką liścia 
a atmosferą. Odpowiednio do znacznego na
gromadzenia szparek na dolnej liścia po
wierzchni, dolną właśnie część jego tkanki 
przerzynają obszerne stosunkowo przestrze
nie międzykomórkowe; gdy tymczasem w gór
nej części wzajemne zbliżenie się albo sku
pienie komórek jes t ściślejszem, bardziej 
ciasnem.
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Grzybek powodujący „zarazę“  na karto
fle, znanym je s t od roku 1845. Po  zmien
nych kolejach, jak ie  przechodzić wypadło 
botanicznej nazwie tego grzybka, obowiązu- 
jącem  dlań obecnie jest nadane mu przez de 
Barego imię: Phytophthora iufestans. Nie 
wcześniej ja k  z końcem Lipca, często zaś pó- ! 
źniej jeszcze, zjaw ia się ten niszczyciel na j  

kartoflanych naciach. Pod  mikroskopem 
nietrudno w liściach dotkniętych zarazą, od- 
naleść niteczki, składające ciało grzybka, j  

Skraw ki odnośne pochodzić wszelako winny j 
z zewnętrznego obwodu brunatnaw ych pla- : 
inek. Niteczki grzybka, czyli strzępki, we- ; 
dług term inologii naukowej, przedstaw iają ! 
się wówczas jako  delikatne, bezbarwne, cie
niutkie rureczki, bogato rozgałęziające się 
i snujące swe obfite sploty pomiędzy komór
kami liścia. Sploty tych nitkow atych strzę
pek tworzą całość, zwaną w nauce grzybnią 
danego grzybka. Naj lepiej widzieć i badać 
można pojedyńcze i posplatane strzępki, 
wśród obszernych przestrzeni międzykomór
kowych, w dolnej części liścia. S trzępki ro
sną na swych końcach i posuwają się wśród 
tkanki liścia z miejsca pierwiastkowej zara
zy w kierunku odśrodkowym, po prom ie
niach niby się roschodząc. Stąd wynika ko
lista forma plam  i plamek. K om órka liścia, 
do której przylgnąć zdołała strzępka, wnet 
traci świeżość barwy: zielone ziarna komór
kowego wnętrza bledną, protoplazm a staje 
się mętną i zwolna, stopniowo przybiera od
cień brunatny, aż wreszcie komórka cała za
pada się, zeschła i stoczona. Strzępki zło
śliwego grzybka bynajmniej wszakże nie 
wkraczają do traw ionych komórek; samo 
zetknięcie się wystarcza, by śmiertelne wy
wołać porażenie. S trzępka wydziela substan- 
cyją, k tóra przesiąka przez błonę skazanej 
na zagładę komórki do je j wnętrza i rospu
szcza, przetraw ia w sobie protoplazmatyczną 
jego zawartość. Przeprow adzone do ros- 
tw oru  m ateryje wchłoniętemi zostają przez | 
zbójecką strzępkę i w taki to sposób zwię- ; 
ksza się wciąż ilość m ateryi protoplazmaty- 
oznej w grzybkowych strzępkach, co dla i  

dalszych postępów grzybka oczywistą stano- 
w i podnietę. Żywa zawartość, ze strzępek, j  

które samą już  tylko zniszczoną tkankę li
ścia dookoła znajdują, podąża dalej idąc 
za wzrostem grzybni; pozostają wiec w tych

miejscach jedynie ścianki opróżnionych strzę
pek. Pośród sczerniałych miejsc liścia znaj
dujemy przeto same obumarłe tylko elemen
ty: zawiędłe komórki wyniszczonej tkanki, 
wypełnione brunatnawemi resztkami, któ
rych grzyb rospuścić nie zdołał i opustosza
łe rureczki grzybkowe.

Lecz słabe zaledwie postępy mogłaby uczy
nić choroba, gdyby rosnące sploty niteczek 
grzybkowych nie miały możności występo
wania nazewnątrz i gdyby tej ich własności 
nie towarzyszyła zdolność wytwarzania i ros- 
praszania dokoła zarodników. W  dzień wil
gotny obserwować można, ja k  strzępki w kie
runku naskórka wyrastać szybko poczynają. 
Ponieważ grzybek przeważnie zamieszkuje 
szerokie przestrzenie międzykomórkowe 
w dolnej części liścia, to dolna właśnie po
wierzchnia najobficiej porasta nowemi wy
chylaj ącemi się nazewnąrz niteczkami, prze- 
znaczonemi do wytwarzania zarodników. 
Częstokroć z jedne j szparki w nabłonku, 
wyrasta po kilka naraz strzępek, zarodniki 
wydawać mających. Jedynie gdy powietrze 
je s t nader wilgotne, widzimy ja k  i na górnej 
liścia powierzchni z otworów szparkowych 
wyłaniają się strzępki zarodnikonośne; w ła
ściwie nawet zdarza się, iż strzępki te prze
szywają tu wprost na wylot komórki na
błonka górnej powierzchni liścia, gwałtem 
sobie drogę nazewnątrz torując. Zjawisko 
podobne można łatwo wy wołać, umieściwszy 
chore liście na cienkiej warstwie wody 
i szklanym następnie przykrywszy je  dzwo
nem, tak, aby się znajdow ały w atmosferze, 
nasyconej parą. Oto, po upływie doby, u j
rzymy obie powierzchnie liścia dokoła plam 
brunatnych pokryte gęstym, białym nalotem 
pleśniowym. W net na sterczących strzęp
kach tworzą się zarodniki, których przezna
czeniem jest szerzyć naokół zarazę. W idzi
my tu najwyraźniej, ja k  pewne oznaczone 
warunki, sprzyjające rozwojowi pasorzyta, 
wpływają skutecznie na szybkie szerzenie 
się, na wzrost i spotęgowanie zarazy. Gdy 
odwrotnie, pogoda jes t sucha, nieliczne od
gałęzienia grzybni, tu i owdzie zaledwie, 
wychylają się poza obręb zarażonego liścia, 
lecz w suchem powietrzu usychają, marszczą 
się i więdną, niedoszedłszy do wytworzenia 
zarodników: choroba wtedy poAvolnym le- 

j dwie naprzód posuwa się krokiem. Gdy
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wtem nagła w warunkach aury niechaj na- ! 
stępi zmiana, obfite niechaj spaclną deszcze, |
wilgocią przeciążając powietrze  I  oto j

w nagłym wybuchu sroży się i szaleje zapa- j 

miętała plaga, pustosząc w ciągu dni kilku i 
najponętniej uśmiechające się zasiewy! O zgu
bnym wpływie wilgoci powietrza przekonać 
się możemy także przy pomocy porównaw
czych spostrzeżeń w pokoju, biorąc do nich 
dwie jednakow o krzepkie, w równym stopniu 
zarażone gałązki naci kartoflanej. Obie ga
łązki wstawmy w wodę, lecz jednę z nich 
zostawiając bez wszelkiego przykrycia, na- 
kryjm y drugą odpowiednim dzwonem szkla
nym. Po kilku dobach, ta gałązka, która 
dokoła suchem powietrzem pokoju była oto- 
czonę, zaledwie nieznaczną nam  wykaże 
zmianę, gdy tymczasem druga gałąź w tym 
że czasie zupełnej ulegnie zagładzie, grzy
bek zupełnie ją  stoczy.

Gdy tedy przedłużająca się wilgoć nader 
szkodliwą być musi dla pól kartoflanych, ze 
względu na niebespieczeństwo zarazy, oczy
wiste i jasne nastręczają się same przez się 
środki ochronne czyli profilaktyczne (profi
laktyka nauka zapobiegania chorobom), 
które stosowanemiby być winny przez ro l
nika przy upraw ie kartofli. Pod  uprawę 
kartofla obracane być winny pola bardziej 
wzniesione, przewiewne, t. j . wiatrom do
stępne, o łatwo przesychającej glebie; gdy 
odwrotnie, pół wilgotnych, zaklęsłycli, lub 
miejsc zacieśnionych starannie unikać nale
ży. Znajomość choroby dostarcza w tym 
względzie jedynie racyjonalnych środków 
ustrzegania się i odwrócenia klęski.

(Z), c. «.)

