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O BJAW Y METEOROLOGICZNE

M  SZOTGffl BROCKENU
przez

s .  k : .

Brockcn — Łysa góra podań niemiec
kich—stanowi szczyt najwyżej wyniesiony 
lesistego pasma H arzu. Zbita ta  masa gór, 
słynna ze swych kopalń, wznosi się śród 
równin Niemiec południowych, na granicy 
południowej dawnego królestwa H anow er
skiego; odgraniczona od północy liniją p ro
stą., obejmuje ku południowi przestrzeń pół- 
cliptyczną, której długość w kierunku od 
wschodu ku zachodowi wynosi 90, a sze
rokość największa 30 km.

Ponad całym tym  obszarem falistym, po
rzniętym licznemidolinami, strojnym w zam - 
lsi i zwaliska, góruje szczyt Brockenu, 
wzniesiony na 1141 m  nad poziom morza; 
wzbija się on wysoko nad okalające go są
siednie miasteczka, Quedlinburg na wysoko
ści 141 m, Goslar 257 m, W ernigerode 
235 m, Nordhausen 182 m, Sangershausen 
217 m. Budowa grun tu  przedstawia zna
czną rozmaitość, w ystępują tu  bowiem for- 
macyje różnych epok gieologicznych, od 
granitu  i skał krystalicznych aż do pokla- 
dow osadowych okresów nowych.

Spowodu odosobnienia swego śród rozle
głych równin, wystawione na pierwsze po
ciski wilgotnych wiatrów morza Północne
go, pasmo H arzu  przedstawia uderzające I 
objawy meteorologiczne; one to zapewne da
ły początek fantastycznym legendom ludo
wym, które posłużyły Goethemu za m atery- 
ja ł  do słynnej sceny nocy W alpurgów  
w Fauście. Na szczycie Brockenu średnia 
tem peratura roczna nie przechodzi 2 °,4, 
wynosi zatem tyleż, co tem peratura wyspy 
Tromsoe, pod 70° szerokości, na krańcu pół
nocnym Europy; zanotowane dotąd skrajne 
temperatury lata i zimy, wynoszą +27°,7 
i —28°. Przym rozek ostatni występuje śre
dnio w końcu Maja, pierwszy około 5— 10 
Października; w roku 1840 jed n ak  mrozy

na górze miały miejsce 25 Czerwca i 22 

W rześnia, tak, że owego roku 89 dni tylko 
wolnych było od mrozu, gdy pospolicie 
okres ten obejmuje cztery pełne miesiące. 
W  Styczniu roku 1838 termometr w ciągu 
18 dni nie wznosił się wyżej — 19°, zwykle 
jednak  silne mrozy nie trw ają dłużej, aniże
li w równinie otaczającej.

Każdego prawie ranka szczyt Brockenu 
pokryty jes t mgłą, a dnie zupełnie pogodne 
są tam bardzo rzadkie, zwłaszcza podczas 
jesieni i zimy; często też wierzchołek góry 
występuje ponad gęste mgły, zakrywające 
niższe stoki, a zdarza się nieraz, że człowiek 
zwykłego wzrostu sięga głową ponad chmu
ry, które otaczają niższą część jego ciała.

W  takich to warunkach ukazuje się cza
sami słynne „widmo Brockenu“, widzialne 
przy wschodzie lnb zachodzie słońca. Cza
rodziejski ten obraz jest wszakże zjawiskiem 
dość rządkiem, a lubo często opisywany, po
dobnie ja k  „fata morgana“ sycylijska, zdaje 
się unikać badaczy naukowych. Widmo 
Brockenu, które zresztą i na innych wystę
puje górach, wymaga nieba pogodnego, gę
stej powłoki piętrzących się chmur u  stóp 
widza, stojącego na szczycie góry, a słońca 
poza jego plecami; wtedy na powierzchni 
mgły rysuje się sylwetka obserwatora, ja k 
by wychodząca z osłony chmur, postaci czę
sto olbrzymiej. Fantastyczny ten obraz jest 
poprostu cieniem^ który obserwator rzuca 
na warstwę chmur, oświetloną przez słońce 
niewiele nad poziom wzniesione; przedmio
ty otaczające rysują się w wymiarach rów
nież potężnych. Powiększanie to zarysów 
cienia jest następstwem złudzenia, jakiem u 
ulega oko, gdy nie znajdując dostatecznego 
kresu widzenia na chwiejnej i niewyraźnej 
powłoce mgły, która stanowi tu  ścianę 
przyjm ującą ów cicń, usuwa go mimowoli 
dalej i tem samem nadaje mu wymiary 
o wiele większe, aniżeli przysługują mu is
totnie. Złudzenie podobne zachodzi i w wie
lu innych razach, gdy odległości przedmio
tu oceniać nie możemy. Widmo Brockenu 
przedstawia się niekiedy otoczone aureolą, 
złożoną z pierścieni barwnych, otaczających 
jego głowę; pierścienie te są objawem ugi
nania światła, wywołanem przez drobne 
cząstki mgły, otaczające widza. Podobne 
pierścienie i z podobnej przyczyny wystę
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pują, gdy przez szkło osypane nasieniem 
widłakowem spoglądamy na płomień świecy.

Właściwości meteorologiczne Brockenu 
cechują się przedewszystkiem nadmierną 
obfitością wilgoci, sprowadzaną przez wia
try  zachodnie, k tóra powoduje tam obfite 
opady pary wodnej, w postaci deszczu lub 
śniegu, rosy lub szronu. Obserwacyje do
kładne ilości wody spadłej z deszczem, da
tują od r. 1856; śnieg wszakże i szron wy
wołują także znaczną ilość wody, co do któ

rej niema dotąd danych pewnych. Szron 
zwłaszcza występuje tam w ilościach p ra
wdziwie nadmiernych, druty telegraficzne 
zrywają się często pod jego ciężarem, a pod
trzymujące je  słupy pokryte nim, dochodzą 
metra i więcćj grubości. Opisy te możnaby 
uważać za bajki przesadne, wiarogodność 
wszakże tych opisów potwierdzają załączo
ne tu  rysunki, które przytaczamy za pismem 
francuskiem N aturę, dokonane według fo- 
tografij, zdjętych w Listopadzie r. z. przez 
dra Assmanna, dyrektora służby meteorolo

gicznej w Magdeburgu, znanego i sumien
nego badacza; rcdakcyja tego pisma uzy
skała je  za pośrednictwem p. K arola Grad, 
który przytem podał opis swój wycieczki na 
szczyt Brockenu.

P okryty  szronem, mówi p. Grad, kra jo
braz Brockenu, przedstawia wejrzenie fan
tastyczne, zwłaszcza przy blasku słonecz
nym, gdy promienie światła uderzają niezli
czone ścianki drobnych kryształów. W szy
stkie prze .1 mioty, wystawione na działanie

w iatru, pokrywają się drobniutkiemi krysz
tałam i i igiełkami, któro ustawicznie wy
dłużają się w kierunku przeciwnym wia
trowi. Gałęzie drzew uginają się pod tym 
ciężarem; pod wpływem promieni słonecz
nych warstwy górne zwolna tają, woda je 
dnak, spływająca wzdłuż gałązek, skoro do
staje się do miejsc ocienionych,marznie zno
wu i opadające krople wiążą się znów w b ry 
ły lodowe. W  ten sposób pokłady szronu 
narastają w warstwy coraz potężniejsze. 
Gdy wpływ ten kolejny słońca i mrozu trwa

Fig. 2 . Stup telegraficzny pokryty szronem.
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przez czas dostatecznie długi, ilość szronu j 
i lodu i wzrasta tak  dalece, że wierzchołki 
jodeł przekształcają się zupełnie; gdy m ia
nowicie osad szronu dokonywa się jedno
stajnie, gałęzie spajają się tym cementem lo
dowym i tworzą jednolite bryły łukowate. 
W  G rudniu r. z. d r Assmann znalazł d ru t 
telegraficzny w wielu miejscach zerwany, 
a tam  gdzie zdołał się on oprzeć naciskowi, 
przedstawiał g irlandę białą, połyskującą 
w promieniach słońca, o średnicy 2 0  do 
25 cm. Na długości jednego m etra d ru t 
dźwigał 16 kg lodu, co na długość p rzypa
dającą między dwu słupami czyni 570 kg. 
Słupy te przekształcone były w kolumny, 
których grubość tuż ponad ziemią wynosiła 
50 do 60 cm, w wyższych zaś częściach ku 
szczytom słupów, w zrastała coraz więciy, 
tak, że w miejscach uczepienia drutów  do
chodziła dwu metrów. D r Assmann znajdo
wał nawet słupy o grubości 2,9 m; izolatory 
zaś na słupach, pokryte szronem, wydawały 
się olbrzymiemi grzybami (fig. 2). Lasy jo 
dłowe, osnute szronem, przybierają formy 
fantastyczne, w k tó rych , podobnie ja k  
w chmurach, wyobraźnia wyróżniać może 
wszelkie postaci możliwe (fig. 1 ). Gdy 
chmury Brockenu bardzo są gęste, osad 
szronu, tworzący się w ciągu doby, prze
chodzi 50 cm.

