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JEGO ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ N A UKO W A.

PO D Ł U G  E . M A YERA
sk re ś lił

G r . IF 5.

Obszerna i głęboka umiejętność w okre
sach najżywszego swego rozwoju nigdy je - 
dnem nie płynie korytem. Praw da, że nurt 
główny unosi z sobą najwięcej siły, ale i bo
czne rozgałęzienia zasługiwać mogą na naj
głębszą naszą uwagę, szczególniej zaś wte- 
dy, gdy w nich odnaleść się dadzą dopełnie
nia, albo nawet sprzeczności z kierunkiem 
porywającym główne masy. K iedy od po
łowy bieżącego wieku znaczna większość 
chemików poszła za wielkimi reform atora
mi pod wodzą Dumasa, współcześnie mniej
szość została w ierną staremu sztandarowi 
Berzelij usza, a naj wybitniej szym może przed
stawicielem tój mniejszości był zmarły 
w końcu roku przeszłego Herm an Kolbe. 
Przedstawiwszy czytelnikom naszym obraz 
rozwoju chemii pod wpływem Dumasa (po

ro wn. Wszechświat z r. b. N. N. 18 i 20), 
nie możemy pozostawiać go niezupełnym 
i podajemy obecnie treściwy rys zasług K ol- 
bego, położonych w sprawie utrzymania 
i poparcia tego kierunku, który, wręcz prze
ciwny z poglądami nowej szkoły, konserwa
tywny i ściśle doświadczalny, do nazwy 
klasycznego posiada niebłahe prawa.

Młodociane lata Hermana Kolbego nie 
sprzyjały bynajmniej rozwojowi zarodków 
przyszłej jego działalności naukowej. U ro
dził się on w skromnej plebanii w Elliehau- 
sen pod Getyngą dnia 27 W rześnia 1818 ro
ku. Pierwszych nauk udzielał mu ojciec 
jego, proboszcz K arol Kolbe, po którym 
odziedziczył usposobienie zamknięte w so
bie. M atka jego była córką Hempla, pro
fesora anatomii w  Getyndze. W  14 roku 
opuścił H erm an Kolbe dom rodzicielski 
i udał się do Getyngi, gdzie ukończył gimna- 

I zyjum i gdzie zarazem poznał się z Knese- 
; beckiem, który sam zostając w bliskich sto- 
[ śunkach z Bunsenem, wzbudził w nim zami

łowanie do chemii. W  roku 1838 wstąpił 
Kolbe na uniwersytet w Getyndze, poświę
cając się wyłącznie nauce chemii, którój ka
tedrę zajmowałpodówczas W oehler. P ierw 
szym owocem jego studyjów chemicznych
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była rosprawa o „składzie fuzlu zbożowego" 
(Ueber die Zusammensetzung des Getreide- 
fuselols), która się ukazała w rocznikach Lie- 
biga (w r. 1842). W  r. 1843 otrzym ał Kolbe 
w M arburgu, dokąd się przesiedlił rok przed
tem jako asystent Bunsena, stopień doktora 
filozofii, na podstawie rosprawy p. t. „o cia
łach powstających przy działaniu chloru na 
siarek węgla.“ W  tym samym roku, a na
stępnie we dwa lata później wyszły w ro
cznikach Liebiga rosprawki, uzupełniające 
poglądy zawarte w powyżój wymienionej. 
W ykazuje w nich Kolbe, że chlor ruguje 
siarkę z siarku węgla i to na gorąco zupeł
nie, na zimno częściowo tylko, tworząc 
w pierwszym wypadku czterochlorek węgla, 
w drugim  zaś chlorosiarek węgla. W ażne 
dla kierunku dalszych jego prac były bada
nia nad działaniem wilgotnego chloru na 
siarek węgla. P rodukt, który otrzymał, 
uważał Kolbe, chyląc się ku zapatrywaniom  
Gmelina, za połączenie sprzężone chlorku 
węgla i kwasu siarkawego. P rzez roskład 
tego połączenia zapomocą potażu doszedł 
Kolbe do odkrycia kwasu trójchlorometylo- 
sulfonowego, a badając dalej ten kwas, po
znał Kolbe jego podobieństwo z kwasem 
trójchlorooctowym, który uważał za kwas 
cliloro-węglowo-szczawiowy. W  tej że samej 
rosprawie podaje sposób otrzymywania sztu
cznie kwasu trójchlorooctowego, z tak zw. 
pojedyńczego chlorku węgla. Ponieważ 
chlorek węgla z siarku węgla, ten zaś znów 
z części swych składowych powstaje, ponie
waż znów kwas trójchlorooctowy łatwo za
mienić w kwas octowy, przeto działaniem 
tem przeprowadzona została zupełna synte
za takiej doniosłości, jakićj lite ra tu ra  che
miczna nic znała od czasu syntezy mocznika, 
uskutecznionej przez W oehlera. Z powyż
szych zapatrywań Kolbego widzimy, że hoł
dował teoryi tak zwanych związków sprzę
żonych (Paarling). Od poglądów Berzeli- 
jusza odstąpił w tem, że przyjął zastąpienie 
wodoru przez chlor w związkach organi
cznych.

Za pośrednictwem i namową Bunsena, udał 
się Kolbe w roku 1845 do Londynu, jako 
asystent Lyona P layfaira, który potrzebo
wał pomocnika obeznanego dokładnie z me
todami rozbioru gazów Bunsena. Rospoczął 
tam znakomite badania nad działaniem prą- i

du galwanicznego na związki organiczne. 
Tamże poznał się ze znakomitymi badacza
mi angielskimi: Grahamem, Faradayem  itd, 
wreszcie z Franklandem , z którym wszedł 
w zażyłą przyjaźń i wspólnie następnie p ra
cował. Badania swe nad elektrolizą, ciał 
organicznych kierowali ku sprawdzeniu po
glądu, że w kwasach tłuszczowych węgiel 
i wodór znajdują się w kwasie octowym, j a 
ko metyl, propijonowym jako etyl itd. Udo
wodnili następnie, że cyjanki rodników po
wyższych, jak  metylu, etylu, amilu i t. d. 
tworzą pod działaniem ługu potażowego 
kwasy tłuszczowe, posiadające tę samą ilość 
atomów węgla, ja k  pierwotny cyjanek. 
W  dalszym ciągu wypowiedzieli zapatrywa
nie, że kwasy tłuszczowe są związkami 
sprzężonemi kwasu szczawiowego i odpo
wiednich rodników. Najprostsze połącze
nie cyjanowe, t. j .  kwas pruski odpowiada 
kwasowi szczawiowemu w połączeniu z wo
dorem tj. kwasowi mrówkowemu, cyjanome- 
tyl—metyloszczawiowemu (octowemu), ben- 
zonitryl— feniloszczawiowemu tj. benzoeso
wemu i t. d. Usiłowali następnie zapomocą 
elektrolizy otrzymać te rodniki, co się im 
w pewnej mierze udało. Otrzymali miano
wicie zapomocą elektrolizy octanu potasu i in. 
soli homologicznych cały szereg węglowo
dorów, co upewniło jeszcze Kolbego w po
wyżej wymienionych poglądach.

Stosunki skłoniły Kolbego do przesiedle
nia się w roku 1847 do Brunszwiltu, gdzie, 
na zaproszenie słynnego księgarza i wydaw
cy Yiewega zajął się redakcyją „Słowni
ka chemicznego ' 1 założonego przez Liebiga 
i W oehlera. Tutaj ogłosił również kilka teo
retycznych rospraw, między któremi znaj
duje się „o budowie chemicznej i naturze 
rodników organicznych*', zamieszczona w ro- 

i cznikach Liebiga. W  roku 1851 opuścił 
Kolbe Brunszwik i udał się do M arburga, 
dokąd po wołany został w miejsce Bunsena, 
który się podówczas do W rocław ia prze
niósł.

Pierwsze lata profesorskie ubiegły mu na 
przygotowaniach do nowych badań doświad
czalnych, jako też na teoretycznych p ra
cach. W  pracach teoretycznych, jako to: 
„Przyczynek do historyi rozwoju teorety
cznej chemii", „Połączenia sprzężone'1, wy
powiedział zapatrywanie, że kwasy tłuszczo
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we są tlenowemi połączeniami rodników 
wodoru, metylu, etylu i t. d. z podwójnym 
równoważnikiem węgla C2, jako  też ważną 
myśl, że w acetylu kwasu octowego (podług 
sposobu pisania Kolbego C2 II3 C2, gdzie 
C=6), grupa C2 stanowi wyłącznic punkt 
zaczepienia dla tlenu. Również j asno określił 
stosunek połączeń organicznych do nieorga
nicznych j ako to'- kwasów karbonowych, alko
holów, aldehidów, acetonów' dokw.  węglanc-
o-o, kwasów sulfonowych i sulfonów do kw.c5 •>
siarczanego, kw. kakodylowego do arseno
wego i t. d. W  słowniku wyżej wymienio
nym, w rozdziale „Rodniki** (Radikale), 
znajdujemy poglądy na nasycalność pier
wiastków. W  pracach swych teoretycznych 
z powyższego okresu występuje stanowczo 
przeciw poglądom niektórych chemików, że 
wszystkie połączenia organiczne, dadzą się, 
podobnie ja k  nieorganiczne odnieść do trzech 
typów: wodoru, wody i amonijaku. W  pi
śmie okolicznościowem „O budowie chemi
cznej związków organicznycli“, j  ako też pó
źniej w roku 1865 w rosprawie „O realnych 
typach w chemii o r g a n i c z n e j o ś wi a d c z a  
się stanowczo przeciw  przyjęciu formalnych 
typów. W  roku 1859 wydał rosprawę, za
wierającą poglądy jego na budowę związków 
organicznych p. t. „O naturalnym  związku 
połączeń organicznych z nieorganicznemi,— 
jako naukowej podstawie do naturalnego 
podziału chemicznych ciał organicznych". 
Rosprawa ta zawiera dokładne opracowanie, 
zestawienie i rozszerzenie pbglądów, wprzód 
już wypowiedzianych. „Co się tyczy związ
ków organicznych, mówi w niej Kolbe, są 
one w każdym razie pochodnemi związków 
nieorganicznych, powstałemi częścią wprost, 
częścią przez dziwnie proste procesy podsta- 
wienia“ . Z kwasu węglanego, wywodzą się 
acetony, ałdehidy, kwasy karbo‘nowe i alko
hole. W  formułach podanych przez K olbe
go, w których węgiel, tlen i siarka występu
ją  w równoważnikach, należy wprowadzić 
tylko atomy, ażeby spostrzedz ja k  głębokie 
i bystre były poglądy Kolbego, w stosunku 
do zwolenników teoryi typów. Jak  pewne' 
były jego  zdania, okazuje się z jego zapa
trywań na budowę alkoholów, z których 
wywnioskował i przepowiedział naprzód 
istnienie alkoholów drugo i trzeciorzędo
wych. Tłumaczenie budowy kwasów tłusz