SPO STRZEŻEN IA

M D  C H O D E M  C Z Ł O W I E K A
PRZEPROWADZONE PRZY POMOCY 0D0GRAFU

PRZEZ

J. M A R E Y A .

Podaję tu niektóre spostrzeżenia, zebrane 
na stacyi fizyjologicznej, nad ruchami czło
wieka, które powinny doprowadzić konie

cznie do praktycznych zastosowań. W  po
chodach wojsk np. ważną byłoby rzeczą wie
dzieć, przy jakich  warunkach żołnierz może 
przebyć pewną przestrzeń, w najkrótszym sto
sunkowo czasie i z najmniejszym ubytkiem sił 
fizycznych. Pod tym względem najdrobniej
szy szczegół nie może być obojętnym. Do
świadczenie uczy, że takt wybyany żołnie
rzom przez dobosza lub "wygrywany na trąb
ce, kształt obuwia i ładunek, który żołnierz 
dźwiga, nadają jego krokom pewną długość,, 
wpływając tym sposobem na zmianę szybko
ści jego chodu. Z drugiej strony postać 
człowieka, długość jego stopy i nogi, oddzia
ływają także na sposób chodzenia. Nako
niec ćwiczenia prowadzone metodycznie, 
zmieniają znacznie nawyknienia piechura. 
Zajmującą niezmiernie jest rzeczą ścisłe oce
nienie otrzymanych na tym punkcie rezul
tatów, oraz dokonanych w tym przedmiocie 
postępów. W  zbiorowym marszu nie dało
by się ocenić tych rezultatów, bo tam każda 
jednostka, stosując się do chodu innych, przy
biera pewien krok pośredni, który nie jest 
wyłącznie jej właściwym. Pewnych danych 
mogą nam dostarczyć tylko obserwacyje in
dywidualne, prowadzone na wielkiej liczbie 
piechurów. A ponieważ dla obserwowania 
każdej osobistości potrzeba badania prowa
dzić na dosyć dużej przestrzeni, przeto ba
dacz musiałby poświęcić tym studyjoin wie
le czasu i musiałby przytem zaznaczać na 
chronometrze chwilę wyjścia i powrotu, li- 

j  cząc przytem bez zmyłki ilość kroków zro- 
| bionycli przy każdem doświadczeniu. T ru 

dności podobnego badania skłoniły mnie do 
obmyślenia środka mechanicznego, który 
mógłby automatycznie zatrzymywać wszy- 

1 stkie spostrzeżenia, pozostawiając fizyjolo- 
gowi tylko nakreślenie plan u doświadczeń 
i wyjaśnienie ich rezultatów. Chodzi więc 

| przedewszystkiem o zapisanie przebytych 
i przestrzeni w funkcyi czasu. P rzyrząd, któ- 
| ry  przed kilkoma laty przedstawiłem, o d o- 

g ra f ,  wybornie się nadaje do tego celu.
Odograf składa się z dwu części głó

wnych: 1 ) z walca, który się obraca, zapo- 
| mocą przyrządu zegarowego, z pewną ozna

czoną szybkością i jes t oblepiony papierem 
z podziałką milimetryczną, 2 ) z przyrządu 
piszącego czyli skazówki, która porusza się 
po linii prostej, równolegle do osi głównój
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walca, z chyżością proporcyjonalną do dro
gi przebieżonej. Jeżeli odograf je s t przy
stosowany do powozu, skazówka posuwa 
się o stałą, liczbę za każdym obrotem koła 
powozu, czyli przy równych drogach prze
bytych. W edług tego urządzenia, linij a na
kreślona w ciągu przebytćj danej przestrze
ni jes t mniej^ lub więcej nachyloną do osi 
odciętych, stosownie do szybkości pojazdu; 
linij a ta może być prostą, jeżeli szybkość 
biegu była jednostajną, pokrzywioną w ró
żnych kierunkach, jeżeli były jakieś gw ałto
wne podskoki lub zwolnienia, a w tym przy
padku styczna w jednym  z punktów  krzy
wizny oznacza szybkość ruchu w odpowie
dniej chwili. Lecz jeżeli skazówka poru
sza się przy ruchu piechura i jeżeli kroki 
nie posiadają zawsze tejże samej długości, 
wtedy otrzym uje się linij a, z której nie daje 
się ściśle oznaczyć przestrzeni przebytej. 
Rzeczywiście doświadczenie dowodzi, że 
lekkie nachylenie ziemi wystarcza, aby zmie
niła się długość kroku, k tóry  wydłuża się 
przy wchodzeniu na góry i skraca się przy 
schodzeniu. Aby otrzymać ściśle zanotowa
ną odległość przebieżoną, skazówka odogra- 
fu powinna być czynna w równych odstę
pach drogi, wynoszących np. 1  w  1 0  lub 
100 to. W  tym celu nastawić potrzeba odo
graf tak, aby skazówka przesuw ała się o 1  

milim etr na każde 50 to przebieżonych.
Uskutecznić to można w następujący spo

sób: przypuśćmy, że mamy do tego rodzaju 
doświadczeń plac płaski z drogą kołową (to
rem), m ającą 500 m obwodu. D roga ta jest 
otoczona drutem  telegraficznym, podtrzym y
wanym na 1 0  słupach, ustawionych jeden od 
drugiego w odległości 50 m. D ru ty  tele
graficzne łączą się zapomocą innych drutów 
z wnętrzem budynku, w którym  odograf jest 
umieszczony na stałej podstawie. P rzy  ka
żdym słupie telegraficznym znajduje się pręt 
metalowy, poziomo umieszczony w poprzek 
drogi, po której pieszy chodzi, a po tym prę
cie przebiega prąd elektryczny; najmniejsze 
poruszenie odchyla ten p rę t od pierwotnego 
położenia, pozwalając przejść idącemu, po- 
czem pręt sam przyjm uje położenie pierw o
tne. W  chwili usuwania się pręta, dla prze
puszczenia idącego, przeryw a się prąd  w dru
cie, a wtedy urządzenie odografu powoduje 
posunięcie się skazówki o 1 mm. Za każdym

razem, gdy piechur przebędzie 50 m, prze
chodzi przed nowym słupem, odsuwa pręt 
i wywołuje nowe posuwanie się skazówki. 
Ponieważ walec obraca się jednostajnie, gdy 
tymczasem skazówka posuwa się w sposób 
przerywany, tworzy się z tych ruchów linij a 
zazębiona, której każdy ząbek (schód) odpo
wiada 50 m przebytej drogi. Stąd łatwo 
daje się ocenić przestrzeń przebyta w fun- 
kcyi czasu, mierząc drogi na osi rzędnych, 
czyli licząc liczbę ząbków linii łamanej, 
z których każdy wyraża 50 m przebytych. 
Czas wyprowadza się z długości osi odcię
tych; chyżość cylindra reguluje się w ten 
sposób, że każda minuta odpowiada 0,005 to, 
czyli 0,30 to— godzina. W edług tego, jeżeli 
znaj dziemy, że w ciągu godziny nastąpiło 
80 zmian skazówki, wyprowadzamy, że chy
żość ruchu (chodu) była: 50 ni K 80 — 400 m 
na godzinę. Tym sposobem można osięgnąć 
chyżość średnią podczas długich marszów, 
odbywanych bez wytchnienia.

F ig  1-a przedstawia przy a jednę z otrzy
manych linij; ponieważ ruch skazówki jest 
przeryw any i ma miejsce tylko wtedy, gdy 
piechur przechodzi koło jednego ze słupów, 
przeto linija nakreślona jest liniją łamaną, 
utworzoną z kresek w formie schodów, któ
rych wszystkie stopnie m ają jednakow ą wy
sokość ( 1  mm), odpowiadającą stale przeby
tej drodze (50 to), głębokość tych schodów 
poziomo liczona, zmienia się, stosownie do 
cliyżości chodu, czyli do czasu użytego dla 
przebieżenia 50 w. D la uproszczenia, mo
żna zastąpić linij ą zygzakowatą przez linij ą 
krzywą, któraby łączyła wszystkie kąty ugo
ry  lub u dołu linii łamanej. W  ten sposób 
właśnie przedstawiony jes t wynik innych 
doświadczeń, fcapomocą krzywych linij b, c, 
d, e . . . .  i.

To urządzenie doświadczalne, wystarcza 
ju ż  za pewien szereg studyjów: przyrząd ten 
pozwala określić dla każdej jednostki wła
ściwy jej chód, czyli czas, którego potrzebu
je  do przebieżenia jednego lub kilku kilo
metrów, właściwym sobie krokiem. W idać 
z tych doświadczeń, że u pewnych ludzi, 
chód jes t zadziwiająco nierówny, gdy tym
czasem u innych, przyspiesza się stopniowo 
w pierwszych kwadransach, następnie wol
niej e pod wpływem zmęczenia. W  innych 
razach chodzi o porównanie, ze względu na
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szybkość chodu ludzi chodzących lub bie
gnących. Nie potrzeba wcale, aby te roz
maite osobistości, które chcemy porówny
wać, szły lub biegły razem, ja k  to ma zwy
kle miejsce przy próbach, gdzie miłość wła
sna bierze górę nad właściwościami fizyczne- 
mi. D aje się każdej osoby: kartkę odograficzną 
i w każdej chwili można porównać nakre
ślone linije. W idzim y na figurze 1-ej przy 
g, h i i trzy linije wskazujące trzy różne oso
bistości, które biegnąc pozostawiły trzy ró
żne świadectwa o przebytej drodze tej samej 
odległości, jedna osoba przebyła ją  w ciągu 
9 minut 25 sekund, druga w ciągu 10 minut

prowadza liczbę kroków dokonanych w prze
ciągu tego czasu, potrzebnego na obejście raz 
toru czyli 500 m. Z tej miary wypływa tak
że m iara średniej długości kroków '). Spró
bujmy najpierw  ocenić, jaki jes t wpływ ry- 

[ tmu mniej lub więcej przyspieszonego na 
szybkość chodu. Przypuśćmy, że za każdem 
uderzeniem dzwonka, praw a noga uderza 
ziemię, a zatem w ciągu całego toru tyle bę
dzie zrobionych podwójnych kroków, ile by
ło uderzeń dzwonka. Zacząwszy od rytm u 
powolnego, 40 uderzeń na minutę i przy
spieszając rytm  w szeregu kolejnych do
świadczeń, w ten sposób, że pieszy przebiega

Fig. 1. a) ślady odogTafu; człowiek id%cy w tak t 60 kroków na sekundę;
b) ślady zredukowane do linii prostej; człowiek id%cy w tak t 00 kroków, z ładunkiem 20 kg-,
°t rh 'S JO taż sama osoba; tak t 40, 70, 80, 85;
g, li, i) ślady chodu różnych osób z różną prędkością.