W  Listopadzie i G rudniu r. z. d r A s
smann przeprowadził szereg ciekawych ba
dań mikroskopowych nad kropelkam i chmur. 
O d pewnego mianowicie czasu teoryja da
wna Saussurea, według której m gła m a się 
składać z pęcherzyków, stanowiących ja k 
by drobniutkie bańki mydlane, silnie za
chwianą została, a większość meteorologów 
elementarne te cząsteczki mgły i chm ur 
uważa za kropelki, badania p. Assmanna, [ 
o których tu  mówimy, pogląd ten potwier
dzają. U stawił on m ikroskop na skale, 
śród warstwy chm ur, przebiegające wtedy i 
kropelki mgły padały obficie na płytkę 1 

szklaną m ikroskopu i przy powiększeniu 
dwustokrotnem , oraz przy stosownem oświe
tleniu, można było kontury  i wym iary kro
pelek dokładnie oznaczać. Średnica ich 
wynosiła od 0,0059 mm  do 0,035 mm, 
w warstwach gęstszych przeważają wogóle 
kropelki większe.

Co do kwestyi pęcherzyków, to p. A s

smann nie zdołał dopatrzyć ich ani śladu. 
Gdy na przedmiot płaski pada pęcherz wo
dny, bańka m ydlana np. i pęka na nim, to 
powstająca stąd woda gromadzi się w po
staci pierścienia, przestrzeń zaś środkowa 
pozostaje przez wodę niezajęta. T u wszak
że bez wyjątku ukazywały się krople, k tó 
re na szkiełku tworzyły odcinki kuliste, 
grubiejące od brzegów ku śrdkowi. Sto
sunek wysokości do średnicy wynosił oko
ło 1 : 10 .

W  końcu G rudnia d r Assmann m iał spo
sobność badać pod mikroskopem rozw ija
nie się szronu; w tym celu na tafelce szkla- 
nój pod mikroskopem umieścił włos, koło 
którego zatrzym ywały się i marzły kro
pelki mgły. Tem peratura wynosiła— 10°C, 
pomimo to kropelki te były w stanie cie
kłym, pomiędzy niemi nie ukazał się ani 
jeden kryształek lodowy, ani jeden płatek 
śnieżny; kropelki jedne ulatniały się pod 
mikroskopem, inne krzepły w bryłkę lodo
wą, przezroczystą, zachowując kulistą swą 
postać; tworzyły one warstwę szronu, na
rastającą wciąż w kierunku przeciwnym 
wiatrowi. P rzyrost ten odbywał się stale, 
w kierunku podłużnym, powstawały igieł
ki lodowe, bez żadnych zgoła rozgałęzień 
boczr^ch.

Uderzający szczegół tych obserwacyj sta
nowi dostrzeżenie, że cząsteczki chmur są 
jeszcze w tem peraturze— 10 ° zupełnie płyn
ne i szybko się ulatniają; przyjmowano do
tąd pospolicie, że w tem peraturze tak ni
skiej, chmury złożone są już  wyłącznie 
z igiełek lodowych.

O D D Y C H A N I E  R O Ś L I N
napisał 

3F. S o s a o - w s k i .

(Dokończenie).

Doświadczenia M ajera i W olkowa, Ry- 
szawiego, D eheraina i Moissona stwierdziły 
najzupełniej, że sprawa oddychania jes t 
w ścisłej zależności od wysokości tempera-



N r 42. W SZECH ŚW IAT. 661

tury. Uczeni ci dowiedli zarówno dla kieł
kujących nasion, ja k  i dla liści i innych czę
ści roślin, że przy podwyższaniu tem peratu
ry w granicach od 16°—35,6° R. wzrasta 
także energija oddychania i to prawie 
w prostym stosunku. P rzy  wyższych zaś 
lub niższych tem peraturach stosunku tego 
zauważyć nie można. Na zasadzie faktu te
go pp. Deherain i Moisson starali się wytłu
maczyć, dlaczego to ogrodnicy północnych 
krajów, a nawet i każdy w domu utrzym u
jący rośliny, stara  się przykrywać osobliwie 
młode, rozwijające się roślinki szklanemi 
kloszami lub też szybami (w oranżeryjach 
i inspektach). W  danym razie powiadają 
oni, my tylko chronimy roślinę od nagłych 
i raptownych zmian temperatury, a nawet 
podwyższamy ją  do pewnego stopnia,—po
nieważ zaś wtedy wrasta także i energija 
oddychania—procesu koniecznego i niezbę
dnego dla normalnego rozwoju rośliny, 
więc też osiągamy cel przez nas pożądany.

Ci sami badacze, a także Godlewski (pra- 
ca jego „Studyja nad oddychaniem roślin“ 
1881 r. w oddzielnej odbitce) i Detmer ba
dali zależność między oddychaniem i rozwo
jem  roślinki i zauważyli, że chociaż pewien 
stosunek istnieje, jednak zależności odnaleść 
tu nie można. Dwie krzywe, wzrostu i od
dychania, zbudowane (dla pszenicy) przez 
Mej era, a także, przez Ryszawiego, chociaż 
miały jednakow e wypukłości i zaklęśnięcia, 
jednak nie były równoległemi. Maximum 
oddychania zawsze następuje w kilka dni 
później aniżeli maximum przyrostu. Do cie
kawych rezultatów w danym razie doszedł 
W ieler („Prace Tubingeńskie“ artykuł jego 
o wpływie zmniejszonego ciśnienia tlenu '). 
Obserwując zachowanie się roślin w rozrze- 
dzonem powietrzu a raczej w atmosferze, 
która zawierała tlenu mniej niż normalna, 
doszedł do przekonania, że rozwój roślinki 
dosięga swego maximum nie przy normal- 
nem atmosferycznem ciśnieniu tlenu, nie 
w zwykłem, jak b y  się zdawało, powietrzu, 
lecz przy ciśnieniu jego mniejszem niż nor
malne. Badania swoje W ieler tak ściśle

')  Die Beeinflussung des Wachsens dnrch vermin- 
derte Partialpreaaung des Sauerstoffs.

prowadził, że zdołał nawet określić dla w ie
lu gatunków granicę ciśnienia, lub też sto
pień zawartości tlenu w powietrzu, przy 
którym rozwój roślinki staje się maksymal
nym. W  tym fakcie widzi on przyczynę, 
dla której rośliny skry tok wiato we, znajdu
jące się na wysokich szczytach Alp, A n
dów i innych wysokich gór, rozwijają się 
bardzo dobrze i dochodzą bardzo znacznych 
rozmiarów, pomimo a nawet właśnie dlate
go, powiada ów uczony, że tam  atmosfera 
jest rzadsza, a więc parcyjalne ciśnienie 
tlenu mniejsze.