czowych doprowadziło go do prawdzi
wych pojęć o kwasach dwu i trój karbono
wych, które wywodził z kwasu węglanego 
przez przystąpienie do 2 lub 3 molekuł 
tegoż, dwu i i  rój atomowych rodników. Po
dobnie zapatryw ał się na kwasy sulfonowe. 
Rosprawę powyższą kończy słowami: „Spro
wadzając wszystkie chemiczne ciała organi
czne do nieorganicznych połączeń wspól
nych najprostszych rodników, budujemy 
sobie most, po którym postępując, dojdzie
my pewnie do prawdziwego i należytego po
znania składu i budowy najzawilszych na
wet organicznych związków chemicznych; 
gdy przeciwnie, usiłowania tych, którzy chcą 
wywodzić wszystkie powyższe połączenia 
od czterech jedynie typów: wodoru, kwrasu 
solnego, wody i amonijaku, od połączeń, 
które z wielką ilością ciał organicznych w ża
dnym związku naturalnym  się nie znaj dują— 
doprowadziły jedynie do martwego schema
tyzmu". Przeciw  bezpłodnemu schematy- 
zowaniu występował Kolbe zawsze z ostrym 
i zjadliwym naw et dowrcipem, wykazując 
jego niebespieczne strony.

Z porządku rzeczy wypada teraz pomówić
0 pracach doświadczalnych, przypadających 
na okres od roku 1859. Prócz prac, które 
dokonał przy pomocy swych uczniów, jak  
np. Gricssa, Lauteinanna, Schmitta i U lri
cha, podjął on szereg badań, które zmierza
ły do poznania budowy i zasadowości kwa
su mlecznego. W urtz , który podówczas nad 
tym samym kwasem pracował, zaliczał go 
do kwasów dwuzasadowych, zwolennicy zaś 
teoryi typów nadawali mu formułkę

^ 4 j j 2  ̂ 4 ,jednakże kwestyja budowy kwa

su mlecznego nie została dokładnie rozstrzy
gnięta. Opierając się częścią na badaniach 
W urtza, częścią na swych własnych, poznał 
Kolbe prawdziwą budowę kwasu mleczne
go, stosunek jego do kwasu propionowego
1 wyjawił zdanie swe, że jes t on kwasem 
oksypropionowym. Udowodnił zaś prawdzi
wość twierdzenia powyższego tem, że prze
prowadził kwas mleczny w propionowy, po
średnio przez redukcyją kwasu chloropro- 
pionowego—bezpośrednio przez odjęcie tle
nu kwasem jodowodornym. W ykazał na
stępnie, że alanina jest kwasem amidopro- 
pionowym, przez przemianę kwasu chloro-
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propionowego. Również zbadał budowę kwa
su glikolowego i glilcokołu—następnie kwasu 
głioksylowego i glicerynowego. W spólnie 
z Lautemannem badał kwas salicylowy, 
a wyniki ogłosił w rosprawie: „O budowie 
i zasadowości kwasu salicylowego". Kwas 
ten uważany był podówczas za dwuzasado- 
wy, Kolbe zaś wykazał, że brak mu wszy
stkich własności, cechujących kwasy dwuza- 
sadowe i oświadczył zdanie, że je s t on kwa
sem oksyfenilo węglowym. Doniosłego zna
czenia w tej rosprawie było spostrzeżenie, 
że salicylan sodowy powstaje przez zetknię
cie fenolatu sodowego z elementami kwasu 
węglanego. Podobny proces został przepro
wadzony z ciałami zbliżonemi do fenolu, ja k  
np. kresol, tymol i tym sposobem chemija 
oi-ganiczna zwiększoną została o jednę z naj
piękniejszych metod syntetycznych, która 
dała podstawę do fabrykacyi na wielką ska
lę kwasu salicylowego. Kolbe zajmował się 
badaniem składu kwasów organicznych, spo
tykanych w ciałach roślinnych i zwierzę
cych. Pomiędzy innemi, zbadał kwas bur
sztynowy i stosunek jego do kwasu jab łko 
wego i winnego, z których mu się udało 
powyższy kwas wytworzyć. Ogólnie przy
jęte  zapatrywanie, że kwas asparaginowy 
jes t kwasem amidobursztynowym, aspara- 
gina zaś amidosukcynaminowym, zawdzię
czamy również Kolbemu. P raca jego  „O  bu
dowie chemicznej i sztucznem otrzymywa
niu tauryny11, uwieńczyła badania nad racy- 
jonalnym  składem tak  zwanych oksykwa- 
sów i amidokwasów. Domniemanie swe, że 
tauryna i kwas izetijonowy są podobnie zbu
dowane, jak  alanina i kwas mleczny, a mia
nowicie, że są pochodnemi kwasów etylosul- 
fonowycli, udowodnił Kolbe doświadczenia
mi. Synteza tauryny z chloroetylosulfonia- 
nu srebra i amonijaku nie pozostawia naj
mniejszej wątpliwości, że tauryna jes t kwa
sem amidoetylosulfonowym, a zatem kwas 
izetijonowy — kwasem oksyloetylosulfono- 
wym.

(dok. nast.)

B Ł Y SZ C Z E 1E  SIĘ OCZOW W  CIEMNOŚCI
U  ZW IERZĄT.

P R Z E Z

Prof. Dra Szokalskiego.

Iskrzenie się oczów o zmroku, jak ie  u na
szych domowych kotów obserwujemy, zda
rza się bardzo często między zwierzętami, 
np. u wilka, u sowy, u  wielu drapieżnych 
ssawców, a nawet u przeżuwających. P rzy 
pisywano je  dawniej fosforescencyi, ale od 
czasu j ak Radziszewski wykazał, że ona po
lega na utlenianiu się aldehidów w powie
trzu, o fosforescencyi w głębi oka bez jego 
przystępu mowy być nie może.

Iskrzenie odnosi się wyraźnie do odbija
nia się światła, rosproszonego w ociemnionej 
przestrzeni, od głębi gałek ocznych albo od 
błyszczącej powierzchni tęczy, ja k  to np. 
vi sowy napotykamy, u której wnętrze oka, 
również ja k  i u  wszystkich ptaków, z wyjąt
kiem chyba strusia, je s t czarne. W niosku
jąc  z anatomicznych danych mniemaćby wy
padało, że oczy u x*yb błyszczą się o zmro
ku, zwłaszcza w głębinach, do których sła
be tylko dochodzi światło. Ażeby się jednak 
o tein przekonać, trzebaby chyba samemu 
zanurzyć się w wodę, promienie bowiem od 
oka odbite, rozchodzą się w wodzie bardzo 
rozbieżnie, odbijają się w znacznej części od 
jej zwierciadła ku głębi, a te, które się do 
powietrza dostają, rozbiegają się jeszcze tem 
więcej, tak, że m ała ich tylko liczba do 
oka obserwatora może się dostać.

Najzwyklejszym powodem odblasku 
vx zwierząt je s t tak zwana m a k a t a  (tape- 
tum), k tóra się u największej ich liczby 
w głębi ich oczów znajduje. Wiadomo, że 
błona n a c z y n i o w a  oka rospięta jes t po- 
środku pomiędzy błoną b i a ł k o w ą ,  stano
wiącą skorupę gałki, a błoną s i a t k o w ą  
światło odczuwającą, ku  wnętrzu gałkizw ró- 
coixą. Otóż od stx-ony tej ostatniej błona na
czyniowa je s t okryta grxxbą warstwą czarne
go nabłonka, tak, iż tym sposobem całe wnę
trze gałki je s t zupełnie ciemne, ja k  wnętrze
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wszystkich naszych narzędzi optycznych,— 
ale wyjątkowo u  wielu zwierząt, tych wła
śnie, których oczy w ciemności się błyszczą, 
na samem dnie gałki, w miejscu, gdzie na 
nie oś optyczna pada, czarnego barwnika 
w komórkach nabłonkowych brakuje, a stad 
powstaje na czarnej naczyniówce obszerna 
plama, mieniąca się zazwyczaj różnemi kolo
rami tęczy, gładka i lśniąca jakby  zwiercia
dło wklęsłe głęboko umieszczone poza źre
nicą. Rzecz prosta, że zwierciadło takie 
przy stosownie o zmroku rozszerzonej źreni
cy, skupia zbłąkane w znacznej przestrzeni 
promienie w jedno ognisko, a wychodząc 
z owego ogniska rozbieżnie łamią się one 
na soczewce w kierunku jeszcze więc.ćj roz
bieżnym przed źrenicą, wychodząc naze- 
wnatrz i że oko obserwatora stojącego zda
ła, spostrzega w głębi oka zwierzęcia owo 
ognisko, jakby rozżarzony węgiel migający 
się za każdem poruszeniem zwierzęcego spoj
rzenia.

Oczy u zwierząt nie świeca nigdy w zu
pełnej ciemności, lecz wtedy tylko, gdy się 
w przestrzeni znajduje mniej lub więcej 
zbłąkanego światła, a ilość ta może być nie
kiedy tak mała, ja k  np. przy odblasku u ko
ta, że nas rzeczywiście zadziwia. Oczy wil
ka świecą się w kniei przy blasku księżyca 
lub na mocnym mrozie przy pogodnem nie
bie, gdy gwiazdy świecą a ziemia jest po
kry ta  śniegiem, przy odblasku od kory brzo
zo wej lub przy fosforescencyi bliskiego spró
chniałego drzewa. W idują je  nieraz zdale- 
ka na jesieni pasterze, gdy siedzą przy ogniu 
piekąc sobie kartofle, a strzelcy kalifornijscy 
rospalają umyślnie wśród borów ogniska, 
aby niemi dzikie przywabiać zwierzęta, a po
tem zaczajeni z za drzew pomiędzy świecą
ce się oczy strzelają.