35 sekund, a trzecia w 11 minut 34 sekund. 
Przekonałem  się drogą podobnych doświad
czeń o korzystnym wpływie niskich obcasów 
na szybkość chodu, a u niektórych osób za
uważyłem, że chód tem jest szybszy, im po
deszwa jes t dłuższą, że wogóle obuwie dłuż
sze korzystniejsze jes t od krótkiego. Nako- 
niec, aby ocenić wpływ, jak i rytm wywiera 
na szybkość chodu lub biegu, po trzeba do 
przyrządów powyżej opisanych dodać przy
rząd, któryby mógł regulować ten rytm  
z największą dokładnością. Posługuję się 
w tym celu dzwonkiem elektrycznym, poru
szanym przez wahadło rozmaitej długości. 
Dzwonek ten dzwoni wpośród drogi koło
wej w miejscu dość wzniesionem, w ten spo
sób, że idący słyszy go wybornie. Niema 
nic łatwiejszego ja k  zastosować swój chód 
do rytm u dzwonka, a że wiadomą jest liczba 
uderzeń dzwonka na minutę, z tego się wy-

45, 50, 55 . . . .  podwójnych kroków na mi
nutę, przekonamy się, że czas potrzebny do 
przebieżenia tej samej drogi, zmienia się 
w rozmaitych doświadczeniach. W reszcie 
stosunek szybkości do rytm u w chodzie jest 
dosyć skomplikowany. Bracia W eber są
dzili, że będą mogli postawić j ako prawo ten 
pewnik, że kroki są o tyle dłuższe, o ile rytm 
chodu je s t szybszy; ale ta formuła jest zbyt 
ogólną, jak  się o tem przekonamy z nastę
pującego doświadczenia. P rzy  każdej pró
bie pieszy obchodził 3 razy tor, aby otrzy
mać tem dokładniej długość średniego kro-

>) W rzeczywistości, przypuśćmy, że chód odby
wa się podług rytm u 65 podwójnych kroków na m i
nutę i że 1000 m były przebieżone w 9 m inutach 22 
sekundach. Liczba kroków będzie (9-P '2/Co)X 65=  
= 609  kroków podwójnych. A zatem, jeżeli 1 000 m 
odpowiada 609 krokom podwójnym, każdy krok bę
dzie m iał długości 1,67 m.
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ku. Tabelka poniżaj umieszczona wykazu
je, że począwszy od pewnej rytmiczności, 
szybkość, k tóra się zrazu powiększała, za
czyna się zmniejszać i że krok, który  się 
zrazu wydłużał, stał się krótszym.

długich doświadczeń, ażeby stanowczo okre
ślić warunki najkorzystniejsze do zużytko
wania sił ludzkich. Co do fizyjologicznego 
tłumaczenia wpływów, które działają na 
szybkość chodu lub długość kroków, wyni-

Fig. 2. Krzywe oznaczające szybkość chodu i długość kroku wyrażone w funkcyi ry tm u (tak tu) chodu
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20 min. 30 s. =  1230 s. 60 1135 1,35 to
18 „ 40 „ = 1 1 2 0 , , 65 1 1 2 0 1,37 „
16 „ 2 7 , , =  987, , 70 1062 1,45 „
14 „ 3 8 , , =  878, , 75 1013 1,51 „
13 „ 52 „ =  832 „ 80 1024 1,50 „
13 „ 3 „ =  783,, 85 1034 1,49 „
14 „ 1 „  =  841 ,, 90 1164 1,32 „

Fig. 2-ga dobrze wykazuje ten stosunek, 
a mianowicie: 1) Długość kroku mało się po
większa aż do rytm u 65, od tego punktu po
cząwszy krok się wydłuża aż do rytm u 75, 
poczem znowu się skraca; 2 ) że szybkość 
chodu wzrasta z powiększeniem się rytm u 
aż do 85 kroków na minutę; od tej liczby 
począwszy, przyspieszenie ry tm u zwalnia 
bieg chodu. Tym sposobem widzimy, że jes t 
granica doświadczeniem poparta, od której 
począwszy nie byłoby wcale korzystną rze
czą przyspieszać tak t bębna lub trąbki, któ
re kierują marszem żołnierzy. Na tym pun
kcie, jak  na wielu innych, potrzeba jeszcze

kają one dosyć jasno z fotograficznej ana
lizy ruchów piechura. Ale korzystniej bę
dzie odłożyć te wyjaśnienia aż do chwili, 
kiedy ukończonemi zostaną, doświadczenia, 
których plan zaledwie nakreśliłem.

A . S .

POSTĘPY GHMII
OD BERZELIJUSZA DO DUMASA.

M O W A  P R O F E S O R A  R O S C O E  

według czasopisma N aturforscher
p r ze t łu m a c zy ł

Stanisław Prauss.

(Dokończenie).

D rogą naturalnego wyboru od tego przed
miotu przechodzimy do bardziej złożonych 
wypadków chemicznej oryjentacyi. Jeżeli 
mamy dane określone związki tego samego 
składu i cząsteczkowego wzoru, posiadające 
jednak  różne własności, odszukajm y różnicę 
w budowie cząsteczkowej, k tóra tę zmianę 
własności w arunkuje. Zagadnienia tego ro
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dzaju obecnie w zadawalniający sposób roz
wiązane być mogą, liczba możliwych izome
rów przewidzieć się daje, a przepowiednia 
ta doświadczalnie stwierdzoną być może. 
Ogólna metoda, jak a  przy tego rodzaju do
świadczalnych badaniach układu cząsteczko
wego lub budowy chemicznej danego związ
ku stosowaną bywa, polega na wykonaniu 
tej budowy, otrzymaniu złożonego związku 
chemicznego z mniej złożonych połączeń 
o znanej budowie, lub też roskładzie na czę
ści składowe. Chcąc np. odróżnić liczne izo
meryczne alkohole, które dzielimy na zwy
czajne czyli pierwszorzędowe, na drugo rzę
dowe i trzeciorzędowe, istnienie których 
w 1862 roku przez Kolbego było przewi- 
dzianem, a pierw szy ich przedstawiciel w r. 
1864 przez F ried la  otrzymanym, musimy 
badać produkty ich utlenienia. Jeżeli 
otrzymujemy kwas z tą samą liczbą atomów 
węgla, jak ą  posiadał utleniony alkohol, ma
my podówczas z pierwszorzędowym alkoho
lem, posiadającym określoną budowę czą
steczkową, do czynienia; jeżeli się on rospada 
na dwa określone związki węglowe, wów
czas będzie badany alkohol drugorzędo- 
wym; jeśli przy utlenieniu alkoholu trzy 
związki otrzymujemy, zaliczyć go możemy 
do trzecićj kategoryi, posiadającej określo
ną budowę częsteczkową, różną od dwu po
przednich.

W  podobny sposób możliwem jest zory- 
jentowanie się w bardziej zawiłych węglo
wodorach aromatycznych. Ta klasa ciał 
tworzy jąd ro  olbrzymiej liczby związków 
węglowych, przedstawiających zarówno z te
oretycznego ja k  i praktycznego punktu wi
dzenia najwyższy interes. Ciała te bowiem 
okazują cechy i posiadają budowę zupełnie 
różną od tej, jak ą  t. z. ciałom tłuszczowym 
przypisujemy, u pierwszych z nich daleko 
ściślój związane są między sobą atomy wę
gla, niż w tych ostatnich. Pomiędzy związ
kami aromatycznemi, znajdujemy sztuczne 
barwniki i niektóre z potężnych środków 
farmeceutycznych i terapeutycznych.