Co do wpływu światła na energij a oddy
chania można powiedzieć bardzo niewiele, 
w każdym jednak razie trzeba zwrócić uwa
gę na tę okoliczność, jak ie  znaczenie ma 
światło wogóle dla życia roślin. W iemy 
już z poprzednio podanych wiadomości, że 
tylko przy działaniu światła w roślinach, 
lepiej mówiąc, w zielonych ich częściach, 
ma miejsce wymiana gazów, zupełnie prze
ciwna procesowi oddychania, mianowicie 
proces przyswajania, podczas którego rośli- 

| ny roskładają C 0 3 przyswajając węgiel 
i wydzielając wolny tlen. Proces ten ma 
na celu pochłanianie C, który służy rośli
nom do tworzenia organicznej m ateryi, zu
żywanej po części przy oddychaniu, a także 
i na budowę nowych tkanek rozwijającej 
się rośliny. Jeżeli więc obserwujemy czę
ści rośliny, które nie mają tak zwanej zapa
sowej materyi organicznej, inaczej—części, 
dla których proces przyswajania jes t nie
zbędnym, wtedy i działanie światła okaże 
się koniecznem i będzie ono wpływać w pe
wnej mierze na energij ą oddychania, gdyż 
zużywa się tutaj poczęści owa materyja o r
ganiczna, którą wytwarza proces przyswa
jania. Nie tak jednak rzecz się będzie 
przedstawiać, jeżeli spróbujemy badać czę
ści roślinne, obfitujące w zapasowy mate- 
ry jał, np. n a s i o n a .  Tu proces asymilacyi 
a więc i działanie światła nie jes t konie
cznem i nie może wpływu wywierać. Wszy
stkie te jednak przypuszczenia są czysto te
oretycznej natury i chociaż co do kiełkują
cych roślin sprawdzone, co do liści i wogóle 
zielonych części nie mają jeszcze żadnych 
gruntownych podstaw. Jedni botanicy tw ier
dzą, że energija oddychania w ciemności 
zmniejsza się, inni znowu, ja k  prof. Rysza-
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wi (wyżej cytowana praca jego) powiada, 
że jes t ona jednakow ą. Niewdając się tu 
taj w rozbiór tych zdań, gdyż zamało m ają 
one doświadczalnych danych, przejdźmy le
piej do kwestyi bardzo ważnej, szczególniej 
w celu zbadania procesu oddychania i jego 
znaczenia. Kw estyją tą je s t stosunek po
chłanianego tlenu do wydzielanego dw u
tlenku węgla, 0 /C 0 2, przy oddychaniu.

Zaczynając od Saussurea („Recherches 
chimiques sur la vegetatien“), kw estyją tą 
zajmowali się prawie wszyscy badacze 
w dziedzinie fizyjologii roślin, jednak n a j
dokładniej opracował ją  Godlewski (S tudy- 
ja  nad oddychaniem roślin, 1881 r.), szcze
gólniej co do kiełkujących nasion.

Kw estyją tę rospatrzym y oddzielnie dla 
zielonych części i dla kiełkujących nasion 
(oleistych i skrobiowych).

Co do stosunku 0 /C 0 2 zielonych części 
roślin, to kwestyją ta  bardzo mało została 
opracowaną. P race przeważnie D eheraina 
i Moissona, które nie odznaczają się copra- 
wda pożądaną dokładnością, nie mogą być 
ostatniem słowem w danym razie, przypusz
czać jednak  należy, że oddychanie w zielo
nych częściach roślin trw a ciągle, nieustan
nie, jeżeli zaś przy działaniu światła trudno 
go spostrzedz, nie można go pochwycić, to 
tylko dla tego, że jednocześnie odbywa się 
drugi proces przyswajania, który maskuje 
pierwszy, ponieważ je s t silniejszym od nie
go; to nawet jest głów ną przyczyną faktu, 
dlaczego do dziś bardzo mało i skąpych ma
my danych wogóle co do oddychania zielo
nych części roślin. Co dotyczy jednak  s to 
sunku 0 /C 0 3 przy oddychaniu kiełkują
cych nasion, to dokładność badań w tej kwe
styi jest bardzo wielką, szczególniej, ja k  to 
ju ż  wyżej wspomnieliśmy, w pracy Godlew
skiego. Przedtem  jednak, nim przejdziemy 
do doświadczeń tego badacza, musimy parę 
słów powiedzieć o składzie chemicznym na
sion. Pomiędzy składowemi częściami na
sion na pierwszem miejscu zarówno pod 
względem znaczenia, jakoteż i ilości stoją 
ciała białkowe, które znajdują się tam 
w kształcie ziarnek A leurona, następnie idą 
z jednój strony tłuszcze, z drugiej znowu 
wodany w ęgla, przeważnie zaś skrobia, 
przyczcm pierwsze daleko 'więcej są rospo- 
wszechnione, niż druga.' o

Nasiona, które obok białkowych części 
zawierają tłuszcze, noszą nazwę nasion olei
stych, zaś nasionami skrobiowemi nazywa
my takie, które obok białkowych części ma
ją  jeszcze wodany węgla. M ateryjałem 
oddechowym t. j. materyj ałem, który dla 
rozłożenia się potrzebuje tlenu (O), pochła
nianego przy oddychaniu, są w pierwszym 
razie tłuszcze (przeważnie trzyoleina C57 

I I , 04 O0) w drugim  zaś skrobia (C0 H 10 Os).
Stosunek C 02/0  u nasion oleistych.
Ja k  wiadomo w nasionach tych za mate

ryj ał oddechowy służą tłuszcze, związki nad
zwyczaj ubogie w tlen, wskutek czego po
trzebują one dńżych ilości owego gazu do 
utlenienia nietylko swego C (węgla) na C 0 2 

ale także wodoru, H , na H 20 ,  wodę. Już  
z tego nawet wynika, że nasiona oleiste wię
cej pochłaniają tlenu, aniżeli wydzielają 
C 0 2 t. j . C 0 2/ 0 < 1 .  Nie tak prosto jednak  
rzecz się przedstawia w istocie. Znaczenie 
tlenu i jego rola daleko bardziej jest złożo
ną. Doświadczenia Sachsa np. dowiodły, że 
w młodych ' kiełkujących roślinkach ilość 
tłuszczów ciągle się zmniejsza, a natomiast 
powstają wodany węgla, ponieważ zaś zw ią
zki te bogatsze są w tlen, aniżeli tłuszcze, 
zatem pewna ilość tlenu pochłanianego pod
czas oddychania musi się zużywać i na tę 
reakcyją. Na tem jednak, powiada Godlew
ski, jeszcze nie koniec. Tworzące się wo
dany węgla w późniejszem stadyjum roz
woju same zaczynają się utleniać, roskładać, 
służąc jakby za m ateryjał oddechowy, przy- 
czem naturalnie znowu pewna ilość tlenu 
zużywać się musi. (W szystkie te wnioski 
Godlewskiego oparte są na wielu bardzo 
doświadczalnych dany cli Detmera, który 
analizował kiełkujące nasiona w rozmaitych 
stadyjach ich rozwoju i rzeczywiście znaj
dował stosowne ilości tlenu, tłuszczów i wo
danów węgla). Na zasadzie tych danych, 
Godlewski odróżnia trzy stadyja w rozwoju 
nasion oleistych.

1) Stadyjum pęcznienia, mniej więcej trwa 
dwie doby, stosunek COjj/O równa się 1 (co 
stw ierdza doświadczeniami). Tłumaczy on 
zjawisko to tem, że tłuszcze jeszcze nie za
czynają się roskładać, akt oddychania odby
wa się na rachunek innych jakichś związ
ków, podobnych w składzie do wodanów 
węgla.



2) Gdy nasiona zaczynają, kiełkować, mia
nowicie wypuszczać korzonek, zaraz stosu
nek C 0 2/ 0  staje się < 1  t. j . tlenu pochła
niają więcej stosunkowo, wtedy zaczyna się 
drugie stadyjum i tłuszcze zaczynają-się utle
niać. Stosunek C 0 2/ 0  ciągle się zmniejsza 
i trw a tak mniej więcej przez dni 4— 6 .

3) Nareszcie zaczynają działać jako  ma
teryj ał oddechowy wodany węgla, poczęści 
utworzone przedtem, a poczęści jeszcze cią
gle tworzące się, tłuszczów zaś działanie się 
zmniejsza, wskutek czego ilość pochłaniane
go tlenu także się zmniejsza i stosunek 
C 0 2/ 0  zaczyna się powiększać i zbiiżać do 
jedności; nakoniec rzeczywiście do niej pra
wie dochodzi na dziesiąty dzień, jak  to wy
kazuje Godlewski w swojej pracy.

Stosunek C 02/ 0  u  nasion skrobiowych 
przedstawia się ja k  następuje:

Ponieważ materyjalem oddechowym w da
nym razie jes t mączka czyli skrobia (ogól
nie wodany węgla), związki dosyć bogate 
w tlen, wskutek tego stosunek CO^/O pra
wie zawsze pozostaje równym 1, co też wi
dzimy z doświadczeń Godlewskiego (np. 
nad bobem, Yicia faba, fasolą, Phaseolus). 
Mogą i tu być małe różnice, ale w każdym 
razie, ogólnie biorąc, ilości pochłanianego 
tlenu i wydzielanego dwutlenku węgla po
zostają równemi.

Jeżeli tak ważną rolę przy oddychaniu 
odgrywa akt pochłaniania tlenu, to natural
nie musi wpływać w pewnym stopniu i ilość 
tego gazu, znajdująca się w otaczającej at
mosferze, inaczej mówiącparcyjalne ciśnienie 
tlenu, na energiją oddychania.