Budowa anatomiczna m a k a t y  odpowia
da jaknajzupełniej swemu przeznaczeniu, 
poza warstwą, bowiem ogołoconego z barw 
nika nabłonka błony naczyniowej i poza cie- 
niuchna błoneczką szklistą (limitans), na 
której się rospościera, znajduje się pokład 
zbitej tkanki komórkowej, światło odbły- 
skującej. Tkanina ta przybiera nieraz układ 
włókienkowaty, a co więcój, zawiera w sobie 
krystaliczny pyłek g u a n i j a n u  w a p n i a ,  
u ryb mianowicie, gdzie on zarazem obficie 
na zewnętrznej powierzchni błony naczy

niowej się gromadzi, stanowiąc tam srebrzy
sto połyskujący pokład, czyli tak zwaną 
s r e b r z y s t ą  b ł o n ę  (argentea). Że taka 
budowa odblask od makaty w wysokim sto
pniu podnosi i że ją  rzeczywiście na pewien 
rodzaj zw ierciadła wklęsłego zamienia, sa
mo się przez się rozumie.

Mniemano dawniej, że takie zwierciadło 
wyrzucające z oka światło zgromadzone 
w ognisku, powinno działać jako latarka 
(Treviranus) i oświetlać przed wzrokiem le
żące przedmioty w przestrzeni; bliższe je 
dnak zastanowienie nad przebiegiem pro
mieni z oka wychodzących dowodzi, że do 
tego stopnia są rosproszonemi, że nic oświe
tlić nie mogą. U  ryb wszelako przedstawia
ją  się rzeczy nieco inaczej, u nich bowiem 
soczewka jest kulista i jój ognisko pada tuż 
zajó j tylną powierzchnią. Tym sposobem 
ognisto wklęsłego zwierciadła, które pada 
w połowie promienia kuli ocznej, nie znaj
dzie się jak  w oku ssących pomiędzy so
czewką a jój ogniskiem, przypadaj ącem na 
błonce siatkowej ale poza ogniskiem kulistej 
soczewki,—promienie zatem z niego padają
ce na soczewkę z tyłu, mniej nierównie po 
załamaniu się na niój przebiegać będą w prze- 
strzeń przedoczną rozbieżnie, zwłaszcza, że 
wychodząc nie do powietrza ale do wody, 
mniej się nierównie odłamią. Odzwiercia- 
dlająca zatem makata będzie mogła ju ż  
przeto, w pewnej mierze przynajmniej,  bli
sko leżące w wodzie przedmioty oświe
tlać, a to tem więcćj, jeżeli jój przyjdzie 
w pomoc np. fosforescencyja, wielce tworom 
morskim właścivva.

W szakże nam wiadomo, że ryby w jezio
rach jaskiniowych żyjące, w Styryi i K a- 
ryntyi np., oczów nie mają, bo i na cóżby 
się one im zdały, kiedy życie pędzą ciągle 
w ciemności. Ale wobec tego faktu, ude
rzającym jest inny, który niedawno w wiel
kich głębinach morskich wykryto. Ryby 
tam poławiane mają doskonałe oczy, pomi
mo wiecznie otaczającej je  ciemności. Otóż 
u wielu ryb takich znajdujemy na różnych 
częściach ich ciała przyrządy fosforyzujące, 
nieraz soczewkami wypukłemi poopatrzane, 
nakształt naszych latarek. (Zob. Wszechśw. 
N r 14 zeszłego roku). Światło tych przy
rządów, umieszczonych nieraz na długich 
sznurkcwatych wyroślach, jak  np. u Eusto-
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mias obscurus i pływających naokoło ryby, 
rozświetla je j otoczenie, a zdaje się, że zw ier
ciadło oczne, o którem mowa, zbierając pro
mienie i odrzucając je  wprost na przedmiot, 
na który ryba się patrzy, może się przyczy
nić do jego uwidocznienia.

Oprócz takiego jednak, bądżcobądź pro
blematycznego jeszcze pożytku, odblask od 
makaty ma jeszcze inny, widoczniejszy nie
równie. Jeżeli czarny barw nik dna oka 
pochłania światło, to błona siatkowa przy 
jego przejściu z przodu ku tyłowi raz tylko 
podrażnioną być może, — a jeżeli m akata 
światła nie pochłania, lecz je  odrzuca, to 
błona siatkowa i przy jego odwrocie musi 
pobudzaniu ulegać, a to właśnie nader jes t 
pożytecznem dla oka, które ma widzieć przy 
minimalnych stopniach oświetlenia. M aka
ta ma zatem wskazane swe powołanie 
w interesie zwierzęcia, chociaż, kto wie, 
czy i owo świecenie oczyma nie służy także 
do zobopólnego porozumiewania się ze sobą 
w celach towarzyskich lub płciowych.

U  człowieka świecenie się oczów zdarza 
się u albinosów i u jasnych blondynów, 
u których czarnego barw nika w błonie na
czyniowej albo zupełnie brakuje albo nader 
znajduje się skąpo. Obserwujemy je  wtedy 
o zmroku przy mocno rozszerzonej źrenicy, 
naturalnie lub sztucznie. Stąd też pochodzi, 
ów połysk w spojrzeniu w salonach, u nie
których blondynek, które znając dobrze jego 
powody, używają wkroplań atropiny do 
oczów jako  środka toaletowego.

PRZYCZYNEK DO ZNAJOMOŚCI

NAFTY GALICYJSKIEJ.
1'KZEZ

Bronisława Panieńskiego.

Dotychczas ze strony chemicznej naftę ga
licyjską badało zaledwie k ilku chemików:
l-o . Prof. F reund wskazał w nafcie wscho- 
dniogalieyjskićj obecność trzech szeregów 
węglowodorów, a głównie aromatycznych,

j natury  ich indywidualnej jednak  bliżej nie 
oznaczył. 2-o. S. p. prof. Ju l. Grabowski 
i p. Leszko wykryli w nafcie zachodniogali- 
cyjskiej kilka węglowodorów nasyconych, 
wykazali obecność jednego węglowodoru 
nienasyconego i jednego aromatycznego. 3-o. 
D r Bronisław Lachowicz w ykrył trzy szere
gi węglowodorów w nafcie wschodniogali- 
licyjskicj: nasycone, aromatyczne (benzol, 
toluol, izoksylol i mezytylcn) i aromatyczne 
uwodornione, a zaprzeczył występowaniu 
nienasyconych (olefinów) tak w nafcie wscho
dnio jak  i zachodniogalicyjskiej. To są do 
dziś dnia główne prace nad naftą galicyjską; 
pomijam inne, które z chemija nafty nic 
wspólnego nie mają.

Ponieważ nafta stanowi ciało, które ze 
wszech m iar zasługuje na najdokładniej
sze poznanie, ponieważ w naftach wscho
dnio i zachodniogalicyjskich są wskazy
wane pewne różnice fizyczne i ponieważ 
wreszcie kwestyją węglowodorów aroma
tycznych w nafcie je s t ważną i ze względów 
technicznych, podjęcia ponownego chemi
cznego badania nafty nie uważałem za zby
teczne, sądząc, że faktów nigdy nie będzie 
zawiele. Otrzymane rezultaty pozwalam tu 
sobie streścić, chociaż one są bardzo nieli
czne. Badałem naftę klęczańską z zacho
dniej Galicyi, nadesłanie której zawdzięczam 
uprzejmości p. E. Zielińskiego, właściciela 
kopalń klęczańskich. Nafta surowa jest pro
duktem wyjątkowo czystym, lekfdm, nasy
cona jednak  znaczniejszemi ilościami parafi
ny, która ju ż  przy zwykłej temperaturze 
wydziela się po dłuższem staniu. Nafta po
siada barwę brunatno czerwoną, z popielato- 
zielonem odbarwieni (refleks). Nafta suro
wa daje znaczną ilość płynu lekkiego, b e n 
z y n  (do 150° C.), które f najpierw  badano. 
Benzyny te łatwo ulegają działaniu mocne- 

! g° kwasu azotnego, według wzoru np.

Cn H m + N O a ll^ C n  Hm —, N 0 2 + I I 2 0

i działaniu bromu. Pierwsze ilości niezna
czne brom u w tej chwili się odbarwiają, bez 
wydzielania bromowodoru. To działanie 
bromu dowodzi obecności w badanej nafcie 
węglowodorów n i e n a s y c o n y c h .  Ilość 
otrzymanego produktu tak jednakowoż jes t 
nieznaczną., że natury  tych węglowodorów 
bliżej oznaczyć nie mogłem. P rzy  wprowa-
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dzaniu dalszych ilości bromu zaczyna się 
wydzielać i w ciemności i w świetle bromo- 
wodór. Reakcyja w tym razie iść mo
że tak:

C n  H m + C r 2 = C n  H m — , B r + B r  H  

gdy w pierwszym razie, odbywa się ona pro
ściej:

Cn Hm + B r2= C n  Hm B r2.
Wydzielanie bromowodoru wykazywać 

może albo obecność węglowodorów n a s y 
c o n y c h ,  albo a r o m a t y c z n y c h .  Po dłuż- 
szem działaniu bromu otrzymują się znaczne 
ilości ciężkiego płynu oleistego.

D la przekonania się, czy w danej nafcie 
istotnie występują węglowodory aromaty
czne, poddano inną część benzyn działaniu 
mocnego kwasu azotnego, trzecią wreszcie 
działaniu mięszaniny kwasów azotnego 
z siarczanym. P rzy  działaniu kwasu azot
nego powstał z benzyn płyn oleisty, zapa
chem mocno przypominający t. z. olejek 
m ir  b a n o  wy, w chemii zwany n i t r o b e n -  
zo l em,  mający zastosowanie przy wyrobie 
perfum, kosmetyków, maści, smarów i t. d. 
P łyn  ten przemieniano na b a r w n i k  i rze
czywiście otrzymano barwnik, który jes t 
prawie czystą f u k s y n ą ,  rospuszczalną z pię
kną czerwoną barwą.

P rzy działaniu mięszaniny kwasów azot
nego i siarczanego, powstają ciała przewa
żnie stałe. Te ciała stałe, odpowiednio prze
robione dały także b a r w n i k  fijoletowy nie
czysty, lepki, zastygający w tw ardą masę 
niekrystaliczną. Wszystko to wskazuje, że 
mamy do czynienia z węglowodorami aro- 
matycznemi niewątpliwie. Suma ich jednak 
jest nieznaczna. W  benzynach oznaczyłem 
ich tylko 5% , co po przeliczeniu na naftę 
surową wynosi 2  ° / 0  • W edług badań p. L a
chowicza, ilość węglowodorów aromaty
cznych w nafcie wschodniogalicyjskiej wy
nosi 14,3%.