Odkrycie barwników anilinowych przez 
Perkina, rozwinięcie ich przez Hofmanna, 
synteza alizaryny przez Graebego i Lieber- 
manna, którzy w ten sposób pierwszy bar
wnik roślinny sztucznie otrzymali, Baeyera 
synteza indyga, wreszcie otrzymanie kairy-

ny, środka przeciwgorączkowego, zarówno 
ja k  chinina silnego, przez Fischera, są nie- 
któremi tylko najnowszemi tryumfami syn
tetycznej chemii nowożytnej, tryumfami, 
przypomnijmy o tem, nieprzypadkowo osią- 
gniętemi, ja k  wyniki prac z epoki Priestleya. 
Ażeby otrzymać plon obfity przed wiekiem, 
potrzeba było rzucić tylko ziarno w dziewi
czą role, zaledwie zdrapaną; dzisiaj powie
rzchnia je j je s t wyczerpaną, a uprawiający 
ją  z korzyścią, głęboko i zasadniczo musi ją  
obrobić, systematycznie i naukowo postępo
wać z materyj ałem, ażeby módz otrzymać 
wyniki.

W  żadnym może dziale nauki naszej nie
było większego postępu ja k  w tym, który 
jest w związku z ścisłem określeniem fizy
cznych i chemicznych stałych liczebnych, od 
których dokładności zależnem jest każde ilo
ściowe chemiczne postępowanie. Ustalenie 
dokładnej znajomości pierwszych z tych sta
łych, mianowicie ciężarów atomowych pier
wiastków, nauka zawdzięcza niestrudzonej 
pracy Berzelijusza. Lecz... „humanum er- 
rare est“ i staranna ręka Berzelijusza i skru
pulatna jego sumienność nie uchroniły go 
od błędów, potem przez innych naprawia
nych. W  oznaczeniach tego rodzaju tru- 
dnem jest, jeżeli nie niemożliwem, określić 
zawsze granice błędu, w których dana liczba 
się waha. Błędy nasamprzód pochodzić 
mogą z wadliwego postępowania, następnie 
sprowadzić je  może nieścisłość metody, lub 
wreszcie źle zrozumiane zapatrywanie na 
skład opracowywanego m ateryjału; dlatego 
też równomierność szeregu podobnych ozna
czeń nie daje rękojmi ich prawdziwości, 
a jedyną pewną wskazówką jest zgodność 
wartości, otrzymanych według bardzo ró
żnych metod. Rospoczęta przez Berzeliju
sza praca, godnie przez wielu chemików da
lej prowadzoną była. Podczas gdy Stas 
i M arignac wprowadzając do nauki naszej 
prace prawie astronomicznie ścisłe, określili 
ciężary atomowe srebra i jodu  z dokładno
ścią na jednę stotysięczną ich wartości, wiel
kości dla chloru, bromu, potasu, sodu, azotu, 
siarki i tlenu, są tylko dokładne w czwartej 
dziesiętnej. Niewiele pierwiastków może się 
poszczycić wielkościami zbliżaj ącemi się do 
tego stopnia dokładności, a niektóre obecnie 
mogą być jeszcze błędnemi w granicach pół



314 WSZECHŚWIAT. N r 20.

lub całej jednostki wodorowej. A, ja k  po
wiada Lotaryjusz M eyer, „dopóki większa 
liczba ciężarów atomowych nie będzie okre
śloną na 1  lub dwa dziesiętne ściśle, nie mo
żemy się spodziewać wykrycia praw  rządzą
cych z pewnością temi liczbami, lub poznać 
stosunków, jak ie  bessprzecznie pomiędzy 
niemi a ogólnemi chemiczneini i fizyczneini 
własnościami pierwiastków istnieją" Do naj
więcej zajm ujących najnowszych wzboga
ceń wiadomości naszej w tym zakresie zali
czyć możemy klasyczne prace J . W . M alleta 
nad glinem z r. 1880, Cooka z tego samego 
roku nad antymonem i Thorpea nad tyta
nem w r. b. wykonaną.

Od śmierci Berzelijusza aż do dnia dzisiej
szego żadne z odkryć w nauce naszej nie by
ło tak doniosłem i nie doprowadziło do tak  
nieprzewidzianych i godnych uwagi wnio
sków, ja k  analiza spektralna przez Bunsena 
i Kirchhoffa w 1860 r. odkryta.

Niezważając na wiadomości uzyskane 
przy je j pomocy o rozdziale pierwiastków 
w ciałach ziemskich i na odkrycie j  akiego 
pół tuzina nowych pierw iastków, pozosta
wiając naw et na chwilę na stronie odkrycie 
nowej chemii nie przywiązanej do naszego 
świata, lecz bezgranicznej ja k  niebo samo, 
zauważymy, że oprócz i obok tych wyników 
analiza spektralna przedstawia dla nas do
tychczas niedostępny środek, pozwalający 
zasięgnąć wiadomości o atomistycznej i czą
steczkowej budowie materyi.

Pozwólcie przypomnieć sobie niektóre 
z najbardziej zadziwiających wniosków, do 
których nas doprow adziły prace Lockyera, 
Schustra, Liveinga, De wara, W iillnera. P  rze- 
dewszystkiem dobrze będzie przypomnieć
0 tem, że pomiędzy widmem pierw iastku
1 związku, ja k  to najpierw  Aleks. M itscher- 
lich zauważył, istnieje bardzo widoczna 
różnica; widmo zw iązku wtedy tylko jes t 
widocznem, kiedy nie u lega on roskładowi 
przy tem peraturze potrzebnej do rospalenia 
gazu. P ow tóre przypom nijm y sobie o tem, 
że owe widma związków, np. metalów ziem 
alkalicznych z chlorowcami, przedstawiają 
pewne podobieństwa fam ilijne i cechy syste
matycznej zmiany położenia linij, odpowia
dającej zmianom w ciężarze cząsteczkowym 
drgającego układu. W ażna kwestyja pokre
wieństwa widm różnych pierw iastków nie

spoczywa jeszcze i nieprędko spocznie na 
pewnój podstawie; pomimo badań Lecoqa de 
Boisbaudrana, Dittea, Troosta, Hautefeuillea 
i innych, nie możemy dotychczas powiedzieć, 
żeby dostarczono walnego dowodu dla pod
trzym ania teoryi, według której wykrytym  
być musi związek przyczynowy pomiędzy 
emisyjnem widmem różnych, do pokrewnych 
grup należących pierwiastków i ich cięża
rem atomowym, albo innemi fizycznemi lub 
cliemicznemi własnościami.

D la pewnych pojedyńczych pierwiastków 
możemy jednak  związek pomiędzy ich wi
dmem i budową cząsteczkową okazać. Dla 
siarki np. znamy trzy  różne widma. Pierwsze 
z nich, ciągłe, występuje poniżej 500°, to jest 
wtedy, kiedy, ja k  to z doświadczeń Dumasa 
wiemy, gęstość pary jej jes t trzy razy wię
ksza od norm alnej, co wskazuje, że cząste
czka z 6  atomów się składa. Drugie widzi
my, skoro tem peratura doszła do 1 0 0 0 °; gę
stość pary, ja k  to Deville i Troost wykazali, 
je s t normalną, a cząsteczka siarki składa się, 
ja k  w większości gazów, z dwu atomów; jest 
to widmo pręgowe lub scharakteryzowane 
rowkowemi przestrzeniami. Współcześnie 
z tem widmem pręgowem spostrzegamy, 
szczególniej około bieguna ujemnego, widmo 
z jasnem i linij ami. To ostatnie pochodzi 
bezwątpienia z drgań pojedyńczych atomów 
rospadłych cząsteczek, podczas gdy istnienie 
śladów widma pręgowego dowodzi, że w pe
wnych częściach wyładowania napięcie dy- 
socyjacyjne nie je s t jeszcze w stanie zapo- 
biedz powstawaniu na nowo cząsteczek z ato
mów.

Do tego przykładu, wykazującego mo
żność poznania stosunków cząsteczkowych 
ze zmian w widmach zachodzących, inne 
jeszcze dodać możemy. T ak np. widmo po
tasu z rowkowanemi przestrzeniami przy 
niskich tem peraturach, przez Schustra i prze- 
zemnie odrysowane, odpowiada składowi 
cząsteczki z dwu atomów i gęstości pary  79, 
którą D ittm ar i Dew ar otrzymali. Dalej 
tlen i azot dają dwa, jeżeli nie trzy różne 
widma: z tych widmo linijowe, dające-się 
spostrzegać przy najwyższych tem peratu
rach, odpowiada wolnym atomom, widmo 
pręgowe, występujące przy średnich tempe
raturach, reprezentuje cząsteczkę z dwu ato
mów" złożoną, podczas gdy występujące przy
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jeszcze niższych tem peraturach, ja k  przy 
siarce, dowodziłoby istnienia jeszcze bardziej 
złożonej cząsteczki.