Kwestyja ta była odawna badana przez 
Saussurea, potem Boehma i Berta, dalćj Boro
dina. W  każdym jednak  razie i w tym wy
padku pierwszeństwo trzeba oddać pracom 
Ryszawiego, a bardziej jeszcze Godlewskie
go, który wszechstronnie zbadał zajmującą 
nas kwestyja. P raca jego ma jeszcze i to 
doniosłe znaczenie, że pozwala, według nas, 
pogodzić i uporządkować dość różne, a na
wet zupełnie przeciwne nieraz zdania wyżej 
wspomnianych badaczy co do zachowania 
się roślin pod zwiększonein parcyjalnem ci
śnieniem tlenu, a nawet w czystym tlenie. 
Zbyt dużo miejsca zajęłoby przytaczanie naj
różnorodniejszych zdań i rezultatów, przy
puszczam więc, że najlepiej będzie ostate-
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czne tylko podać wnioski. Skrobiowe na
siona, które, ja k  wiadomo niepotrzebują 
zbyt wiele tlenu dla roskładu swego odde
chowego m ateryjału, nie odczują bardzo 
wpływu zwiększonego ciśnienia tego gazu 
i energija oddychania ich będzie prawie ró
wną w danych i normalnych warunkach. 
Mówię prawie równą, ponieważ jak  widać z 
doświadczeń, w pierwszych dniach kiełkowa
nia energija oddychania cokolwiek się zwię
ksza w czystym tlenie, potem staje się zu
pełnie normalną, nakoniec w czystym tlenie 
zmniejsza się i roślinki zaczynają ginąć.

Zupełnie taki sam przebieg zauważyć mo
żna i w nasionach oleistych, tylko że różni
ca w energii oddychania tych nasion w czy
stym tlenie w zwykłem powietrzu będzie 
większą. W ytłumaczyć to można także tyl
ko przez okoliczność, że m ateryjał ich odde
chowy, tłuszcz, bardzo dużo potrzebuje tle
nu, jeżeli więc w otaczającej atmosferze 
znajduje się więcej tego gazu, nasienie kieł
kujące (oleiste) pochłania go z szybkością 
i energija oddychania wzrasta znacznie. Je 
dnak trw a to nie bardzo długo: po dniach 
kilku, energija oddychania spada i nakoniec 
staje się trochę słabszą, aniżeli w norm al
nych warunkach, t. j .  w zwyczajnem powie
trzu. To samo zupełnie stw ierdził p. Jcn- 
tys (uczeń Godlewskiego, artykuł jego „o 
śróddrobinowem oddychaniu1', Kosmos, rok 
1882) co do zmniejszonego parcyjalnegO ci
śnienia tlenu. Okazało się, że zmniejszenie 
ilości tlenu w atmosferze, otaczającej kieł
kujące nasienie skrobiowe, mniej wpływa 
na energiją oddychania, aniżeli gdy bada
my nasiona oleiste.

Nakoniec pozostaje nam jedna bardzo 
ważna strona w kwestyi oddychania roślin, 
mianowicie tak zwane między drobino we 
(Godlewski) albo śróddrobinowe (Jentys) 
(intramolekularne) oddychanie.

Już od czasu Saussurea znany był fakt, 
że liście niektórych roślin, znajdujących się 
w atmosferze azotu lub wodoru, wydzielają 
także dwutlenek węgla (zarówno jak  i przy 
normalnem oddychaniu) i w stanie takim 
mogą pozostawać 2—3 dni, nieginąc. Zja
wisko to jednak nie miało objaśnienia, był 
to fakt, niewielu może nawet znany. Do
piero Boehm (cyt. Jentysa „Śróddrobinowe 
oddychanie1*) stwierdził najzupełniej wyżej
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opowiedziany proces i nazwał go wewnę- 
trznern oddychaniem (Innere Athm ung). 
W krótce potem, kiedy Pfluger, robiąc do
świadczenia swe nad oddychaniem zwierząt, 
zauważył, że żaba, znajdująca się w atm o
sferze azotu w przeciągu 1 1  godzin, wydzie
lała także CO* (niepochłaniając naturalnie 
tlenu, gdyż nie było go tutaj), proces ten 
nazwał intram olekularnem  oddychaniem, 
term in ten wówczas przeszedł i do fizyjolo- 
gii roślin dla określenia analogicznego zja
wiska. Sróddrobinowe oddychanie stało się 
kwestyją na czasie, wielu uczonych, zaczęło 
się nią zajmować. Pasteur np. zajęty ba
daniami nad ferm entacyją alkoholową, przy
szedł do przekonania, że ferm entacyja ta, 
produktam i której są dwutlenek węgla i al
kohol, odbywa się wskutek śróddrobinowe- 
go oddychania grzybka Saccliaromyces ce- 
revisiae (drożdży) i że organizm  ten bez do
stępu tlenu nietylko żyje, ale nawet rośnie 
i rozmnażać się może. Inn i uczeni badając 
kwestyj ą fermentacyi do trochę innych do
szli rezultatów, nie będę jednak  rospisywać 
się o tem, gdyż kwestyj a ta je s t współcze
śnie przedmiotem obszernego opracowania 
p. J . Natansona w niniejszem piśmie. Nie 
mogę atoli nie przytoczyć niektórych danych 
Brefelda, dotyczących śróddrobinowego od
dychania rozmaitych części.

Uczony ten zauważył, że agrest, porzecz
ki, wiśnie i t. p. pozostając w beztlenowej 
atmosferze, wydzielają C 0 2 w przeciągu 4 
tygodni; pszenicd, groch i t. d. jeszcze d łu 
żej bo 5— 6 tygodni, krócej zaś liście i kwia
ty, przyczem zawsze w ytw arzają one pewną 
ilość alkoholu.

F ak t więc istnieje, fakt, że rośliny (a ta k 
że i niektóre zwierzęta) mogą żyć jakiś czas 
w atmosferze beztlenowej, przyczem wy
dzielają zawsze C 0 2 i wytw arzają pewną 
ilość alkoholu.

K iedy stwierdzonem zostało istnienie mię- 
dzydrobinowego oddychania u roślin, nie
którzy uczeni wpadli na myśl nowego tłu 
maczenia samego procesu oddychania. Mię
dzy innymi W ortm an (Beziehung zur intra- 
molecularen und norm alen Ahtm ung) i Pfef- 
fer stara ł się wytłumaczyć proces oddy
chania zapomocą śróddrobinowego oddycha
nia. Twierdzą ci uczeni, że w organizmie 
roślinnym główną i-olę odgrywa to ostatnie
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(sróddrobinowe) oddychanie, ono trw a cią
gle, ono jest głównym procesem życiowym, 
przytem  m ateryja organiczna ciągłe się ros
kłada na dwutlenek węgla i alkohol, ten zaś 
ostatni w razie, jeżeli w otoczeniu znajduje 
się tlen, pochłania go (tlen) i utlenia się da
lej na C 0 2 i H 20 ,  jednem słowem proces 
oddychania chcieli oni poczytać za jedno 
z procesem alkoholowej fermentacyi. Z d ru 
giej znowu strony Brefeld i Detmer, a tak
że i Godlewski uważają, że głównym pro
cesem fundamentalnym jest normalne tleno
we oddychanie, śróddrobinowe zaś zjawia 
się tylko w warunkach anormalnych, j est ono 
powolnem konaniem Organizmu, życiem su
chotnika, który na śmiertelnem już spoczy
wa łożu. Ostatecznie więcój danych i a r 
gumentów jest po stronie ostatnich. D o
tychczas trzeba uważać tlenowe oddychanie 
za akt niezbędny i ciągle trwający dla u trzy
mania rośliny przy życiu. W prawdzie pro
ces oddychania nie jest zbyt prostym, nie 
jestto  zwykła zamiana gazów, lub teżw utar- 
tem znaczeniu „palenie się organizm u1*. 
Tlen tu  odbywa bardzo złożoną drogę, osta
tecznie jednak utlenia, jednem  słowem od
dychanie, jak  to jeszcze Godlewski w sw('j 
pracy w Kosmosie z roku 1877 powiedział, 
jestto  utlenianie się części składowych orga
nizmu. Ze przy tym procesie tlen odgrywa 
rolę złożoną i że w formie jakichś związków 
pozostaje czasami dość długo, właśnie do
wodem je s t śróddrobinowe oddychanie. Gdy
by tlen wdychany odrazu utleniał części or
ganiczne na dwutlenek węgla i wodę nie 
byłoby śróddrobinowego oddychania; jeżeli 
zaś ono istnieje, jestto dowodem, że tlen 
wdychany pozostaje pewien czas w organi
zmie w kształcie jakichś związków, które 
potem mogą się roskładać, dając dwutlenek 
węgla, nawet gdy roślina pozostaje w at
mosferze beztlenowej.