Dla bliższego określenia tych ciał aroma
tycznych dystylowaniem rozdzielano benzy
ny na pojedyńcze części i w tych szukano 
oddzielnych węglowodorów aromatycznych. 
Przez działanie mięszaniny kwasów azotne
go i siarczanego z części wrącycli od 75° do 
125° wydzielano tylko b e n z o l  w postaci 
p a r a d w u n i t r o b e n z o l u  C 0 I I4 (N 0 2 ) 2  

1 :4, który otrzymywano w większych ilo

ściach i w postaci m e t a d w u n i t r o b e n z o -  
lu C6  H 4  (N 0 2 ) 2  1:3, który otrzymywano 
w mniejszych zawsze ilościach, po oddziele
niu już pierwszego ciała. Oba te ciała po
chodzą od b e n z o l u  CGII0, węglowodoru 
aromatycznego, który zatem w badanej naf
cie się znajduje.

Innych ciał aromatycznych zapomocą ni- 
trozwiązków dotychczas nie wykryłem, zato 
jeszcze jeden węglowodór aromatyczny uda
ło mi się wykryć inną drogą.

Część benzyn wrąca od 125 •— 145° była 
wystawiona na kilkotygodniowe działanie 
bromu. Powstawał przytem olej, z którego 
zczasem wydzieliły się kryształy. Kryształy 
te, po odpowiedniem oczyszczeniu, okazały 
się ciałem C 8  H s B r2, pochodzącem od C6 II, 
(C II 3 ) 2  1 :4  zwanego paraksylolem i będą
cego ciałem aromatycznem. Podobne ciało, 
odmiennych jednak własności i innym spo
sobem w ykrył p. Lachowicz w nafcie wscho- 
dniogalicyjskiej (izoksylol). Różnica tych 
dwu ciał polega na ich budowie, która wpły
wa na różnicę w własnościach.

CH,

C

C II 3

I
c

CII

C C II, CII

CII

CII

c

CII3
paraksylol

Dołączone wzory wskażą lepiój pokre
wieństwo i różnice budowy tych dwu ciał. 
Występowanie w nafcie węglowodorów nie
nasyconych, do których należą i aromaty
czne, a szczególniej występowanie związków 
para, takich jak  np. paraksylol przemawia 
za wytworzeniem się nafty przy działaniu 
tem peratury wyższej.

Po oddzieleniu z oleju kryształów C8 H s 
Br2, zapomocą alkoholowego rostworu wo- 
danu potasu przemieniono je  na płyn lżejszy 
od wody, o przyjemnym zapachu eterów 
owocowych. N atury jednak tego płynu, 
bardzo złożonego, dotychczas nie udało mi 
się określić, a samo badanie dalsze nafty na
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czas pewien zmuszony zostałem przerwać. 
Szczegóły bliższe tego badania podałem do 
„Kosmosu" z roku bieżącego.

ZARAZA NISZCZĄCĄ KARTOFLE
I  J E J  STOSUNEK

DO CHORÓB ZARAŹLIWYCH W OGÓLNOŚCI.

TRZEZ

prof. Edwarda Slrasliurgera.

(Ciąg dalszy).

Aby choroba stanowiąca zarazę kartofli 
istotną stała się „zarazą", t. j . aby wystąpi
ła pod wyraźną formą choroby epidemicznej, 
składać się muszą'—ja k  widzieliśmy'—pewne 
warunki. Stąd wynika, że rozmaite zape
wnienia o n i e p o d a t n o ś c i  lub o d p o r n o 
ści  tych i owych odmian kartofli, t .j .  o wrze- 
komćj ich niezdolności do przyjm owania 
„zarazy", z wielką brać należy ostrożnością; 
to bowiem, co prostym być mogło skutkiem 
pomyślnych okoliczności, przypisanem bywa 
często naturze danej rośliny. W yniki odno
śnych prób i spostrzeżeń mogą mieć w ar
tość istotną w tym tylko razie, gdy noszą 
charakter ściśle porównawczy, gdy miano
wicie wskazują, że jednocześnie, w tych sa
mych warunkach wyhodowane, a w jed n a 
kowym rozwinięte stopniu, odmienne rośli
ny, istotnie różnią się w swem zachowaniu. 
W  samej rzeczy, ża dnej co do tego faktu mieć

*) Do niniejszego artykułu  odnosi się tablica 
rysunków litograficznych, które przedstawiają:

1. Liść złożony kartofla z ciemnemi plam am i Z ) 
oznaczającemi miejsca dotknięte „zarazą.“

2. L istek pojedynczy kartofla z plam am i ciemne- 
mi Z , oznaczającemi miejsca dotknięte „zarazą.*1

3. Poprzeczne przecięcie liścia kartofla ze strzęp
kami zarodnikonośnemi (t), rozgałęzionemi i za
rodnikam i (sp) na końcach.

4. a zarodnik całkowity, b zarodnik pęknięty, 
z którego wychodzą pływki.

5. Dwie pływki.
6. Zarodnik (z) kiełkujący i zapuszczający grzy

bnię (k) w tkankę liścia kartofla.

nie można wątpliwości, że pomiędzy upra- 
wianemi odmianami kartofli, wytrzymałość 
listowia na „zarazę" jes t rozmaitą, że jedne 
z nich łatw iej, inne trudniej ulegają choro
bie; lecz bezwzględnej, zupełnój niepodatno
ści czyli odporności, t. j . absolutnej niezdol
ności do podlegania „zarazie", nie okazuje 
żadna ze znanych dotąd odmian kartofla. 
Jeszcze ważniejszą niemal niż oporność czę
ści zielonych byłaby niepodatność bulw sa
mych; powzięto też przed pewnym czasem, 
na krótko, nadzieję, że bardzo gruboskórne 
odmiany bulw okażą się chyba niezwalczo- 
nemi w swój odporności. Drapieżny grzy
bek zawiódł i tę nadzieję, gdyż potrafił naj
grubsze skorupy przeszyć równie dobrze jak  
bardzo cienkie. W szelako stwierdzonem 
w tym względzie być mogło to, że pewne, 
czysto mechaniczne czynniki mogą oddzia
ływać na podatność roślinnego ciała wzglę
dem zarazy, a mianowicie na większą, lub 
mniejszą łatwość, z jaką  zaraza do wnętrza 
się przedostaje. Kartofle o skorupie gład
kiej, z oczkami płaskiemi, trudniej zarażo- 
nemi zostają w porównaniu z odmianami 
o skorupie chropawej i o zagłębionych 
oczkach, a to z tego powodu, że zarodniki 
łatwiój zatrzym ują się na kartoflach tój osta
tniej kategoryi, gdy tymczasem z powie
rzchni pierwszych, łatwo opłókanemi być mo
gą przez tęż samą choćby wodę, która je  
przyniosła. Na nieszczęście, odmiany tej 
właśnie kategoryi, która największą w rze
czonym kierunku odznacza się wytrzyma
łością, nie należą bynajumiej do najcelniej
szych.

Bardzo wyraźnym okazuje się wpływ wie
ku naci kartoflanej na jej wytrzymałość 
względem „zarazy", p rzy j ednostajności—ro
zumie się'—pozostałych warunków. Młodo
ciane pędy łatwo ulegają stoczeniu; bardziej 
wytrzymalemi już  są rośliny cokolwiek pod
rosłe i więcej krzepkie; bardzo znów poda- 
tnemi są rośliny w tej życiowej epoce, gdy 
ich wzrost słabnąć już* poczyna; takie pod
starzałe rośliny bardzo łatwo chorobę przyj
mują. Okoliczność ta dostatecznem jest chy
ba wyjaśnieniem, dlaczego to „zaraza" prze
ważnie w późniejszych miesiącach letnich 
przybiera swój groźny, wyniszczający cha
rakter. Zachowanie się w tym względzie 
kartofla odpowiada dobrze znanym przypa
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dłościom pośród zwierząt, gdzie różne cho
roby, nieraz ściśle są związane z pewnym 
określonym wiekiem. O powodach nieje
dnakowej wytrzymałości opornej listowia 
w roślinach różnego wieku, ja k  i o tych mo
żliwych przyczynach, które listowiu różnych 
odmian pozwalają z różną siłą stawiać czo
ło chorobie, zaledwie cośkolwiek bardziej 
oznaczonego daje się wypowiedzieć. Z tem 
wszystkiem łatwiej można stawiać takie 
wnioski odnośnie do roślin, niźli to u zwie
rząt, ze względu na ich skomplikowany 
ustrój, jest możliwem. W  naszym wypadku, 
nie możemy tłumaczyć różnic, o jak ich  tu 
mowa, mniejszą lub większą grubością ze
wnętrznych ścianek nabłonkowych komórek 
w liściu, gdyż przekonaliśmy się ju ż  przecie 
powyżej, że kiełki grzybka są w stanie prze
szywać najgrubsze warstwy korkowe bulw 
kartoflanych. Stwierdzonym  nadto jes t fa
ktem, że kiełki te we wszelkich wypadkach 
przedostawać się mogą do wewnętrznej 
tkanki liścia. Muszą istnieć przeto inne j a 
kieś wpływy, które w danym wypadku 
wstrzymują rozwój strzępek grzybkowych, 
lub go przynajm niej utrudniają. Czynni
kiem wpływowym w tych zjawiskach jest 
obronne oddziaływanie organizmu. Strzęp
ki Phytophthory  wydzielają ferment pewien, 
który w porażonych komórkach tkanki ro
ślinnej wywołuje zmiany chemiczne, wsku
tek których następować może śmierć owych 
komórek. Wobec tej groźnej napaści, ko
mórka roślinna nie pozostaje zupełnie bier
ną. Przeciwnie, wytwarza ona ze swój stro
ny produkty, mające przeciwdziałać napa
stnikowi. Podobne przeciwdziałania nieraz 
zdarza się śród roślinnego napotykać świata. 
Takiem je s t np. oddziaływanie roślin przy 
podrażnieniu ich przez skaleczenie; następu
je  wtedy szybki podział komórek, będący 
w związku z wydzieleniem pewnej substan
cyi, noszącej nazwę suberyny (materyi zasa
dniczej korka); dokoła zranionego miejsca 
powstaje warstwa nowotworu, ze skorkowa- 
ciałych złożona komórek. Niewątpliwie 
przeto i rażone przez Phytophthorę komór
ki usiłują chemiczną bronić się reakcyja. 
Przeciw działanie to może byc silniej szem 
w komórkach, będących w pełni swego ży
ciowego rozwoju, a także w jednej odmia
nie kartofla skuteczniej szem niż w innej.

Jasnemi nam się w ten sposób stają te zaró
wno różnice, jak ie  zależnemi są od wieku 
roślin, ja k  i te, które pomiędzy rozmai temi 
zachodzą odmianami.