Ze to objaśnienie przyczyny powstawania 
różnych widm tego samego pierw iastku jest 
słusznem, w zajm ujący sposób dowieść jeste
śmy w stanie. N aprzekor ogólnemu praw i
dłu dla tych pierwiastków, które z łatwością 
ulatniać się dają, a które pozwalają dlatego 
właśnie badać widma ich przy niskiej tem
peraturze, rtęć jedno tylko widmo daje, 
a mianowicie złożone z j  asnych lin ij. Widmo 
to na podstawie powyższej teoryi charaktery
zuje stan wolnych atomów, z tego więc za
chowania rtęci wnosimy, że je j  atomy nie 
tworzą częsteczek i przewidzieć musimy, że 
gęstość pary rtęci równa się połowie je j cię
żaru atomowego. J a k  wiemy z chemiczne
go zachowania się rtęci, jest tak w rzeczy 
samej, cząsteczka je j je s t co do wagi iden
tyczna z atomem.

Podobne wypadki z jodem  i kadmem dal
szego potrzebują wyjaśnienia. Cząsteczka 
gazowego kadmu składa się ja k  cząsteczka 
rtęci z jednego atomu; prawdopodobnem jest 
zatem, że widmo tego pierw iastku wyróżniać 
się będzie także szeregiem jasnych linij. D a
lej wiemy z badań W iktora Meyera, że czą
steczka jodu  przy 1 2 0 0 ° rospada się na po
jedyncze atomy. W  tym razie poinódzby 
nam mogła analiza widmowa, lecz, ja k  to 
Schuster w sprowozdaniu swem o widmach 
pierwiastków niemetalicznych zauważa, po- 
trzebaby dłuższego szeregu badań, niż ten, 
który przez Ciamiciana został zestawiony, 
zanim możliwem będzie wypowiedzenie pe
wnego poglądu co do stosunku pomiędzy ró- 
żnemi widmami jo d u  i cząsteczkową budo
wą tego gazu.*• c5 o

Dziwić się nie należy, iż stosunki te przy 
niektórych tylko pierw iastkach występują. 
D la większości metalów gęstość pary jest 
wielkością nieznaną i tak pozostanie, a co 
za tem idzie i stosunek pomiędzy spostrze- 
ganemi zmianami widm i ciężarem cząste
czkowym także ciemnym być nie przestanie. 
Dziwne zmiany w widmie emisyjnem pewne
go pojedynczego pierwiastku, żelaza np. by
ły przedmiotem wielokrotnej dyskusyi, za
równo pod względem doświadczalnym jak  
i innym.

Występowanie krótkich i długich linij jest

najwięcej niespodziewaną z tych zmian, 
a objaśnienie, iż długie linije odpowiadają 
niższej tem peraturze, zdaje się trafiać w j ą 
dro rzeczy, chociaż znowu roscieńczenie t. j. 
zmniejszenie ilości ulatnianej substancyi, 
rzecz dziwna, taki sam, ja k  obniżenie tempe
ratury, wpływ wywiera. Możliwem więc 
jest, badając widmo metodą Lockyera, prze
widzieć zmiany, jak ie  w niem zajdą przy 
zmianach tem peratury, lub zmniejszeniu, 
albo zwiększeniu ilości. Teoretycznie, zda
je  się, nie przedstawia żadnej trudności 
przyjąć, że względne natężenie linij zmienia 
się ze zmianą tem peratury, a cząsteczkowa 
teoryja gazów dostarcza nam godnego uzna
nia wyjaśnienia zmian, wywołanych zmianą 
względnych ilości pierwiastków świecących 
w ich mięszaninie. Lockyer proponował 
inne zjawiska tego objaśnienie. W edług 
niego każda zmiana względnego natężenia 
oznacza odpowiednią zmianę w składzie czą
steczki, a linij e silnie widoczne w bliskości 
biegunów, zostawałyby w tym samym sto
sunku do innych widocznych w calem polu, 
ja k  widmo linij owe do widma pręgo wego; 
lecz podówczas każda linij a pochodzić musi 
z różnego ugrupowania cząsteczek, — wnio
sek bez dostatecznego dowodu zaledwie da
jący  się utrzymać.

Badania widm absorpcyjnych soli, cieczy 
je  zawierających i organicznych, naprzód 
przez Gladstonea, potem przez Bunsena 
i przez Russela podjęte, zarówno jak  H a rt
leya nad ultrafijoletową i Abneya iFestinga 
nad infraczerwoną okolicą widma, doprowa
dziły do zajmujących wyników co do chemii 
cząsteczek. T ak znajduje H artley, że dla 
niektórych złożonych związków aromaty
cznych pewne pręgi absorpcyjne w łamli
wej części widma mogą tylko być wywoła
ne przez ciała, w których trzy pary ato
mów węgla podwójnie ze sobą są złączone, 
ja k  w pierścieniu benzolowym, przez co 
dany mamy środek sprawdzenia tego pod
wójnego związania. W  wysokim stopniu na 
uwagę zasługujące wyniki, przez Abneya 
i Festinga otrzymane, wykazują, że rodnik 
ciała organicznego reprezentowany jes t za
wsze przez pewne dobrze zaznaczone pręgi 
absorpcyjne, różniące się jednak  w długości 
odpowiednio do tego, czy jest on w połącze- 

I niu z wodorem lub jak im  chlorowcem, czy
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z węglem, tlenem lub azotem. Badacze ci 
posuwają się naw et tak  daleko, że utrzym u
ją, iż bardzo prawdopodobnie zapomocą tej 
czułej metody analitycznej, może być okre- 
ślonem hipotetyczne stanowisko wprowadzo
nego atomu wodoru i wytwarzają niejako 
nową metodę fizycznej oryjentacyi, którą 
chemicy, jeżeli zostanie sprawdzoną przez 
innych badaczów, nie zawahają się posługi
wać. W ynik  ten, o czem zajmującem jest 
się dowiedzieć, staje się wysoce prawdopo
dobnym na skutek najnowszych badań P e r- 
kina nad stosunkiem budowy związków che
micznych do ich optycznych własności.

Zasługującym na uwagę, charakterysty
cznym, rysem postępu chemii jest udział fi
zyków w badaniu zasadniczych pytań naszej 
nauki. W szyscy przypominamy sobie na- 
samprzód zajm ujące spekulacyje Thomsona, 
które opierając się na fizycznych zjawiskach, 
dotyczą prawdopodobnej wielkości atomu. 
W edług nich „jeżeli kropla wody zostałaby 
powiększoną do wymiarów ziemi, składające 
ją atomy byłyby większe od drobnego szru- 
tu, mniejsze niż kule krykietow e.“ Dalej 
dotyka Holm holtz w Faradayoskim  wykła
dzie, w 1881 r., stosunku elektryczności do 
energii chemicznej i zaznacza, że prawo F a
radaya dotyczące elektrolizy, łącznie z no
wożytną teoryją wartościowości są wyrazem 
tego faktu, że jednakow e ilości elektryczno
ści przechodząc przez jak i elektrolit, zawsze 
oswabadzają tę samą liczbę jednostek powi
nowactwa na obu elektrodach lub w inne 
je  związki przeprow adzają. W  dalszym 
ciągu dowodzi Helmlioltz, że przyjm ując hi
potezę Dal tona, nie możemy obejść wniosku, 
że elektryczność zarówno dodatnia ja k  uje
mna, rozdziela się na części elementarne, za
chowujące się jak  atomy elektryczności. 
W ykazuje on dalej, że te naładow ania ato- 
mistyczną elektrycznością są olbrzymio wiel
kie w porównaniu z przyciąganiem graw ita- 
cyjnem między temi samemi atomami; dla 
tlenu i wodoru są one 71000 bilijonów razy 
większe ').

Dalszym dla chemików zajmującym przed
miotem je s t teoryją budowy materyi z krę-

') Porównaj: Vortriige u. R eder von Herm ann
von Helmlioltz. 1884, tom U, str. 275.

gów wirowych przez W . Thomsona podana, 
a niedawno przez J. J . Thomsona z chemi
cznego punktu widzenia opracowana. P rzy j
mując, że jeden  taki pierścień tworzy naj
prostszą formę materyi, daj my na to, atom je 
dno wartościowy wodoru, dwa takie pierście
nie, posiadające jednaką prawie szybkość 
ruchu, zetknąwszy się i pozostając związane, 
przedstawiają nam znaną cząsteczkę wolne
go wodoru. W  podobny sposób układy, za
wierające dwa, trzy i cztery takie pierście
nie, tworzą dwu, trój i cztero wartościowe 
atomy. O ile to matematyczne wyrażenie 
teoryi chemicznej zgodnem z faktami się 
okaże, przyszłość zawyrokuje.