Działanie tlenu, owo utlenianie, albo ina
czej oddychanie, jakeśmy ju ż  dawniej po
wiedzieli, jest głównym motorem życiowym 
organizmów. P rzy  tym procesie uw alnia 
się energija albo w formie ciepła wewnę
trznego, niezbędnego dla życia organizmu, 
lub też przejawia się w różnych objawach 
ruchu organizmu.

W iadomym jest fakt, że nasiona kiełkują
ce w ytwarzają dużo ciepła, tak, że nawet
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przy pomocy zwykłego termometru podwyż
szenie tem peratury zauważyć możemy, jeśli 
go umieścimy pomiędzy grom adką nasion, 
np. grochu, zmaczanych, albo skropionych 
wodą. W tedy także roślinki potrzebują naj
więcej tlenu; ich oddychanie odbywa się 
bardzo energicznie i właśnie dlatego wy
tw arzają one tyle ciepła.

T ak samo rzecz się przedstawia i z ru 
chem roślin: ostatecznie teraz wszyscy przy
znają, że rośliny odbywają pewne ruchy, że 
one także muszą pokonywać rozmaite prze
ciwdziałania; korzenie np. rospychają czą
steczki ziemi, szukając pożywnych dla ro
śliny soków, łodyga pnie się w górę prze- 
magając siłę przyciągania ziemi, listki w tę 
lub ową stronę się pochylają, stosownie do 
położenia słońca na sklepieniu nieba i mnó
stwo innych przeróżnych ruchów odbywają 
rośliny '). W szystkie te zjawiska mają 
miejsce tylko wtedy, jeżeli odbywa się pro
ces oddychania, jeżeli roślina pochłania tlen. 
W  przeciwnym zaś razie, jeżeli np. roślina 
znajduje się w atmosferze beztlenowej, to 
chociaż wydziela jakiś czas dwutlenek wę
gla, jednak nie okazuje żadnych oznak ży
cia; organizm wtedy nie porusza się, nie ro
śnie wcale, bo brak tutaj głównego czynni
ka, brak tlenu, który wstępując w związki 
ze 8kładowemi częściami organizmu, wy
twarza energiją, konieczną dla życia ro
śliny.

0  ZADANIACH OBECNYCH

A S T R O N O M I I -
PRZEZ

V. A. Y o u n g  a
p rze ło ż y ł S. K.

Zagadnienia, jak ie  nam słońce s) przed
stawia, mogłyby same jedne zatrzymać przez 
czas dłuższy, aniżeli mamy dziś do rozporzą-

')  Tn można także wspomnieć o zjawisku fosfo- 
rescencj i, t. j. świecenia niektórych roślinnych or
ganizmów, szczególniej spomiędzy grzybów (Agari- 
cus oleraceus), o zjawisku, które jest tylko świetlnym 
przejawem tej samej energii, uwolnionej przy pro
cesie oddychania.

2) Ob. Słońce przez dra J. Jędrzejewicza^NYszechś.
1. I str. 593 i nast.

dzenia. Masa słońca, wymiary jego, ruchy, 
dobrze są oznaczone i znane; gdy wszakże 
przechodzimy do kwestyj odnoszących się 
do jego konstytucyi, do przyczyny i natury 
objawów,zachodzących na jego powierzchni, 
do peryjodyczności plam, do tem peratury 
jego, do utrzymywania się jego ciepła, do 

j  rozległości jego atmosfery i do natury jego 
korony, napotykamy poglądy wręcz sobie 
przeciwne.

Trudności tych kwestyj wzmagają się nie
wątpliwie w sposób znaczny, skutkiem ol
brzymiej różnicy między warunkami, w j a 
kich istnieje słońce, a warunkami, jak ie  
urzeczywistniać możemy w naszych praco
wniach. Staraliśmy się często osiągnąć po
dobieństwo dostateczne, by ustalić pewien 
łącznik i dać podstawę naszym przypuszcze
niom: różnica jednak  wybija się tak wyra
źnie, że rachunki liczebne czyni niebezpie- 
cznemi, a wnioski ostateczne mało pewne
mi. Możemy dzisiaj twierdzić o ognistym 
stanie słońca, o obecności na niem wodoru 
i kilku innych pierwiastków, a to wskutek 
podobieństw, które odtwarzamy na ziemi; 
nie możemy jednak zupełnie bespiecznie do 
oznaczenia tem peratur słonecznych stosować 
formuł empirycznych, wyprowadzonych ze 
zwykłych doświadczeń (jak np. prawa Du~ 
longa i Petita); postępując w ten sposób, 
przeprowadzamy ekstrapolacyj ą błędną, 
której nic nie usprawiedliwia i która nam 
daje rezultaty zgoła niedokładne.

Co do mnie, jestem  zadowolony z ogólnej 
dokładności teoryi budowy słońca,która je s t 
powszechnie przyjmowaną; uważa ona tę 
bryłę za kulę olbrzymią par i gazów, o tem 
peraturze nadzwyczaj wysokiej, a otoczoną 
powłoką obłoków olśniewających, utworzo
nych przez zagęszczenie się substancyj naj
mniej lotnych w krople i kryształy, odpo
wiadające deszczowi i śniegowi. Co prawda, 
hypoteza ta podawana jest jeszcze w wątpli
wość przez wysokie powagi, które utrzym u
ją  wraz z Kirchhoffem i Zoellnerem, że foto
sfera widzialna utworzona jes t nietylko 
z obłoków, ale także ze skorupy skrzepłej 
lub z oceanu ciekłego, złożonego z metaliO 7 O
stopionych. Niektórzy utrzym ują nawet 
poglądy W . Ilerschla (które przechowują się 
w wielu książkach klasycznych), żc miano
wicie jąd ro  wewnętrzne słońca je s t kulą sta
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łą i nawet mieszkalną, a powierzchnia tylko 
skrajna jej atmosfery okryta jes t powłoką 
promieni, utrzym ywanych przez m atę ryją 
rosproszoną w orbicie tego systemu. P o 
wiedzieć możemy, że kwestyja konstytucyi 
słońca nie je s t jeszcze rozjaśnioną.

Nadto, natura i w arunki materyi składa
jącej słońce, są nam nieznane. Czy znajdu
jem y tam żelazo, sod i wodór takie, jak  zna
my na ziemi, czy też substancyje słoneczne 
są w odmiennym stanie m olekularnym, któ
rego roskład pierw iastkowy dalej je s t posu
nięty?

W  jakikolw iek sposób rospatrujem y teo- 
ry ją  ogólną konstytucyi słońca, niewiele za
pewne osób chciałoby utrzymywać, że tłu 
maczenie plam  słonecznych je s t zupełnie za
da walniające. Znajdujem y się tu  wciąż
wobec zjawisk, które, jeżeli nie są wręcz 
przeciwne pojęciom obecnym, nie znajdują 
w nich wyjaśnienia łatwego.

W edług pozorów, jak ie  nam plamy te 
przedstawiają, sądzę, że tłumaczenie najna
turalniejsze będzie następujące: plam y są to 
ciemne szczątki lub drobne odłamki w yrzu
cane z warstw  wewnętrznych, jak b y  piana 
z kotła; odłam ki te pływające zanurzają się 
częściowo w płomienie olśniewające foto
sfery, które okrywają ich brzegi, przebiega
ją  je  i otaczają jak b y  zasłonami błoniastemi, 
aż do chwili, kiedy odłamki te schodzą znów 
i nikną.

Bardzo mało podobne są one do otworów, 
wypełnionych param i oziębionemi, wejrze
niem swem nie dają zgoła obrazu cyklonu 
widzianego z góry. Z drugiej strony widmo 
ich, w wielkiem rosszczepieniu, przedstaw ia 
widok zupełnie szczególny: nie jestto  zgoła 
widmo rozgrzanej skorupy stałej, ale składa 
się z nieskończonej ilości drobnych linij cie
mnych, które się niemal dotykają, a które 
jednak , od czasu do czasu, przedstawiają li- 
niją jasną, lub przynajm niej przestrzeń szer
szą, aniżeli zw ykła odległość linij pierwia
stkowych; o ile wiem, doświadczenia w pra
cowniach naszych nie wykazały dotąd wi
dma analogicznego. Zdaje się wszakże, że 
należy ono do kategoryi widm absorpcyj
nych i, według teoryi, wskazuje, że plama 
jest ciemną wskutek pewnej u tra ty  światła, 
a nie spowodu braku własnego swego blasku. 
Są to zadania, które wymagają rozwiązania.