Podobne,, obronne ze strony komórek od
działywanie, zwrócone przeciw pasorzytom, 
przyjętem  być może z większem niemal je 
szcze prawdopodobieństwem dla świata zwie
rzęcego, gdy na komórki zdrowego orga
nizmu napadają bakteryje. T u występują 
w dodatku jeszcze czynniki takie, dla któ
rych brak  punktów porównawczych w pań
stwie roślin. Można bowiem śmiało przy
puszczać, że wytwarzanie substancyj, dla 
pasorzyta szkodliwych, zachodzi w komór
kach zwierzęcych i wtedy jeszcze, gdy już 
ustała napaść, gdy znikła przeto drażniąca 
pobudka. Zestawienie odnośnych faktów 
rzuca pewne światło na najbardziej dziwne 
i do wytłumaczenia trudne zjawiska w całej 
dziedzinie chorób zaraźliwych, a mianowi
cie na czasową lub trw ałą n ie  p o d a t n o ś ć  
(immunitas), t. j .  na tę absolutną o d p o r 
n o ś ć  i niezdolność do ulegania chorobie, 
k tóra zwierzętom stale lub czasowo bywa 
właściwą, a której naprzyltład względnie do 
ospy nabywamy przez zaszczepienie ospy 
ochronnej. D ługotrw ałe wytwarzanie ta
kich substancyj, zabespieczających przed 
napaścią pasorzyta, uważanem być musi za 
jedno z tych szczególnych fizyjologicznych 
oddziaływań, które w charakterze skutków, 
trw ają ponad działanie odnośnych przyczyn, 
t.j. występują wtedyjeszcze, gdy wywołująca 
je  ustała przyczyna; w rzeczy sanuj, podo
bne zjawiska dostrzegać się dają nieraz u ró
żnorodnych organizmów. W  świecie roślin
nym np- skutki, wywołane przez działanie 
światła, siły ciężkości, zetknięcia się z cia
łem obcem i t. d. trw ają nieprzerwanie na
wet jeszcze wtedy, gdy bezpośrednia przy
czyna, wywołująca te objawy, działać prze
stała. Oczywiście wszystkie te „pośmiert
ne"—jakby je  chyba nazwać wypadało-—od
działywania u roślin są krótkotrwałemi tyl
ko i ustępują o wiele trwalszym wpływom 
ochronnym, jakie pociągnąć za sobą może 
u człowieka i u zwierząt choroba zaraźliwa. 
W e wpływach, przez rozmaite choroby w tym 
kierunku wywieranych, wielkie jeszcze za
chodzić może stopniowanie, o ile że przeciąg
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trw ania niepodatności dla różnych chorób 
różnym bywa. Ta okoliczność, iż każda cho
roba wywołuje niepodatność, chroniącą je 
dynie przed nią samą, od innych chorób zaś 
bynajmniój niezabespieczającą, dowodzi, że 
różne napastnicze żyjątka wywołują powsta
wanie w organizmie najzupełniej odrębnych 
produktów. Pogląd taki na sprawę zabes- 
pieczenia przed chorobami, znajduje stanow
cze potwierdzenie w tym jeszcze fakcie, że 
ilekroć odporność przeciw danój chorobie 
jest czasową a nie stałą, to niepodatność ta
ka., z biegiem czasu, stopniowo słabnie. W y- 
powiadano także zdanie, że niepodatność 
wypływa z pozostania się w ustro ju  zwie
rzęcym materyi trującej, wyprodukowanej 
przez chorobotwórcze żyjątko. W samej bo
wiem rzeczy, produkty, jak ie  przy zjaw i
skach roskładu i fermentacyi, zachodzących 
pod wpływem grzybków drożdżowych lub 
bakteryj, przez te istoty wytworzone zosta
ją , mogą być dla nich trującem i. T ak  np. 
drożdże przestają roskładać cukier, śród cie
czy, w której żyją, skoro ilość alkoholu, bę
dącego produktem  ich działalności, p rzej
dzie 14%-tową granicę. Podobnież ustaje 
działalność bakteryj, wytwarzających wspe- 
cyjalnych fermentacyjach kwas masło wy, 
mleczny i t. p., skoro ilość kwasu, danego 
w słabym nawet stopniu się nagromadziła. 
Lecz wtedy ubytek alkoholu lub zobojętnie
nie kwasu wystarcza do wznowienia się za
wieszonych czynności. A  właśnie nader 
nieprawdopodobnem jest przypuszczenie, j a 
koby wytwory chorobotwórczych bakteryj 
przechowywać się mogły bez zmiany w tkan
kach ciała ludzkiego i aby w ten sposób mia
ły  być przeszkodą ponownemu zj awieniu się 
tychże istot; niewątpliw ie bowiem dowie
dzionym jes t faktem, że • podobne wytwory 
przem iany materyi w net po swem powsta
niu w ustroju, wydzieloncmi zaraz zostają. 
Wszelkiej zaś podstawy pozbawionem jest 
inne, podnoszone także przypuszczenie, j a 
koby niepodatność spowodowaną być miała 
przez brak  w organizmie pewnych substan
cyj, niezbędnych żyjątkom  chorobotwórczym 
do życia i jakoby brak ten pochodził z wy
czerpania tych związków przez żyjątka. 
Owszem, zasadą je s t w fizyjologii, że każdy 
ustrój przez pozbawienie go danej materyi, 
podnieconym zostaje do w ytw arzania je j na
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nowo; podobny więc brak substancyj za ży
cia ustroju zdarzyć się wcale nie może.

Ilość chorób zaraźliwych, ponawiać się 
mogących, przewyższa zresztą liczbę tych, 
które zapewniają i pozostawiają po sobie od
porność. Nakazuje to nam przypuszczać, że 
spomiędzy różnorodnych specyficznych od
działywań chemicznych, wynikających z po
drażnienia ustroju przez istotki chorobo
twórcze, niektóre tylko mogą się w nim 
utrwalać.

W  celu zrozumienia ochronnych przysto
sowań, jakiem i organizm rozporządza w wal
ce ze złowrogim pasorzytem, posiłkowaliśmy 
się powyżój objawamiprzeciwdziaM ńwświe
cie roślinnym, rozmaitą trwałość mającemi, 
a daleko łatwiejszemi do objęcia i zrozumie
nia. Te długotrwałe przeciwdziałania ochron
ne, które zapewniają niepodatność na daną 
chorobę, znanemi są oczywiście dotąd wy
łącznie u  zwierząt. U  roślin bowiem, wsku
tek właściwej im budowy anatomicznej cia
ła, wszelkie wpływy umiejscowiać się m u
szą i nie mogą przym iotu odporności fizyjo- 
logicznej zapewnić całemu organizmowi.

Grzybek „zarazy“ kartoflanej rosnąć mo
że nietylko na jadalnym  kartoflu (Solanum 
tuberosum), lecz na kiłku innych jeszcze 
przedstawicielach rodziny Psiankowych (So- 
laneae),—na tych wszakże prawie wyłącznie 
gatunkach, które również, jak  nasz kartofel, 
z południowój pochodzą Ameryki. Znaj
dziemy tedy w ogrodach naszych Phytoph- 
thorę na pochodzącym z ciepłych stref Ame
ryki pomidorze (Solanum Lycopersicum). 
Na naszym słodkogorzu (Solanum Dulcama- 
ra) hodować się on wprawdzie daje, z naj
większą jednak  trudnością; na innych psian
kowatych nie rozwija się. Zastanawiającem 
jest i ciekawem, że znaleziono również „za
razę 14 na dwu zamorskich przedstawicielach 
Trędownikowatych (Scrophularineae), ro
dziny z psiankowatemi bardzo blisko zresztą 
spokrewnionej.

Podobnie jak  Phytophthora, zachowuje 
się ogromna większość roślinnych pasorzy- 
tów, cały niemal ogół, trzym ając się stale 
i wytrwale pewnych oznaczonych gatunków 
roślin; próby przeniesienia ich na inne rośli
ny płonnemi regularnie bywają. Najzupeł
niej podobne stosunki zachodzą przy choro
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bach zaraźliwych u zwierząt, gdyż np. wię
kszość chorób tego rodzaju, trapiących czło
wieka, nie daje się przenieść na inne ssące. 
Czemże usprawiedliwić, ja k  uzasadnić ta 
kie zachowanie? Czyżby przypuścić można 
np. w wypadku grzybka „zarazy“, iż jego 
kiełki z taką łatwością przedostające się do 
wnętrza liści kartofla, nie są w stanie prze
szyć powierzchni liści naszych krajowych 
przedstawicieli rodziny psiankowatych ? 
Przeszkoda w działaniu z pewnością nie me
chanicznej je s t tutaj natury. W idocznym 
tu jest raczej brak odpowiedniej podniety. 
Zdanie to muszę tu  koniecznie usprawiedli
wić. J a k  to w ostatnich czasach niejedno
krotnie stwierdzonem. być mogło, organizm, 
mogący służyć za pastwę pasorzytowi, wy
wiera nań pewien wpływ nęcący, przedsta
wia dlań pociąg, czy ma dlań powab pewien, 
przyczem wyrazy te brać należy w dosło- 
wnem a nie w przenośnem znaczeniu. Jeśli 
np. zarażenia dopełnić mają żeglujące swo
bodnie pływki zarodnikowe, śród wody, wi
dzimy, ja k  z pewnej, dającej się zmierzyć 
odległości, pływki te zwracają się ku ustro
jow i, zdolnemu do przyjęcia zarazy. Gdy 
zarażenia dokonać ma wprost zarodnik kieł
kujący, to i ten wypuklający się woreczko- 
waty kiełek, z oddalenia, które możemy wy
mierzyć, przybiera odpowiedni już  k ieru
nek. Przypuszczano tu  istnienie jakichś 
szczególnych działań z odległości, gdy 
tymczasem z badań Pfeffera wypływa, że 
we wszelkich tego rodzaju objawach na kie
runek ruchu w pływają jedynie podrażnienia 
chemiczne. Ustrój każdy wydziela pewne 
materyje specyjalne, które w najmniejszej 
choćby oddziaływając ilości, spraw iają swój 
skutek: drażnią w odpowiedni sposób paso- 
rzyta i przez podrażnienie to wpływają na 
kierunek czy to ruchu czy wzrostu. Oddzia
ływanie pomiędzy różnemi żyjątkami a roz- 
licznemi substancyjami zachodzić może czę
stokroć przy takich niesłychanie małych ilo
ściach owych substancyj,-—jak ich  najczulsze 
laboratoryjne odczynniki chemicznej praco
wni w ykryć nie są w stanie. Gdy przeto 
kiełek grzybka, zarażającego kartofel, zdol
ny jest do przenikania w głąb jego liścia 
lub do w nętrza bulwy, to zjawisko to opar- j  

tem być musi na wydzielaniu pewnej ozna
czonej substancyi, działającej podniecająco j