Inną gałęzią nauki naszej, która ostatnie- 
mi czasy zwróciła na się uwagę badaczów, 
jes t termoclieinija, przedmiot, na którym 
w przyszłości polegać musi założenie chemii 
dynamicznej, a który już  obecnie głosi pra
wdę wielkiej zasady zachowania energii we 
wszystkich wypadkach przemian, zarówno 
chemicznych ja k  fizycznych. Jakkolwiek 
jednak  dotychczas zebrane m ateryjały, za
równo co do ilości jak  i co do wartości są 
już  znaczne, nie przyszła jeszcze pora ujęcia 
ich w ogólne wyrażenia i nateraz zadowol
nie się musimy zaznaczeniem postępu w po- 
jedyńczych gałęziach, czekając na dalszy ich 
rozwój na innych dziedzinach. Jednakże 
na czasie będzie zastanowić się nad zajmu- 
jącem  spostrzeżeniem, ogólniejsze mającem 
znaczenie. Znanem jest, że podczas, gdy 
w większej liczbie wypadków, przebiegowi 
łączenia się towarzyszy wydzielenie ciepła, 
t. j., że podczas gdy energiją potencyjalna 
większej części łączących się ciał większą 
je s t od energii związków, zdarzają się wy
padki, w których co innego zachodzi,— cie
pło przy powstawaniu związków pochłonię- 
tem zostaje. W  takich wypadkach związek 
łatwo roskladowi podlega, często gwałto
wnemu, z eksplozyją. Acetylen i cyjan zdają 
się stanowić wyjątki od tego prawa o tyle, 
że jakkolw iek ich składnikom należy dodać 
energii, ażeby je  do połączenia uzdolnić, 
związki ich zdają się być bardzo stałemi 
ciałami. B erthelot zagadkę tę rozwiązał, 
wykazując, że tak samo ja k  dynam it bez 
obawy zapalić możemy, podczas gdy eksplo- 
zyja następuje, jeśli cząsteczki jego jakim ś 
bodźcem poruszymy, tak samo acetylen i cy-
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jan , zapalone spokojnie płoną; lecz skoro ich 
cząsteczki wstrząśnięte zostaną przez wy
buch choćby najmniejszej ilości piorunijanu, 
wtedy składniki ich rospadają się z gwałto
wnością wybuchową, powstaje węgiel i wo- 
dor, węgiel i azot, a ilość pochłoniętego przy 
powstawaniu związku ciepła nagle się oswo- 
badza.

Wreszcie, jakkolw iek daleki jestem  od te
go, żeby te wszystkie ważne stadyja postępu 
nauki naszej od roku 1848 choćby tylko wy
mienić, nie mogę zamilczyć o dwu dalszych. , 
Nasamprzód przytoczę tu  ważne odkrycie, 
które Faraday w pierwej już więcej niż 
wskazał, skroplenie t. z. gazów trwałych 
przez Picteta i Cailleteta; po wtóre odkrycie 
praw dysocyjacyi przez Devillea zbadanych. 
Pierwsze z nieli łącznie z odkryciem kry
tycznego punktu przez Andrewsa okazuje 
długo niewidzialny związek pomiędzy płyn
nym i gazowym stanem materyi, drugie 
otworzyło nowre pole badań i dostarczyło 
wielce zajmujących i wielce doniosłych po
glądów na stałość związków chemicznych.

W  końcu swej mowy prof. Roscoe rozbie
ra udział anglików w postępie chemii i spo
sób w jak i chemii w Anglii uczą i ja k  ją  
rozwijają. Temat ten, jako posiadający 
specyficznie narodowy interes, pominąć mo
żemy.

Towarzystwo Ogrodnicze.

P o s i e d z e n i e  j e d e n a s t e  K o m i s y i  S t a ł e j  Te- 
o r y i  O g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  
p o m o c n i c z y c h  Tow.  O gr. odbyło się dnia 7 Ma
ja  1885 r. o godzinie 8-ej wieczorem, w lokalu Tow. 
Ogr., pod przewodnictwem D-ra W. Szokalskiego. 
Po odczytaniu i przyjęciu protokułu poprzedniego 
posiedzenia, Sekretarz Komisyi odczytał odezwę P re 
zesa Tow. Ogrodniczego, przy której przesłany został 
list członka korespondenta Tow., p. Walickiego, wraz 
z okazami owadów szkodliwych roślinom cieplarnia
nym. Następnie Sekretarz streścił list p. W alickie
go, w którym  autor proponaje: 1) aby Tow. Ogr. wy
znaczyło nagrodę za wynalezienie skutecznego i ła 
twego środka tępiącego różne szkodliwe zwierzęta 
cieplarniane a szczególniej czerwonego pająka (Aca- 
rus telarius) w ciągu jednej doby; 2) projektuje spro
wadzenie na  koszt Tow. Ogr. płynu (Zulenina) i po 
wypróbowaniu jego skuteczności, nabycie przepisu,

j  według którego płyn ten zostaje przyrządzony;— 
nadto w liście swoim p.W. podaje sposoby skuteczne 
przeciwko pająkowi czerwonemu, wypróbowane 
przez siebie;—w końcu przesyła szkodnika do zdeter- 

| minowania, który jest wc i o r n a s t k i e m k r w i 
s t ym (Thrips hemorrhoidalis). Sekretarz, z uwa- 

j  gi, że kwestyje poruszone przez p. Walickiego są 
przedewszystkiem ważne dla ogrodników specyjali- 
stów, wniósł, aby Komisyja zwróciła się do Zarządu 
Tow. o wyznaczenie delegaeyi, złożonej z paru ogro
dników specyjalistów i jednego członka Komisyi 
przyrod., która wystosuje odpowiedź na propozycyje 
p. Walickiego.

P. Józef Nusbaum mówił „o nowszych poglądach 
na śmierć“ i wyłożył zapatrywanie sig Weismanua 
Biitschli i Grubera dotyczące nieśmiertelności jedno
komórkowych organizmów, — dalej przedstawił po
glądy Weismanna na ciągłość życia wielokomórko
wych organizmów. Następnie p. N. mówił o zapa
trywaniu Goettego odnośnie do śmiertelności jedno
komórkowych organizmów, rozebrał krytycznie po
glądy Goettego i przytoczył różne zarzuty przeciwko 
temu poglądowi, oraz własne poglądy na pierwszo 
ślady procesu śmierci w rozwoju organizmów. W koń
cu dotknął kwestyi indywiduum bijologicznego, po
trącił o nowe poglądy Naegelego o micelach organi
cznych, oraz o kwestyją chemizmu życia i śmierci, 
wspominając o rezultatach najnowszych badań Loe- 
wa i Bokornego, oraz prof. Nenckiego nad reakcyja- 
mi protoplazmy żywej i martwej.

Wykład p. N. wywołał dyskusyją, w której przyj
mowali udział. p. p. Znatowicz, Fr. Kamieński, Dr 

[ Henryk Nusbaum, B. Przedrzymirski, a nadto Prze- 
| wodniczący w obszerniejszem przemówieniu starał 
I sig wyjaśnić znaczenie gatunku i osobnika, ze wzglę

du na powstawanie istot żyjących i wykazać błędno 
: określenie gatunku dotąd podawane przez bijologów.
| W końcu p. Kamieński podał streszczenie z pracy 

prof. Rysza wego z Odesy, o g a l w a n o t r o p i z m i e  
u rośl in.  P. Fr. K. rospoczął od wyjaśnienia w krót- 

| kich słowach znaczenie galwanotropizmu, w dalszym 
ciągu przeszedł do pracy prof. Ryszawego, w której 
autor zapoznaje czytelnika z rezultatami prac doko
nanych w tym przedmiocie, a które dadzą się stre
ścić w ten sposób, że przy działaniu słabych s t r u 
mi eni  organy roślinne podlegają ga l wanot r opi -  
zmOwi u j emnemu,  przy działaniu zaś silnych 
strumieni—dodatniemu.

Prof. Rysza wy przekonał sig, że tylko silne strumie
nie (8 elem. Daniela) wywierają wyraźny wpływ na 
organy roślinne, że zawsze następuje ga l wanot ro-  
p i zm dodatni .  Dalej wyjaśnił przyczynę galwa
notropizmu, czyli zginania sig organów roślinnych 
pod wpływem stumienia galw., które następuje wsku
tek przenoszenia cząstek wewnątrz komórek, od je
dnych ścianek do drugich, przez co ścianka, na któ
rą cząstki • są przenoszone, powiększa i zgina się 
w stronę przeciwną.

Do doświadczeń swoich prof. Ryszawy używał ko
mórek rdzenia Behmeria, a nadto korzeni kiełkują- 

i  cych roślin, jak fasoli, bobu i t. p., które pod wpły- 
i  wem strumienia zgięły sig ku anodowi ,  czyli oka



zywały gal w. doda t ni .  Nadto przepuszczał stru- | 
mień w kierunku przeciwnym i wtedy korzenie zgi
nały się w przeciwną stronę, a ponieważ korzenie cią
gle rosły, a kierunek strumienia był od czasu do czasu | 
zmieniany, stąd otrzymał korzenie pogięte w różne j  

strony. Prof. 11. wyjaśnił także galwanotr. ujemny, 
biorąc cylinder zrobiony z żółtka (bezwodny) i usta
wiając na przebiegu strumienia, przekonał się, że 
z początku galwantrop. był ujemny, co pochodziło 
stąd, że woda była wtłoczona strumieniem w ścian
kę cylindra zwróconą ku anodowi, wtedy ścianka 
pęczniała i zginała cylinder ku katodowi, po nasią- 
knięciu zaś całego cylindra, kiedy strumień zaczął 
przenosić cząstki żółtka z jednej ścianki na drugą, 
wtedy nastąpił galwanotropizm dodatni.
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KBONfKA NAUKOWA.