Właściwości obrotu słońca, a mianowicie, 
przyspieszenie równikowe stanowią zaga
dnienie jedno z najważniejszych. Rozwią
zanie jego zależy w części prawdopodobnie 
od dokładnej znajomości wymiany substan- 
cyi, która przechodzi z wnętrza na zewnątrz 
tej masy płynnej i ją  oziębia. Zaznaczyłem 
już ten fakt godny uwagi, że toż samo zja
wisko zachodzi prawdopodobnie i na kuli 
Jowiszowej. Plam y jasne, położone w po
bliżu równika planety, dokonywają obrót 
swój o pięć minut prędzej, aniżeli plama 
czerwona, położona o 40° od równika. Do
dać tu zaledwie potrzeba, że astronom, ros- 
patrujący nasze plamy ziemskie z jakiegoś 
stanowiska zewnętrznego, z księżyca np., 
widziałby właśnie objawy wprost przeci
wne. Chmury równikowe dokonywają obrót 
swój wolniej, aniżeli chmury w naszych sze
rokościach. Burze nasze idą ku wschodo
wi, gdy pył wulkaniczny K rakatoa kieruje 
się szybko ku zachodowi. Możemy przy
puszczać, że różnica między planetami wią
że się z kwestyją, czy ciało, którego prądy 
atmosferyczne obserwujemy, otrzymuje wię
cej ciepła, aniżeli wysyła. Jakiem kolwiek 
będzie prawdziwe wyjaśnienie tej szczegól
ności ruchu plam słonecznych, pociągnie 
ono za sobą rozwiązanie wielu innych taje
mnic i doprowadzi do rosstrzygnięcia sporu 
między różnemi hypotezami.

Peryjodyczność plam słonecznych nasuwa 
zadania liczne, ważne i zajmujące, które 
z jednej strony wiążą się z tajemniczą jej 
przyczyną, a z drugiej z wpływem tej pe- 
/yjodyczności na ziemię i je j mieszkańców. 
Nie jestem  stronnikiem hypotezy, która pla
mom słonecznym przypisuje wielką wagę 
i zapytuję się, czy rzekomy wpływ ich na 
ziemię ma wartość jakąkolwiek, wyjąwszy 
co się tyczy magnetyzmu. Przyznają mi 
wszyscy, że dowodu dotąd nie dano, a nie 
łatw o też dowieść pogląelu przeciwnego; są 
zapewne fakty i przypuszczenia, które wzy
wają do nowych i rozleglej szych poszuki
wań w tym przedmiocie. Badania te utru- 
ełnia okoliczność, zaznaczona przez dra Goul
da, żc następstwa peryj ody czności plam 
słonecznych, jeżeli istnieją (jak  on utrzy
muje) są prawdopodobnie bardzo różne 
w rozmaitych częściach ziemi. W pływ  pro
mieniowania słonecznego na ziemię doznaje
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wielkich zmian spowodu wiatrów panują
cych, które modyfikują roskład ciepła i de
szczu na powierzchni ziemi, nieoddziały- 
waj ąc wszakże znacznie na ich wartość bez
względną. Niektóre okolice są ciepłe i su
che podczas naj większości plam, gdy tym
czasem okolice sąsiednie są przeciwnie zi
mne i wilgotne.

Jednem  z najważniejszych i najbardziej 
naglących zadań astronomii obserwacyjnej 
jes t zapewne obmyślenie przyrządów i me
tod dosyć czułych, któreby pozwoliły astro
nomom śledzić szybko i ściśle prawdopodo
bne zmiany dzienne, a nawet godzinne pro
mieniowania słonecznego. P rzy  pomocy 
przyrządów dzisiejszych możnaby otrzymać 
rezultaty poważne z szeregu obserwacyj tro
skliwych, prowadzonych w ciągu la t kilku 
na szczycie jakiej góry, wolnym od deszczu, 
jeżeli stacyja taka istnieje; byłoby to wszak
że przedsięwzięcie trudne i mozolne, prze
chodzące znacznie zwykłe nasze środki.

Do tegoż samego przedmiotu należy zwią
zek zachodzący między działalnością na po
wierzchni słońca a zakłóceniami magnety- 
cznemi na ziemi, związek ten jest niezaprze
czony, ale teoryja nie zdołała go jeszcze 
wytłumaczyć. Być może, że przyczyna je 
go polega poniekąd na uderzającej przewa
dze żelaza w spisie m ateryjałów słonecz
nych; możnaby też dla wyjaśnienia tego 
związku odwołać się do przejścia promieni 
świetlnych i cieplikowych przez przestrze
nie międzyplanetarne, opierając się przy tem 
na teoryi elektro-magnetycznej światła.

Chromosfera i wybuchy przedstawiają 
nam zadania zajmujące. Jedno z najobfi
tszych tyczy się zjawisk spektroskopowych, 
a mianowicie szczególnych różnic, jakie 
nam przedstawia wejrzenie linij widmo
wych, pochodzących z tejże samej substan
cyi, jak  to znajdujemy i w obserwacyjach 
naszych pracowni. Z dwu linij (żelaza np.), 
położonych w pobliżu jedna drugiej, jedna 
będzie gorąca i świetna, druga mętna i cie
mna; pierwsza będzie skręcona i rosszerzo- 
na, prawdopodobnie pod gwaltownem dzia
łaniem pary żelaza, k tóra ją  wytwarza, dru
ga pozostanie prostą i wąską.

Różnice te mają zapewne źródło istotne; 
dotąd nie podano wyjaśnienia dostateczne
go, pomimo prób licznych i gienijalnych. 
P łodna i śmiała hypoteza Lockyera, że 
w tem peraturze słońca lub gwiazd, matery- 
ja ły  nasze ziemskie roskładają się na pier
wiastki prostsze, wydaje się niedostateczną 
i traci grunt. Można wszakże powiedzieć, 
że powinna ona być prawdziwą i dodać na
wet, że nadejdzie kiedyś dzień, gdy te p ra
wdy ustalone zostaną w sposób niewąt
pliwy.

Obecnie to tylko powiedzieć możemy, że 
widmo pary metalicznej zależy nietylko od 
składających ją  pierwiastków chemicznych, 
ale także i od warunków fizycznych; tak da
lece, że w różnych głębokościach atmosfery 
słonecznej widmo żelaza przedstaawiać bę
dzie linije bardzo różnego blasku względne
go. Może się w ten sposób zdarzyć, żc gdy 
perturbacyja jakakolw iek dotyka masy że
laza rospaloncgo, te tylko linije zostaną 
skręcone lub odwrócone, które cechują ten 
stan szczególny, gdy inne pozostaną niena
ruszone.

(d. c. nast.)

 «•{,—

Przegląd znanych zjawisk rozkładu i znaczenie 
ich w ogólnej ekonomii przyrody

opisał

(Ciąg dalszy).