i na młode kiełki grzybka, nadającej oznaczo
ny kierunek ich wzrostowi i pobudzającej 
je  do pokonania nawet tego mechanicznego 
oporu, jak i im stawiają błony komórek. Tej 
to właśnie podniety na liściach wszystkich 
innych niemal roślin nieznaj duj ąc, Phy- 
tophthorowy kiełek nie wdraża się wskutek 
tego w ich tkankę. Tejże natury pobudki 
przyjąć możemy dla wyjaśnienia sobie osie
dlania się bakteryj w tkankach ustrój ów 
zwierzęcych. O ile organizm nie wydziela 
tej określonej substancyi, która pasorzyta 
pobudza do przedarcia się do wnętrza, o ty
le nie może nastąpić zarażenie. Nęcący 
wpływ, jak i określone substancyj o pokarmo
we wywierać są w stanie na bakteryje, udo
wodnionym został przez Pfeffera w licznych 
doświadczeniach. Do badań takich uczony 
ten używał jaknaj cieńszych szklanych rure- 
czek włoskowatych, napełnionych słabemi, 
jcdnoprocentowemi rostworami ekstraktu 
mięsnego i asparaginy; umieszczając ru re
czki te w wodzie, zawierającej żyjątka: Bac- 
terium termo i Spirillum undula, mógł się 
przekonać, że istotki te wnet podążały do 
otworów rureczek, wpełzały do wnętrza 
i w wielkich ilościach tam się gromadziły. 
A  jednak, wystarczało podnieść stężenie 
rostworu mięsnego do 4% , by Spirillum  
undula nietylko przynęconem nie było, lecz 
odwrotnie, aby widocznemu zaraz podlegało 
odpychaniu; dla Bacterium  termo podobne 
odpychanie zajęło miejsce przynęty dopiero 
przy znacznie wyższych stopniach stężenia 
rostworów. Na obie te bakteryjki działa 
pociągająco nader wielka ilość różnych sub
stancyj; za prawdopodobne jednak uważać 
można, że chorobotwórcze organizmy, zape
wne z bardziej ograniczoną ilością danych 
substancyj podobnieby zachowywać się win
ny. Takie przynajmniej zachowanie się 
cechuje—ja k  to doświadczalnie Pfeffer wy
kazać zdołał — ciałka nasienne różnych ro
ślin skrytokwiatowych naczyniowych, sa
moistnym obdarzone ruchem. Ciałka na
sienne paproci np. dążyły jedynie ku ru r
kom z kwasem jabłkowym, gdy takież ciał
ka mchów osiedlały się w rurkach z cukrem 
(trzcinowym). J a k  dalece minimalne ilości 
substancyj tych wystarczają do wywarcia 
pobudzającego i na kierunek ruchu wpływa
jącego podrażnienia, przekonywa »nas fakt,
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że ciałka męskie paproci skupiają, się w ru r
kach, które zaw ierają rościeńczony do 0 , 0 0 1  

% , czyli do jodu ej sto tysięcznej części ros
twór kwasu jabłkowego!

Prócz możności przeciwdziałania pasorzy- 
towi przez chemiczną reakcyja obronną, or
ganizmy zwierzęce posiadają jeszcze —  o ile 
się zdaje—zdolność bespośredniego pożera
nia drobnych swych napastników. W  m iej
scach tkniętych zarazą odbywa się w chara
kterze uzdrawiającego oddziaływania prze
bieg zapalny, polegający na skupianiu się 
białych ciałek krw i w zaatakowanych na
czyniach krwionośnych. Jak  wiadomo, bia
łe ciałka krw i obdarzone są samodzielnym 
ruchem  i według wszelkiego prawdopodo
bieństwa jedną z najbardziej ogólnie im 
przysługujących własności, jes t uzdolnienie 
do wchłaniania niejako bakteryj do w nętrza 
swego ciała, a następnie przetraw iania poł
kniętych. Może się jednak  zdarzać, że zw y
cięstwo pozostaje przy bakteryjach, a w te
dy, pod ich działaniem, białe ciałka krw i 
zniszczonemi zostają. Podobne przejawy, 
k tóre odnośnie do ludzkiego organizm u nie 
zostały dotąd wykryte, zbadanemi być mo
gły przez M etschnikow a') z wielką dok ła
dnością u drobnych raczków grupy D aphni- 
da, zwanych pospolicie wodnemi pchłami. 
Raczki te, w stojących żyjące wodach, m ają
ce wielkość zaledwie łebka od szpilki, na- 
wpół przezroczyste, ulegają często chorobie, 
zaraźliw y noszącej charakter, której prze
bieg wprost śledzonym być może. Spraw ia
jącym  chorobę ustrojem  je s t pewien droż- 
dżowy grzybek, nazwany M onospora bicus- 
pidata. Zarodniki tego grzybka igiełkowa- 
tej formy, razem z otoczką, jak a  ich ciało 
przyobleka, połkniętem i zostają przez zwie
rzątko. Pod wpływem żołądkowego soku 
skorupka pęka, zarodnik z niej się wydosta
je  i wnet zagłębia się w ściany przewodu 
pokarmowego, dalej zaś przenika aż do ja 
my ciała. Lecz zaledwie ukazał się pierw 
szy zarodnik taki lub chociażby jego część 
tylko, wnet oblegają go zewsząd ciałka krw i, 
stale jam ę ciała u  raczków tych wypełniają- j 
ce. Tam, gdzie w targnęło k ilka opodal sie- J  
bie zarodników, nagromadzenie ciałek krw i

') Porównaj Wszechśw. t. 111 str. 629.

takie przybiera rozmiary, iż mamy przed so- 
j bą istny obraz zapalenia. Zdarza się wtedy 

także wzajemne łączenie się i jakby  stapia
nie kilku ciałek krw i w jedno.. W alka ich 
z zarodnikiem rospoczyna się; ten ostatni 
traci wnet ostry swój obrys (kontur), a osta
tecznie na drobne rospada się ziarna. Nie
chaj jednak tylko kilka z pośród zarodni
ków ostanie się w tej wojnie, a ujrzymy, 

| ja k  na ciele ocalonych tych zarodników po- 
i wstaje z boku nabrzmienie, ja k  nabrzmienie 

to dalej nowe znów wypukła pączki i jak  
te, w miarę j ak się tworzą, od macierzystej 
oddzielają się istoty. Są to komórki droż- 
dżowe, z których każda z kolei dalej może 
pączkować. I  z temi drożdżowemi komór
kami ciałka krw i podejmują walkę, w któ
rej zdarza się, że odnoszą zwycięstwo: zwie
rzę szczęśliwie przebyło chorobę. Często
kroć jednak  bywa, że zwycięstwo drożdżo- 
wym dostaje się komórkom; ciałka krw i, 
gdy się swych przeciwników nadmiernie na
jad ły , pękają i giną. Ostatecznie wyginą 
one co do jednego, gdy tymczasem komórki 
drożdżowe w ytw arzają w swem wnętrzu, 
po pojedyńczym każda, zarodniku. W tedy 
następuje śmierć zwierzęcia; zazwyczaj cho
roba, gdy się śmiercią kończy, trw a przeszło 
dwa tygodnie. Zarodniki, prędzej czy pó
źniej dostają się do wody i mogą być oczy
wiście zarazą dla nowych znowu raczków. 
M łode „pchełki wodne“ zazwyczaj śmiercią 
przypłacają chorobę; starszym udaje się czę
sto przebyć ją  szczęśliwie..

(Dok. nnst.)

Nr 22.

P o s i e d z e n i e  d w u n a s t e  K o m i s y i  t e 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 ,  odbyło się w dniu 21 Maja o godzinie
8-ej wieczorem, w lokalu Tow. Ogrodn., pod przewo
dnictwem  Dra W. Szokalskiego. Po przeczytaniu 
protokułu posiedzenia poprzedniego, prof. J. Trejdo- 
siewicz wyłożył o budowie gieologicznej i pokładach 
węgla brunatnego najbliższych okolic Krzemieńca, 
Na początku Kwietnia r. b., prof. T. wyjeżdżał 
w okolice Krzemieńca, w celu obejrzenia pokładów 
węgla brunatnego; po drodze prowadzącej od staeyi
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dr. żel. Rudnia do Krzemieńca, zauważył niezliczone 
mnóstwo krzemieni białych, na powierzchni wsku
tek zwietrzenia, — krzemienie te  dziś jeszcze uspra
wiedliwiają nazwg miasta.

Krzemieniec leży na pokładach kredowych pigtra 
Senońskiego w wąwozie, m iędzy dwoma łańcucham i 
wzgórz, idącemi od północy na południe i osłaniaj,-j- 
cemi miasto od zachodu i wschodu. Podnóża wzgórz 
utworzone są z pokładów senońskich kredowych, 
stoki zaś i wierzchołki składają sig ze skał trzecio
rzędowych: piaskowców o spoju wapiennym, prze
chodzących miejscami w wapień piaszczysty. Pias
kowce wapienne zawierają w niektórych warstwach 
wiele szczątków organicznych, mianowicie zaś na 
górze Dziewiczej, prof. T. znalazł E ryilia Podolica, 
Cardium obsoletum, M actra Podolica i Bullina sp.; 
są to skamieniałości najcharalcterystyczniejsze dla 
górnego ogniwa formacyi miocenicznej, czyli tak  
zwanego p iętra Sarmackiego. Pokłady piaskowca 
na górze Dziewiczej zupełnie są poziome, a na szczy
cie, wskutek zwietrzenia tw orzą liczne, pojedyncze 
głazy, mające malowniczą postać. Podobne stosun
ki ułożenia i wieku skał w ystępują na górze Sy- 
czówce, Bonie, Kuliczówce i pod Żołobami.

Węgiel b runatny tworzy pokłady, których wycho
dnie zauważył prof. T. w trzech punktach: na Kuli- j  

czówce, w parowach pod górą i wsią Podwysokiem 
i u stóp wzgórza w Żołobach. Na Kuliczówce, w wy
chodni pokładu węgla brunatnego zbudowano cho- \ 
dnik na 53,37 m długi, wskutek czego z dokładnością ! 
można było oznaczyć, że grubość pokładu węgla wy- j  

nosi 3,17 m (11 stóp pols.). W ęgieł brunatny na Ku
liczówce przedstawia różne odmiany, między które- j  

mi są piękne okazy lignitu; spoczywa ten  węgiel na j 
piaskowcu sarmackim, nadkład zas węgla tworzy pia- ' 
sek żółty, piasek biały i piaskowiec wapienny z E ryilia j 

Podolica, zatem pokład ten węgla brunatnego jest 
utworem sarmackim.