(Fizyka).

O z j awi skach,  j a k i e  p r z e d s t a w i a j ą  gazy 
u l a t n i a j ą c e  sig w próżni ;  o użyc i u  t e r m o m e 
t ru  wodorowego i o t e m p e r a t u r z e ,  o t r z y m y 
wanej  pr zez  s z y b k i e  p a r o w a n i e  wo d o r u  
skropl onego.  No t a  p. Z. Wr ó b l e ws k i e g o ,  
z ł oż ona  a k a d e mi i  na u k  w Par yżu .

Upraszam akademiją o pozwolenie zakomunikowa
nia jej rezultatów mych badań, które sprostują z ró~ j

żnych względów pewne uwagi i oznaczenia tyczące j

się gazów trwałych, zamieszczone w „Comptes ren- |
dus”. Proszę również o pozwolenie opisania doświad
czeń, które miały na celu mierzenie temperatury |
wodoru znajdującego się w stanie skroplenia chwi
lowego.

1) Mówić będę najpierw o mierzeniu temperatur | 
bardzo niskich. Kzecz jasna, że w temperaturze, 
w której wodór nie ulega już prawom Gay-Lussaca 
i Mariottea, użycie termometru wodorowego traci 
wartość. Zbadawszy związek, jaki zachodzi między 
siłą elektrowzbudzającą a temperaturą w stosie ter- ' 
moelektrycznym, złożonym z miedzi i argentanu, | 
zauważyłem, że równanie, które wyraża ten związek 
między+100° a —130°C, przedstawia też w sposób ! 
bardzo dokładny tenże sam związek między -(-100° j 
a —193° C. I tak, jeżeli zapomocą tego stosu, skali- j  

browanego między -{-100° a — 130U, mierzymy tem
peraturę wrzenia tlenu pod ciśnieniem atmosfery- 
cznem, otrzymujemy — stosownie do tego czy tlen 
jest. czysty, czy też zawiera ślady azotu—181°,5,— 
184° i—186° C, to jest: liczby, które daje także ter
mometr wodorowy, jeżeli go się używa jednocześnie 
ze stosem. Jeżeli mierzymy temperaturę wrzenia 
azotu pod ciśnieniem atmosferycznem, znajdujemy 
zarówno jedną jak i drugą metodą—193°. Tak więc 
stos skalibrowany między —|—100° a—130°C, zastę
puje zupełnie termometr wodorowy między -J-1000 j 
a-193°C.

N r 2 0 .

Skoro związek wykazany między tem peraturą 
a siłą elektrowzbudzającą obejmuje obszar 293°C, 
można śmiało przypuszczać, że przyjąwszy prawidło
wość tego związku, wolno go stosować do tem peratur 
które nie oddalają się znacznie od tych granic. Mo
żna tedy przyjąć, że stos, którym  się posługuję, mie
rzy tem peratury niższe od—193°C z prawidłowością 
takąż samą, jak  i term om etr gazowy o gazie dosko
nałym.

Jeżeli dalej porównywamy wskazania tego stosu 
ze wskazaniami term om etru wodorowego, widzimy 
że term om etr ten, poniżej—193°C wskazuje tem pe
ra tu ry  niższe aniżeli stos, t. j., że wodór począwszy 
od tej tem peratury, zmniejsza swą objętość silniej, 
aniżeli tego wymagają praw a M ariottea i Gay-Lus
saca i że już dalej nie może być używanym na sub- 
stancyją termom etryczną. Odstępstwo to jest tem 
znaczniejsze, im tem peratura jest niższa. Podano 
np. w „Comptes rendus”, że tem peratury krzepnięcia 
tlenku węgla i azotu wynoszą—207°C i—214°(J. Stos 
zaś oznacza tem peratury—199" i—203"C. Odstęp
stwo zatem od term om etru wodorowego wynosi 
w pierwszym razie 8°, \V drugim 11°. Tak więc 
w szystkie liczby tyczące się parowania gazów trw a
łych w próżni, jakie ogłoszono w „Comptes rendus”, 
są niższe od rzeczywistości. Pozwalam sobie zako
munikować akadem ii następną tablicę, obejm ującą, 
oznaczenia dokonane zapomocą stosu term oelek
trycznego:

Prężność par cm.: tem peratura:
Tlen.

74. 0 .................................. —181°
10. 0 ....................................190
11. 0 .......................................190,05
10. 0 ....................................190,5
9. 0 ....................................190,8
8. 6 ....................................191,35
8. 4 ....................................191,6
8 , 2 ....................................191,88
8. 0 .................................... 191,98
7. 8 ...................................   132,13
7. 7 ....................................192,3
7. 6 ....................................192,31
7. 4 ...................................... 192,53
7. 1 .................................... 192,71
6. 8 ................................193,1
6. 4 .......................................193,56
6. 2 ....................................194,2
6 ....................................194,4
5. 9 ...................................... 195,13
5. 8 .................................... 194,5
f \ 6 ...................................... 196,44
5. 4 ....................................195,5
5. 2 ....................................196
5. 0 .................................... 196,2
4. 7 ....................................196,3
4. 4 .................................... 196,6
4.2 . .   .....................197,5
4. 0 ....................................197,7
3. 8 .................................... 198,0
3 , 6 .....................................198,3
3. 2 ....................................198,7
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Prężność par cm.: temperatura:
3. 0 ..................................... 198,7
2 , 8 ..................................... 199,25
2 , 6 ...............................   199,4
2. 2 ..................................... 199,95
2.0 .......................... . . 200,4

Azot
74.0 ...................................—193°
12. 0 ........... 201
lo ’o ......................................201,25
8.0 . . . . . . .  . 201,7
7.0 ..................... ....  202,5
6. 0 ......................................204
4. 2 ......................................206

Tlenek węgla 
73,5 .................................. —190°
16. 0 ......................................197,5
14. 0 ......................................198,4
12. 0 ......................................198,5
1 1 , 2 ......................................198,75
10. 0 ..................................... 198,83
6. 0 ......................................201,5
4. 0 ..................................... 201,6

Liczby te uczą jasno, że gdy gazy powyższe parują 
w próżni, tem peratura opada zaledwie o kilka stopni 
niżej—200°, jakem  to już wykazuł w nocie swej z 21 
Kwietnia 1884 r. *).

2) Co do powietrza atmosferycznego winienem tu 
zaznaczyć, że prawa jego skraplania nie są takie, jak  
gazów prostych, jak  to utrzymywano. Powietrze za
chowuje się jak  mięszanina, której części składowe 
ulegają różnym  prawom skraplania.

3) ' Wodór poddany ciśnieniu 180 do 190 atmosfer, 
oziębiony przez azot w rący w próżni (w tem pera
turze jego krzepnięcia), gdy mu dozwolimy nagle się 
rozszerzać pod ciśnieniem atmosferycznem, przedsta
wia mgłę dobrze widzialną. Z barwy szarej tej mgły, 
w której oko nie może rozróżnić kropelek bezbar
wnych, nie można odgadnąć, jakieby wejrzenie oka
zywał wodór w stanie cieczy istotnej (statycznej), 
a mniej jeszcze upoważnieni jesteśm y do utrzym y
wania, czy przedstawia pozór metaliczny, czy też nie.

Umieściłem we mgle tej stos mój term oelektry
czny i otrzym ałem —stosownie do ciśnień użytych— 
tem peratury od—208° aż do — 211°C. Nie mogę 
jeszcze podać w jakim  stosunku zostają te liczby do 
rzeczywistej tem peratury  mgły albo do tem peratury 
wrzenia wodoru pod ciśnieniem atmosferycznem, nie 
mam jeszcze bowiem pewności, czy krótkie trwanie 
tego zjawiska dozwoliło stosowi zupełnie się oziębić. 
Niemniej uważam za obowiązek swój ogłoszenie tych 
rezultatów, aby wykazać stan obecny kwestyi skra
plania wodoru. (Comples rendus). K .

(Meteorologija).

E l e k t r y c z n o ś ć  a t m o s f e r y c z n a .  Zasłużo
ny dyrektor obserwatoryum na Wezuwiuszu, L. Pal-

*) Ob. W szechświat Nr. 19 z r. 1884, str. 300.

mieri, ogłosił niedawno rezultaty 32-letnich obserwa- 
cyj nad objawami elektrycznemi atmosfery. Spo
strzeżenia te przedstawiają niewątpliwie ważną do
niosłość praktyczną, dlatego też podajemy tu główną 
ich treść, według sprawozdania podanego przez „For- 
schungen auf dem Gebiete der A griculturphysik”, 
a powtórzonego przez „Naturforsclier.”