2. Rozkłady siarkowe.

98. Witalistyczne powstawanie siarki. 
Piątym  pierwiastkiem zasadniczym materyi 
białkowej obok czterech głównych (C, II, O, N) 
jes t siarka. P rzy  dekonstytucyi białka siar
ka musi mieć swoje koleje, tak ja k  azot 
(por. wyżój) i wogóle wszelki składnik ma
teryi (o fosforze specyjalnic nic prawie nam 
niewiadomo) ma swoje. Przem iany, jakim  
ulega siarka przy procesach utleniania ma-
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teryi, nie są nam znane i nie wiadomo, czy 
pod fizyjologicznem działaniem istotek roz
kładu wytwarza się kwas siarkawy (dw u
tlenek siarki) i sole siarczane. Natomiast 
dobrze znanem i powszechnem zjawiskiem 
przy psuciu się (§ 8 6 ) i wszelkich rozkła
dach bezpowietrznych jes t wydzielanie się 
siarkowodoru, którego zapach z tego powo
du pospolicie określanym bywa jak o  zapach 
„zepsutych ja j To samo zresztą wiemy 
i odnośnie do fosforu zawartego w białku, 
k tóry  przy tych zjawiskach również jako  
fosforowodór (zapach „zgniłej ryby“) się 
wydziela. Skonstatowanie gołego chemi
cznego faktu nie jes t jeszcze wszakże nau
kową istotną wiadomością. Rodzi się py
tanie, czy specyjalne jak ie  istotki wywołują 
powstawanie tych połączeń wodornych, czy 
też zachodzi tu  chemiczne, drugorzędne 
działanie, bez fizyjologicznego wpływu, lub 
wreszcie, czy większość, a może ogół nawet, 
grzybków „odtleniających“, mianowicie zaś 
te, które przy rozszczepieniu wytwarzają 
między innemi i wodór (§§ 87— 88), mogą 
wywoływać i powstawanie związków wo
dornych, siarki i fosforu. Z doświadczeń 
M iquela, o których wspomnimy w następu
jącym  §, zdawałoby się, że nietyle pod fizy
jologicznem działaniem grzybka, ile wprost 
wskutek chemicznych własności powstają
cego (in statu nascendi) wodoru, siarka i fos
for się hidrogienizują. W spomnieliśmy już 
w § 8 6 , że niekiedy przy odtlenianiu, siarka 
łączy się w prost z węglem, tworząc CS2 

czyli siarek węgla (gnicie kapusty), który 
jednakże jest wysoce przeciwgnilną, za
uważyć należy, substancyją.

Oddzielną grupę rozkładaczy, specyjalnie 
siarkowych, stanowią grzybki, które obok 
redukcyi s i a r c z a n ó w  na odpowiednie so
le  s i a r k o w o d o r u  czyli na s i a r k i ,  mają 
charakterystyczną własność posuwania re 
dukcyi jeszcze o stopień dalej i zdolne są 
wprost wytwarzać rodzimą siarkę, ziarna 
czystej siarki wydzielając we w nętrzu swe
go organizmu. Pierw szą istotą, poznaną 
w szeregu tych wytwórców siarki, jest n it
kowata, w formie wodorostu rosnąca B eg - 
g i a t o a  a l b a  Yauch., k tóra wskutek zale- 
gających jó j wnętrze ziarn siarkowych 
(fig. 9 a), ma zwykle białawo-mleczny, rza
dziej przezroczysty wygląd. Bozszczepko-

wy ten grzybek, mający obyczaje wodoro
stu, charakteryzuje przedewszystkiem gorą
ce źródła siarczane, w których jes t bezpo
średnią przyczyną osadzania się siarki i do 
pewnego stopnia produkcyi siarkowodoru; 
przyczynowy charakter roślinności w źró
dłach siarczanych, względnie do zachodzą
cego tutaj zjawiska rozkładu siarczanów, 
stwierdzony został przed laty  kilkunastu 
(1870) przez Cram era i Lotaryjusza Meye
ra, na mocy obserwacyi zjawislta w zdrojo
wiskach szwajcarskich i szląskich, a także 
na mocy sztucznej hodowli Beggiatoi w roz
tworze z siarczanem sodu. Ostatnio znów 
(1882) podobne doświadczenia wykonywali 
P lauchud oraz E tard  i 01ivier, a z prac tych 
ostatnich spostrzegaczy wnioskowaćby na
leżało, że Beggiatoa, jakkolw iek odtleniają- 
cą w najwyższym stopniu dokonywa czyn
ność chemiczną, lepiej żyje w warstwach 
wierzchnich, bardziej obfituj ących w tlen, 
niż tam w głębi, gdzie tlen zupełnie przez 
nią wyczerpanym został. Ta dążność do 
tlenu u istoty, prowadzącej energiczne od- 
tlenianie, jest wielce interesującym faktem, 
gdyż daje nam przykład życia, bynajmniej 
nie „anaerobijnego“ (wedle zasad Pasteura), 
a dającego w rezultacie najistotniejsze od- 
tlenienie. W yznać wszakże należy, że cy
towany ostatnio fakt, niezupełnie w przy
rodzonych warunkach życia Beggiatoi po
twierdzenie znajduje, gdyż w jeziorach, mo
rzach i bagnach, gdzie gniją białkowe ma
teryj e w obfitości, Beggiatoa i jój towarzy
sze flory odtleniającej żyją zazwyczaj na 
dnie samem, prowadząc tutaj dzieło rozkła
du i wydzielając siarkę. Sprzeczność co do 
tego w inna być przez dalsze badania dopie
ro usuniętą. Jeśli Beggiatoę z ziarnami 
siarki czystej przenieść do ośrodka, w któ
rym  niema siarczanów (lub innych odpo
wiednich związków siarkowych), to siarko
we skupienia znikają; pojawia się, odwro
tnie, siarka, gdy grzybek do odpowiedniego 
znów przeniesionym będzie ośrodka. W e
dług Zopfa, młode osobniki nigdy nie są 
,,siarkonośnemi“ ; dopiero u starszych poczy
na się charakterystyczne wytwarzanie ziarn 
siarkowych wewnątrz roślinki.

Obok pospolitej Beggiatoi, (B. alba) dość 
częstą jes t jeszcze odmiana, żyjąca zarówno 
w slodkićj wodzie ja k  i w solankach, opisa
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na (1873) przez Lankastra, a której nadał 
Zopf nazwę Beggiatoa roseo-persicina; tutaj 
ziarna siarki bywają ciemno wiśniowego do 
brzoskwiniowego odcienia. Ta pięknie za
barwiona Beggiatoa, z wielką, łatwością 
przechodzi w stan zooglealny i opisywaną 
była w tej zajmującej, siatkowej formie 
swojej, jako  Clathrocystis roseo-persicina 
Cohn.

Skupienia siarki w różnych odcieniach 
znajdowane są i u różnych, czy to w bło
tach i miejscach bagnistych, czy też w so
lankach i na morskich wybrzeżach żyjących 
form, podpadających (ze względu na kształ
ty ciała) pod nazwę Spirillum; z tych to ru 
chliwych spirylowatych form, najpospolitszą 
jest S. sangnineum (Ophidomonas sangui- 
nea Ehrbg.), mająca barwę krwistoczerwo
ną wskutek ciemnych ziarn siarki; cały zaś 
szereg pokrewnych odmian opisał W arming, 
który zbadał wybrzeża duńskie. Zopf je 
dnak dowodzi, że owe Spirille czy Ophido- 
monady są to jedynie oderwane od pnia ma
cierzystego i samodzielnie żyjące, odmłodzo
ne Beggiatoe, których rozwój rzeczywiście 
wydaje formy, bardzo do spiryllów zbliżone 
(por. fig. 9 a2 i a3 z fig. 6); Ophidomonas 
sanguinea (fig. 6b) ma być odmłodzoną pły
wką Lankasterowskiej Beggiatoa roseo-per
sicina.

Do bijologicznej charakterystyki Beggia- 
toi, dodać tu  należy, że niteczki tej wodoro- 
stowatej roślinki wykonywają łagodne, fa- 
listo-pełzające ruchy, drgają i przelewają 
się stopniowo oddalającym się ruchem fali
stym, wielce dla tego szczególnego saprofita 
charakterystycznym. Zauważyć także ko
niecznie wypada nadzwyczajną zdolność 
tych grzybków do przystosowywania się 
i znoszenia rozlicznych warunków tem pera
tury; w gorących źródłach, w temperaturze 
50—60° i wyżej jeszcze żyje Beggiatoa ró 
wnie dobrze jak  w pokojowej lub chłodniej
szej niż pokojowa temperaturze.

Jeśli siarkonośne spirylle zaliczyć i w łą
czyć do rozwoju form Beggiatoa, to i wtedy 
jeszcze formy te nie będą w żadnym razie 
jedynem i istotami uskuteczniającemi reduk- 
cyją.siarczanów, produkującemi zaś siarko
wodór i siarkę. Obok Beg. alba i ciemnych 
odmian, żyją zawsze różne Oscylaryje (wo
dorosty rozszczepkowe), które również te

same m ają fizyjologiczne własności. W e
dług E tarda  i 01iviera i pomiędzy chlorofi- 
lowemi wodorostami (rodz. Ulothrix) znaj
dują się fizyj ologiczni towarzysze zarówno 
Beggiatoi ja k  Oscylaryj, dokonywający na 
tych samych prawach odtleniania siarcza
nów w głębiach wód stojących.

(d. c. ii.)