D rugą wychodnię pokładów węgla brunatnego, 
grubą na 2 m, zauważył prof. T. w parowie pod wzgó
rzem i wsią Podwysokiem.

Trzecia wychodnia pokładu węgla brunatnego 
ujawnia się po prawej stronie drogi prowadzącej od 
wsi Żołob do. Krzemieńca; pokład węgla brunatnego 
pod wsią Żołobami dochodzi do 2 m grubości. Prof.
T. przypuszcza, że pokład węgla brunatnego pod 
Krzemieńcem rospościera się od Kuliczówki do Żo
łob, czyli w kierunku wzgórz położonych od strony 
zachodniej miasta. Granicę wschodnią tego pokła
du tworzy krzywa, przebiegająca wzdłuż granicy za
chodniej i  południowej Krzemieńca, dochodząca do 
Podwysokiego. Prof. T. podał przypuszczalne obli
czenie całego zapasu węgla brunatnego pod Krze
mieńcem i w artości jego pieniężnej. Przyjmując, że 
pokład posiada grubość 1 sażenia (2,13 m) i  ciągnie 
się nieprzerwanie od Kuliczówki do Żołob, tworząc 
pas długi 5 i pół wiorst, a szeroki na 2 wiorsty, — za
pas węgla brunatnego pod Krzemieńcem wynosiłby 
2750000 sażeni sześciennych, czyli 220 milijonów 
korcy, licząc 80 korcy z jednego sażenia sze. 
ściennego. W yznaczając cenę 10 kopiejek za korzec 
węgla brunatnego, cały zapas przedstaw iałby w ar

tość 22 milijonów rs. Prof. T. zastrzega, że podany 
wypadek obliczeń niema pretensyi do ścisłości i jest 
wprost przypuszczeniem.

l’rof. T. wykład objaśniał licznemi okazami skał, 
skamieniałości i węgla brunatnego, zebranemi wła
snoręcznie na miejscu. Po wykładzie zawiązała sig 
dyskusyja pomiędzy profesorem T., p. J . Siemi
radzkim i prof K. Jurkiewiczem.

Następnie p. Koźmiński pokazywał egzemplarze 
siarki z okolic Staszowa, między wsiami Wiśniowa 
i Czajki znalezionej. Siarka czysta strącona, zawar
ta wewnątrz mas gipsu, złożonych z drobnych ka
wałków, po większej części blaszkowatych. W miej
scowości, z której okazy siarki pochodzą, na wierzchu 
leży pokład gliny fajansowej na 2 m gruby, pod któ
rym znajduje się pokład gipsu na 0,50 m gruby, zło
żony z kawałów większych i mniejszych zlepień gip
su, zawierających wewnątrz czystą siarkę. O pół 
wiorsty od miejscowości, gdzie znaleziono siarkę, le
ży jezioro, które mocno czuć siarkowodorem.

Pokład ten siarki w gipsie, dla przemysłu nie oka
zał sig korzystnym.

W celu wyjaśnienia, znajdowania się siarki czy
stej wewnątrz mas gipsowych, zabierał głos p. Wł. 
Majchrowski, w końcu zaś prof. K. Jurkiewicz, we
dług zdania którego, siarka czysta wewnątrz zlepień 
gipsowych, jes t siarką strąconą z wód i powstała ona 
wskutek redukcyi gipsu, pod wpływem węgla roskła- 
daj ących sig istot organicznych.

KEOHłKA NAUKOWA.

(Fizyka).

— Nowa me t o d a  s k r a p l a n i a  t l enu  p. Cai  1- 
1 et  et a. Sprawa skraplania gazów, w której tak 
czynny udział przyjmują uczeni polscy, budzi u nas 
żywe zajęcie; dlatego też podajemy tu w przekładzie 
notę p. Cailleteta, odczytaną w akademii nauk w Pa- 
ryżu, 20 Kwietnia r. b., t.j. na posiedzeniu bespośre- 
dnio następuj ącem po tem, na którem przedstawio
ną była ostatnia nota p. Wróblewskiego, którą po
wtórzyliśmy w zeszłym numerze Wszechświata.

P. Cailletet przypomina najpierw, że w roku 1882, 
wykazał zastosowanie etylenu skroplonego, do wy
woływania silnego oziębienia; gdy etylen skroplony 
wre w powietrzu wolnem, powoduje takie oziębienie 
tlenu ściśniętego, że gdy ciśnienie, pod jakiem gaz 
ten zostaje, zmniejsza sig, przechodzi on we „wrzenie 
gwałtowne, które trwa przez czas dający się ocenić.14 
Następnie mówi dalej:

„Przyspieszając parowanie etylenu zapomocą ma
chiny pneumatycznej, jak to zrobił Faraday dla 
tlenku azotu i dwutlenku wggla można temperaturę 
obniżyć dostatecznie do przeprowadzenia tlenuw stan
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ciekty ')• Starałem się uniknąć niedogodności i za
wiłości, które połączone są z działaniem  w próżni, 
i w tym  celu wskazałem już użycie gazu błotnego, 
który pozwala otrzym ać skroplenie tlenu i azotu.

Sądziłem judnak, że pomimo tych  korzyści, p ierw 
szeństwo przed formenem posiadać w inien etylen, 
który  obecnie tak  łatw ym  jes t do otrzym yw ania 
i manipulacyi 2) i osiągnęłem wreszcie, przy pomocy 
etylenu wrącego w naczyniach otw artych, obniżenie 
tem peratury  dostateczne do zupełnego skroplenia 
tlenu.

Metoda, której używam, jest nadzwyczaj prosta, 
polega ona bowiem na przyspieszeniu parow ania e ty 
lenu przez wprowadzenie do jego masy prądu powie
trza  lub wodoru, oziębionego w tem peraturze bardzo 
niskiej.

W przyrządzie moim zbiornik stalowy, zaw ierają
cy etylen, utwierdzony jest u podpory pionowej 
i zwrócony otworem ku dołowi; z otworem tym  łą 
czy się wężownica miedziana, o 3 do 8 mm średnicy, 
zam knięta w dolnym końcu kurkiem  szrubowym.

Zapomocą chlorku metylu, jak  to  niżej wyjaśnię, 
oziębić można wężownicę do —"0°; etylen, k tó ry  się 
w niej zbiera, posiada w tem peraturze tej słabą ty l
ko prężność i wypływa bez w yraźnej stra ty , skoro 
tylko otwieramy kurek dolny. Nowe to urządzenie, 
które przyjąłem  dla etylenu i gazu błotnego, dozwa
la gazy te skroplone oziębić tak , jakby  cały zbior
nik, który je  zawiera, oziębionym był do tem pera tu 
ry  wężownicy.

Etylen zbiera się w epruwetce ze szkła cienkiego, 
umieszczonej w naczyniu zawierająoem powietrze 
suche; dosyć w tedy przyspieszyć parow anie etylenu, 
zapomocą szybkiego prądu  pow ietrza lub wodoru 
oziębionego, aby tlen ściśnięty w rurce szklanej 
przeszedł w ciecz bezbarwną, przezroczystą i by ł od 
unoszącego się nad nim  gazu oddzielony meniskiem 
zupełnie wyraźnym.

Zapomocą term om etru  wodorowego, którego 
urządzenie wkrótce opiszę, zmierzyłem tem peraturę 
etylenu i w doświadczeniach powyższych oznaczy
łem ją  n a —123°. Spodziewam się, że przy staran- 
niejszem oziębieniu p rądu  wodoru, tem peratura  da 
•się znaczniej jeszcze obniżyć.

Wężownicę miedziane, w których  krążą etylen 
i powietrze, zanurzone są w chlorku metylu, u latn ia
jącym  się szybko przy pomocy prądu  powietrza, po
przednio oziębionego.

Jednem  słowem, przekonałem się, że przyspiesza
jąc  parowanie etylenu ciekłego zapomocą prądu  po
w ietrza lub wodoru silnie oziębionego, obniżam y

')  W ten właśnie sposób jeszcze w Kwietniu 1883 
r. skroplił tlen prof. W róblewski.

(Przyp. tłum.).
2) Dodając do mięszaniny alkoholu i kwasu siar

czanego małą ilość waseliny, powstrzym ujem y bu
rzenie się substancyi, które zachodzi tak  często przy 
otrzymywaniu etylenu i nie dozwala kończyć do
świadczenia.

tem peraturę jego poniżej punktu krytycznego tlenu, 
który w tym  środku skrapla się jaknajwyraźniej.

Doświadczenie to  tak  jest proste i do wykonania 
łatwe, że od dziś zaliczyć się może do robót labora
toryjnych i może być powtarzane na wykładach pu
blicznych.

Doświadczenia to wykonane zostały w pracowni 
fizycznej Sorbony, dzięki uprzejmości p. Jam ina.“

&  K .

(Chemija).

— E r y t r o f i l .  P. Arnaud dowiódł identyczności 
barw nika czerwonego, zwanego erytrofilem, z karo- 
tyną, C|« II>t O, barw nikiem  marchwi. Obecność te 
go barw nika udowodnił p. A. w liściach szpinaku 
(Spinacia glabra et oleracea), morwy (Morus alba), 
brzoskwini (Persica yulgaris), jaworu (Acer pseudo- 
platanus), bluszczu (lledera helix) i dyni (Cucurbita 
pepo). Identyczności dowodzą te same reakcyje, 
oraz własności fizyczne (rospuszczalność, forma k ry 
staliczna, punkt topliwości [168°]).

M .  F .

( Technologija).

— S z t u c z n y  k a m i e ń .  Przez ścisłe zmięsza- 
nie jednej części gipsu z sześcioma częściami świeżo 
gaszonego wapna i możliwie najm niejszą ilością wo
dy i następnie zanurzanie na dwie godziny masy tej 
do bliskiego nasycenia rostw oru siarczanu żelaza 
lub cynku, otrzym ał p. Julhe m ateryjał, odznaczają
cy się twardością, wytrzym ałością na czynniki atmo
sferyczne i niepękający wskutek wysychania. Ma
te ry ja ł ten szczególnie ma być odpowiedni na po
sadzki. (Comptes Kendus N r 11, 1885),

M .  F .

( Petrograf ja).