Przy niebie pogodnem elektryczność atmosfery
czna jest zawsze dodatnia, a przynajmniej wtedy 
gdy nie pada deszcz, śnieg ani grad w obrębie koła 
o średnicy 140 kilometrów, otaczającego miejsce ob- 
serwacyi. Jeżeli podczas pogody okazuje się elek
tryczność odjemna, jestto wskazówką niewątpliwą, 
że w pewnej odległości zachodzą opady wodne. W cią
gu doby występują dwie-największośei stanu elektry
cznego—o godzinie dziewiątej rano i krótko po za
chodzie słońca, najmniejszośei zaś przypadają z brza
skiem dnia i w godzinach popołudniowych,—ta osta
tn ia  jes t mniej wyraźna. Peryjodyczność tę  wszakże 
silnie gmatwają wpływy uboczne, a gdy największo- 
ści są bardzo silne, lub też gdy znacznie odstępują 
od zwykłego swego czasu, pogoda dnia następnego 
jest bardzo wątpliwa. Podczas nieba pochmurnego, 
gdy w pobliżu niema deszczu, elektryczność wystę
puje również dodatnia, ale słabszego natężenia i nie 
przedstawia dosyć wyraźnej peryjodyczności.

W czasie deszczu elektryczność atmosferyczna 
wzmaga się, utrzymuje się w podwyższonem napięciu 
przez cały czas jego trw ania i wraz z nim maleje. 
W miejscu, gdzie deszcz pada, elektryczność jest 
dodatnia; dokoła jednak rozciąga się mniej lub wię
cej szeroka przestrzeń gdzie występuje elektryczność* 
silnie odjemna, poezem znów następuje przestrzeń 
silnej elektryczności dodatniej, która nieco dalej 
szybko maleje.

Zdarza się dosyć często, że występuje elektryczność 
odjemna, gdy deszcz pada, w samemże miejscu obser- 
wacyi; wskazuje to wszakże niewątpliwie, że w pe
wnej odległości pada deszcz silniejszy, który  spra
wia, że do miejsca obserwacyi przechodzi elektry
czność odjemna większego natężenia, aniżeli elek
tryczność dodatnia wywołana przez deszcz, który 
w miejscu tem  pada. W podobny sposób i przy zu
pełnej pogodzie wystąpić może elektryczność odjem
na, gdy mianowicie w dosyć znacznej odległości pada 
deszcz ulewny.

Pomiędzy deszczem zwykłym a burzą różnica za
chodzi tylko pod względem natężenia,—deszcz bar
dzo ulewny powoduje silniejsze wywiązywanie się 
elektryczności. Powyższe strefy stają się rozleglej- 
sze i przedstawiają większe natężenie. Palmieri 
uważa to za rzecz niewątpliwą, że nadzwyczaj silne 
natężenia elektryczne następują jedynie skutkiem 
szybkiego zagęszczania się chm ury w wodę, chmura 
przeto wylewająca deszcz jes t ciągłem źródłem elek
tryczności, a gdy elektryczność ta  nie rozprasza się 
dosyć szybko po powietrzu otaczającem, następuje 
gwałtowne wyładowanie bądź między chmurami, 
bądź między chmurą a ziemią. To nam tłumaczy 
to zjawisko osobliwe, że jedna chmura wyrzucać mo
że znaczną ilość piorunów, — gdyż przez cały ciąg 
swego skraplania się jest ona bezustannem źródłem
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elektryczności- Chmur  przeto uważać nie można za 
przewodniki, które, jakby czarodziejstwem jakiem, 
elektryzują sig jużto  dodatnio, już ujem nie i przy 
wzajemnem zbliżeniu sig wyładowują.

Wypada stąd, że silne objawy elektryczne zacho
dzić tylko mogą przy spadku deszczu, śniegu lub 
gradu; objawy te, jak  to okazują obserwacyje Palmie- 
rego, nie przechodzą, jakeśm y to już wyżej przyto
czyli, poza obrgb koła o promieniu 70 kilometrów. 
Znaczy to, że jeżeli gdziekolwiek dostrzegamy gwał
towne wyładowywanie sig elektryczności, to  gdzieś, 
w obrgbie powyższego koła, m a niewątpliwie m iej
sce deszcz, śnieg lub grad. Bez deszczu niema bły
skawicy i tak  zwane przeto błyskawice płaskie, 
czyli nagłe blaski nieba, są zawsze według Palmie- 
rego tylko daleką bardzo burzą. Największa p rzer
wa migdzy błyskawicą a grzmotem, jak ą  badacz ten 
zauważyć zdołał, wynosiła 59 sekund, stąd  wypada, 
że huk grzm otu daje sig słyszeć w najwyższej odle
głości 20 kilometrów.

Już wywody powyższe wskazują, że źródłem elek
tryczności atmosferycznej, według Palmierego, jest 
skraplanie pary wodnej; elektryczność wywiązuje 
sig zarówno wtedy, gdy wilgotność wzglgdna szyb
ko wzrasta, jako też, gdy para  zaggszcza sig na mgłg, 
chm ury lub deszcz. Gdy mgła nagle wystgpuje, na- 
pigcie elektryczne znacznie wzrasta, o wiele słabiej 
wszakże, aniżeli przy obfitym spadku deszczu.

Co do tego, że tworzenie sig kropel deszczu może 
być źródłem potężnych działań elektrycznych, po
gląd Palmierego schodzi sig z teo ry ją  F icka (Ob. 
Wszechświat z r. 18^3 str. 475).

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— B u d o w l e  p a p i e r o w e .  P ap ie r,jako  m ateryjał 
budowlany zaczyna z A m eryki przechodzić do E u
ropy. Nowy gmach sądowy (palais de justice) 
w Brukseli otrzym ał kopułg papierową.

— D r u t y  p o d m o r s k i e .  Długość wszystkich | 
lin telegraficznych podmorskich wynosi obecnie j  

około 153 200 kilometrów. (Rev. scient).
S. K.

— R o s p r o w a d z a n i e  s i ł y  z a p o m o c  ą powi e-  
t r z a ś c i e ś n i o n e g o .  Dogodność tg uzyska wkrót
ce miasto B irm ingham ,—z zakładu centralnego ru ry  
rosprowadzać bgdą powietrze ściśnione, jak  obecnie 
gaz lub wodg. Koszt wynosić ma 7 '/2 centym a za 
konia i godzing. Urządzenie to korzystnem być 
zwłaszcza może dla m niejszych zakładów przem y

słowych, które wymagają niewielkiej siły poruszają
cej, lub też korzystać z niej potrzebują tylko w pe
wnych odstgpaeh czasu.

5. K .

TREŚĆ. Zaraza niszcząca kartofle i jej stosunek 
do chorób zaraźliwych w ogólności, przez prof. Edw ar
da Strasburgera. — Spostrzeżenia nad chodem czło
wieka, przeprowadzone przy pomocy odografu, przez 
J. Mareya. — Postgpy chemii od Berzelijusza do Du
masa, mowa prof. Roscoe, według czasopisma Natur- 
forscher, przetłumaczył Stanisław Prauss (dokończe
nie). — Kronika naukowa. — Wiadomości bieżące. — 
Ogłoszenia.

Wydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.

Są do nabycia we wszystkich księgarniach na
stępujące dzieła, wydane z zapomogi Kasy pomo

cy imienia Mianowskiego.

B i r c h - H i r s c h f e l d .  W ykład anatom ii patolo 
giczńej. Czgść ogólna. Przekład D ra W. Mayzla. 
1884. Rs. 2.

J. D. E w e r e t t .  Jednostki i stałe fizyczne. Prze
kład J. J . Boguskiego. 1885. Rs. 1 kop. 20.

T. H. H u x l e y .  W ykład bijologii praktycznej. 
P rzekład A. Wrześniowskiego. 1883. Rs. 1.

S p r a w o z d a n i e  z piśmiennictwa naukowegó pol
skiego w dziedzinie nauk matematycznych i przyro
dniczych. Rok I. 1883. Rs. 1. Rok II. 1884. Rs. 1.

K. F i l i p o w i c z .  Wiadomości początkowe z Bo
taniki. 1884. Rs. 1.

W. S z o k a l s k i .  Początek i rozwój umysłowości 
w przyrodzie. 1885. Rs. 3.

W. K. Mapa hydrograficzna dawnej Słowiańszczy
zny. Kop. 30.—Tekst objaśniający kop. 30.

Skład główny u E. Wendego i Sp.
9 - 2

W  ciągu r. b. opuści prasę

TOM V-ty, za rok 1885.
Tom Y -ty Pam iętnika Fizyj ograficznego 

co do treści, ilustracyj i objętości wyrówna 
czterem tomom poprzednim. Przedpłatę 
w ilości rs. 5, a z przesyłką pocztową rs. 5 
kop. 50, składać można pod adresem W y
dawnictwa Pam iętnika Fizyj ograficznego, 
Podwale 2. Po ukończeniu druku na tom 
ten zostanie ustanowiona cena księgarska.

JI,03E0.ieH0 I^en3ypoio. BapmaBa, 3 Maa 1885 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna As 20-