— B a d a n i e  law a n d e z y t o w y c h .  W praco
wni mineralogicznej Uniwersytetu warszaws. Mag. 
J . Siemiradzki, podróżnik po Ekwadorze, dokonał 
rozbioru przywiezionych przez siebie law andezyto
wych Ekwadorskich z Chimborazo, Tungurhagua 
i Asuayu. P. S. posiłkował się jednocześnie trzem a 
metodami: analizą chemiczną, mikroskopową i me
chaniczną, i doszedł do wniosków zgodnych z poglą
dami Prof. Lagorio i Giimbela, wypowiedzianemi 
przed kilku laty. —- Ileru lta ty  badań p. S. dadzą się 
streścić w następujący sposób: Podział typowych 
andezytów kordyljerskich na amfibolowe i pirokse- 
nowe według systemu przyjętego przez Kosenbuscha, 
nie może być utrzym any, gdyż próbki lawy andezy- 
towej, zebrane na jednem  miejscu, na przestrzeni



zaledwie kilku metrów, są albo czysto piroksenowe 
i nie zawierają woale amfibolu, albo amflbolowe wy
łącznie, albo zawierają amfibol i piroksen w zmien
nych ilościach, lub wreszcie inne nie posiadają ani 
amfibolu ani piroksenu. — Toż samo da się powie
dzieć o andezytach kwarcowych (dacytach), będą
cych tylko miejscową odmianą kwaśnych law ande- 
zytowych, zawierających zawsze wolną krzemion
kę zwykle w stanie niekrystalicznym. Podział na 
audezyty amfibolowe i jiiroksenowe nie ma racyi by
tu i wtedy nawet, jeżeli za podstawę podziału przy
jąć  większą lub mniejszą ilość krzemionki, niektóre 
bowiem andezyty kaukaskie, jakkolwiek posiadają 
75% krzemionki nie zawierają amfibolu ale augit, 
gdy tymczasem andezyt amfibolowy szczawnicki nie 
zawiera augitu, pomimo bardzo niewielkiej ilości 
krzemionki, bo zaledwie 58%. P. S. opierając się na 
warunkach stratygraficznych, uważa za racyjonalny 
podział na andezyty trachitow e i bazaltowe, stoso
wnie do tego, czy się zbliżają składem swym chemi
cznym do trachitów  lub do bazaltów. — Andezyty 
trachitowe są najpospolitsze i panują wyłącznie w ca- 
łem paśmie wulkanicznem — Andów i gór Skali
stych, — bazaltowe zaś czyli trachidoleryty , połą
czone niezuacznemi przejściami z bazaltam i feldspa- 
towemi, rozwinięte są bardzo znacznie w wielkiem, 
wulkanicznem paśmie t. zw. Sródziemnem, na m ię
dzymorzu Panama, m ałych Antyllach, wyspach Azor
skich i Kanaryjskich.

Skład mineralogiczny wszystkich andezytów, jest 
następujący: 2 rodzaje feldspatu trójskośnego (ande- 
zyn i oligoklaz), dalej amfibol lub augit podobnego che
micznego składu, b. bogaty w tlenik żelaza (do 23%), 
wreszcie, w mniejszej lub większej ilości tło szkliste, 
będące najkwaśniejszym składnikiem andezytów, 
gdyż nawet w odmianach bardzo ubogich w krze
mionkę ilość krzemionki w tle szklistem jest zna
czniejsza niż w oligoklazie, zatem musi to tło zawie
rać krzem ionkę w stanie wolnym. — I w  samej rze
czy, przy pomocy ługu potażowego, daje się wycią
gnąć ze skały część krzem ionki, która krystalizuje 
w bardzo nielicznych wypadkach, stąd  też rzadko 
bardzo znajdują się prawdziwie krystaliczne odmia
ny dacytu.

W edług p. S. amfibol wydziela się z lawy przesią 
kniętej parą  wodną, pod bardzo znacznem ciśnie
niem, podobnież i hypersten. Gdy ciśnienie ustaje 
lub para się ulotni, roztopiona lawa topi amfibol czę
ściowo lub zupełnie, a przy zastyganiu z t. z. lawy 
suchej, czyli niezawierającej wody wcale lub bardzo 
mało, krystalizuje augit. F akt ostatni daje się łatwo 
stwierdzić na drodze doświadczalnej, na której do
tychczas amfibolu nie udało się otrzymać, augit zaś 
tworzy się z łatwością z przetopienia amfibolu lub 
hyperstenu. Kryształy amfibolu w andezytach są 
zawsze otoczone stopioną skorupą augitową—augity 
zaś przedstawiają ostro zarysowane kontury.

W brew zdaniu Rosenbuscha p. S. utrzymuje, że 
porządek wydzielin krystalicznych jest niezależnym 
od ilości krzemionki w lawie, zależność ta  da się za
stosować tylko do rozm aitych gatunków feldspatów 
trójskośnych, w jednej i tej samej skale zawartych,

Naprzód krystalizują krzemiany, zawierające prze
ważnie wapno, sodę i magnezyją, obok nich może się 
wydzielić czysty kwarc i tlennik żelaza. Krzemiany 
potasu najtrudniej się ścinają, dla tego też główną 
masę potasu w andezytach zawiera tło  szkliste, naj
mniejszą zaś andezyn porfirowo wydzielony.

Feldspat trójskośny, porfirowo wydzielony, jest 
znacznie uboższym w krzemionkę i bogatszym w wa
pno od igiełek plagiokłazu, rozsianych wśród tła  
szklistego. Ortoklazu w andezytach według p. S. nie 
ma, w wielu próbkach półszklistych znajdują się oka
zy pozornie jednoskośne, nieposiadające charakte
rystycznego prążkowania w świetle poleryzowanem, 
skład ich chemiczny jednak każe wnosić, iż są to po
jedyńcze osobniki feldspatów trójskośnych.

Praca p. Siemiradzkiego drukowaną będzie w cza
sopiśmie „Neues Jahrbuch fur Mineralogie11 pod t. 
Geognostische Reisenotizen aus Ecuador. A. S.

(Zoologija).
— S p o n g i l l a  s i b i r i c a  D y b ó w .  Gatunek ten 

gąbki wód słodkich, zebrany przez Dra Benedykta 
Dybowskiego podczas jego podróży po Syberyi 
Wschodniej i Kamczatce i opisany przez Dra W łady
sława Dybowskiego z Niańkowa, — uważany był za 
wyłącznie azyjatycki. Tymczasem prof. Dr Stepa- 
now, nadesłał D-rowi Wł. Dybowskiemu naprzód 
jeden piękny okaz gąbki, wybornie zachowany 
w spirytusie, a następnie wiele okazów znalezionych 
w rzece Doniec (gub. Charkowska), które się okaza
ły niewątpliwie Spongilla sibirica Dyb. Prof. Wie- 
rzejski z Krakowa znalazł te  gąbki w Galicyi (we
dług świadectwa Dra prof. Wej do wskiego z Pragi). 
Zbiór Spongilla sibirica Dyb., będący własnością 
D ra W ładysława Dybowskiego tak  się powiększył, 
że posiadacz napisał monografiją Spongilla sibirica, 
którą wydrukował w Sitzungsberichte d. N atur. 
Gesell. Univ. Dorpat, VII Bd. I H. 1884 r. W mo
nografii tej podaje autor porównawczy opis okazów 
z różnych miejscowości zebranych, bardzo szczegó
łowy i wyczerpujący opis kształków zewnętrznych 
i budowy anatomicznej i mikroskopowej Spongilla 
sibirica. Ponieważ okazy nadesłane z Dońca wy
bornie były  zachowane, to dało możność autorowi 
zbadania budowy gemmuli, która jest odmienną od 
budowy wszystkich dotąd poznanych gatunków ro 
dziny Spongilla. W monografii tej podane są także 
najcharakterystyczniejsze cechy gatunkowe Spongil
la sibirica. A. S.

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 
Wszechświata.

J A K O  N O W O Ś Ć .

— Jahrbiicher der k. k. Central-Anstalt fiir Mete
orologie und Erdmagnetismus. Jalirg. 1803. Ogól
nego zbioru tom 28. Fol. str. XVIII i 352. Wie
deń, 1884.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.
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TREŚĆ. Herman Kolbe, jego życie i działalność 
naukowa, podług E. Mayera skreślił G. P.—Błyszcze
nie się oczów w ciemności u zwierząt, przez prof. 
Dra Szokalskiego. — Przyczynek do znajomości na
fty galicyjskiej, przez Bronisiawa Pawlewskiego. — 
Zaraza niszcząca kartofle i jej stosunek do chorób 
zaraźliwych w ogólności, przez prof. Edwarda Stras- 
burgera (dalszy ciąg) z tabl. litogr. — Towarzystwo 
ogrodnicze.—Kronika naukowa. — Książki i broszu
ry nadesłane do Redakcyi Wszechświata — Ogło
szenia.

Wydawca E. Dziewulski. Redaktor Br. Znatowicz.

Dla użytku lekarzy i studentów medycyny
wydane zostały i znajdują się w handlu:

J . C O H N H EIM A

Odczyty z patologii ogólnej.
Przekład z II-o przerobionego wyd. z 1882 r. 
Trzy tomy: tom I, str. 608,—tom II, str. 262,— 
tom III, str. 340. Spis alfabetyczny str. 20. 

Ogółem 76 i pół arkuszy druku. Cena rs. 5.

S. J A C C O U D

Wykład patologii szczegółowej.
Przekład z YII-o wyd. francuskiego z 1883 r. 
Dzieło ozdobione drzeworytam i i tablicami 

chromolitograficznemi.
Trzy tomy: tom I, str. 928,— tom II, str. 984,— 
tom III, str. 961. Ogółem 185 arkuszy druku. 

Cena rs. 13.

Skład główny w K sięgarni 

G E B E T H N E R A  i W O L F F A .
15—10

W  ciągu r. b. opuści prasę

U N I K  F1ZYJ0GRAHCZNY
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.

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 
gicznej. Część ogólna. Przekład Dra 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. I I 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 naukowego 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

CZASOPISMO MIESIĘCZNE POŚWIĘCONE SPRAWOM TECHNIKI I PRZEMYSŁU

O RG A N  T E C H N IK Ó W  K R A JO W Y C H ,

rozpoczął w roku 1885 jedenasty rok swego istnienia.

Przedpłata wynosząca w Warszawie: rocznie rs. 10, półrocznie rs. 5, 
z przesyłką pocztową: rocznie rs. 12, półrocznie rs. 6,

może być wnoszoną w B iurze Redakcyi i administracyi (Warszawa, Złota, 48) 
i we wszystkich księgarniach krajowych.

Administracyja Przeglądu Technicznego przyjmuje ogłoszenia zakładów fabrycznych i rękodzielni
czych, biur technicznych i t. d. 12— 5

„Do niniejszego numeru dołącza się tablica litograficzna"
^03B0aeB0 H,en3ypoio. BapiuaBa, 17 Maa 1885 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna N  20.