P o s i e d z e n i e  s i e d e m 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 .  Po 
odczytaniu i przyjęciu protokułu posiedzenia sze
snastego, pan A. W ałecki odczytał prace p. Józefa 
Siemiradzkiego, dotyczące

Pięrta cenomatiskiego w gub. Lubelskiej.
„W Królestwie Polskiem pomiędzy utworam i na- 

leżącemi do najwyższych ogniw jury , a kredową 
opoką istnieje wszędzie przerwa, ujawniająca się 
niezgodnem uławiceniem tych utworów, gdy bowiem 
pokłady jurajskie, od liasu aż do najwyższych w k ra
ju  naszym ogniw — świeżo przez p. Michalskiego 
odkrytych warstw z Amm. yirgatus, tw orzą część 
grzbietu Krakowsko-Wieluńskiego, zapadając pochy
ło po obu tegoż stokach,—kredowa opoka przedstawia 
wszędzie uwarstwienie zupełnie lub prawie zupełnie 
poziomo.

Była więc pomiędzy osadzeniem się najwyższych 
warstw jurajskich i najniższych ogniw kredy, przer
wa, nietak jednakże wielka, jak  większość gieologów 
dotychczas sądzi, wychodząc z błędnego przypusz
czania, jakoby wszystkie osady kredowe w kraju na
szym do najwyższego poziomu czyli t. zw. piętra se- 
nońskiego odnieść należało. Istotnie, przyznać na
leży, że warstwy senońskie z charakterystyczną dla 
nich skamieniałością Belem nitellam ucronata główną 
pomiędzy kredowemi utworami u nas odgrywają rolę, 
nie panują jednakże wyłącznie, gdyż jak  się to za
równo z badań Puscha jak  i nowszych prof- Jurkie
wicza i moich okazuje, posiadamy w Lubelskiem 
w arstwy należące do środkowych ogniw kredowych, 
turonu i cenomanu. Już bowiem w kolekcyi Puscha 
znajdujemy zebrane w okolicy Kaźmierza okazy ga
tunków tak  charakterystycznych, jak  Inoceramus 
concentricus Park., Terebratula sella, Terebratula 
biplicata, Nautilus elegans, na podstawie których 
można było orzec o przynależności warstw je  zawie
rających do cenomanu, w wyżej leżących warstwach 
opoki kilka gatunków wskazuje piętro turońskie 
najwyższe warstwy zawierają Belemnitella mucro- 
nata, są zatem senońskiemi. Przejścia są zupełnie 
stopniowe, bez przerw żadnych, warstwy opoki od 
cenomanu do senonu zgodnie poziomo uławicone.

W roku 1870 prof. Jurkiewicz ogłosił swoją dok- 
toryzaeyjną rosprawę o formacyi kredowej gub. Lu-
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bełskiej, w której w yraźnie obecność cenomatiu i  tu 
ronu zaznacza, przytaczając w bogatym m ateryjale 
paleontologicznym nowe dowody na poparcie swego 
zdania. Pracę tg ze wszech m iar cenną, spotkał los 
wszystkich w oddzielnej odbitce drukowanych ros- 
praw habilitacyjnych: nie zwrócono na nią uwagi, 
a ponieważ w tym  sam ym czasie Roemer, k tóry  
w Lubelskiem nie by ł wcale, wygłosił zdanie, że 
kreda Lubelska nie różni się niem al od opoki na le
wym brzegu W isły, gdzie tylko p iętro  senońskie w y
stępuje, zdanie znakomitego gieologa W rocławskiego 
wygłoszone w jego klasycznem i każdemu znanem 
dzieło o gieologii Szląskiej, zostało bez k ry tyk i 
powszechnie przyjętem  i powtarzanem. A jednak  
różnice nawet pomiędzy senonem na praw ym  i le
wym brzegu Wieły, są bardzo w ybitne, na lewym 
znajdujemy mnóstwo jeżowców, na praw ym  niema 
ich wcale, dopiero w tym  roku udało m i się w Na
łęczowie znaleśó okaz nieznanego dotychczas w k ra 
ju  gatunku Hem iaster bufo, już ten sam fakt powi- 
nienby wystarczyć do wyróżnienia Lubelskiej kredy 
jako odrębnego zupełnie typu. W lecie bieżącego 
roku udało mi się znaleśó nową miejscowość, bogatą 
w dobrze zachowane skamieniałości, wyłącznie ccno- 
maneńskie, nad W ieprzem, na przestrzeni pomiędzy 
staeyją kolei N adwiślańskiej—Minkowicami i m ają
tkiem p. lir. Antoniego Rostworowskiego — Milejo
wem. Dwa kamieniołomy w Lysołajach i Jaszczo- 
wie, dostarczyły najciekawszych okazów, spomiędzy 
nich wymienimy naprzód Ilippury ta  i  Plagioptyehus 
sp. prawdopodobnie nowy gatunek, jeżeli się nie oka
że gatunkiem  P. Haueri z cenomanu czeskiego, dalej 
Ammonit z rodzaju Desmoeerus, prawdopodobnie 
D. Selliguinum Sow., właściwy najniższym  w ar
stwom cenomaneńskim, a może nawet jeszcze niż
szemu poziomowi A lbien francuskich gieologów; 
Pholadomya decunata, Plioladomya sp., z grupy 
Ph. Casimiri, Gervillia sp., Spondylus striatus, Bele- 
mnites semicana liculatus (?), Baculites sp., Scaphi- 
tes constrictus, Pecten asper, kaw ałek ostatniego 
zwojuVoluta? ozy też Harpa? sp. olbrzymich rozmia
rów, bo 1 2  cm średnicy mierzący, Nucula producta 
Terebratula sella, T erabratu la  sp. i k ilka innych 
mięczaków, których spis po opracowaniu całego ma- 
tery jalu  wraz z figurami w przyszłorocznym  tomie 
Pam iętnika Fizyjograficznego, umieścić zamierzam.

Koło miasteczka Mełgwi, na szczycie wzgórka 
w prost stacyi Minkowice położonego, odsłonięte są 
leżące na opoce za Scaphites constrictus i Pecten 
asper szare wapienie sarmackie z olbrzym iem ikon- 
krecyjami krzem ienistem i, w których po usilnych 
poszukiwaniach udało mi się znaleśó dwa okazy Ta- 
pes gregaria, odcisk jakiegoś Fususa i źle zachowane 
szczątki niezwykle dużego raczka z rodzaju Cy- 
clas.

O ile wnosić mogę z m ateryjału  zebranego, najniż
sze warstwy kredy lubelskiej trzeba prawdopodo
bnie zaliczyć do wyższego gaultu czyli do ogniw al
bien. Przed zupełnera jednak opracowaniem zda
nie to wypowiadam tylko z wszelkiem zastrzeże
n iem /

(dok. nast.).

KEGHfKA HMiKGWA*

(Meteorologija).

— R e z u l t a t y  s p o s t r z e ż e ń  n a d  z a 
c h m u r z e n i e m  n i e b a  podaje J. L iznar w sier
pniowym zeszycie: ,.Zeitschrift der Oesterreichischen 
Gesellschaft fiir Meteorologie". Gdy pozostało ele
m enty meteorologiczne mogą być obserwowane 
w całodziennych swych zm ianach, zapomocą samo- 
piszących aparatów, zachmurzenie nieba, rzadko 
gdzie podlegając więcej niż trzykrotnym  na dobę 
obserwacyjom, z trudnością mogło być badane co 
do dziennego swego przebiegu; L iznar zatem podaje 
średnie wielkości z obserwacyj, dokonanych na kil
kunastu stacyjach, robiących spostrzeżenia nad za
chmurzeniem co godzina lub przynajmniej co trzy 
godziny. Rezultaty pomieścił L iznar w dwu tab li
cach: pierwsza z nich podaje średnie zachmurzenie 
danej stacyi, w każdej z godzin obserwaoyi, w każ
dym z dwunastu miesięcy; druga wskazuje różnicę 
średniego zachmurzenia danej stacyi w danej go
dzinie i danej porze roku, od średniej dziennej 
w tejże porze roku. Pierwsza tablica dała możność 
przeprowadzenia dla każdej stacyi linij krzywych, 
wskazujących przebieg dzienny zachmurzenia w ka
żdej z czterech pór roku. Ponieważ na każdej ze 
wspomnianych stacyj obserwacyje trw ały czas dość 
długi (3—19 lat) i Liznar, przy wyprowadzaniu śre
dnich, ograniczył się czterema poram i roku, otrzy
mał więc krzywe bardzo regularne i był w stanie 
z podobnych tablic graficznych ułożyć drugą z w y
mienionych powyżej tablic, stosując ją  i do tych sta
cyj, na których spostrzeżenia odbywały się co trzy  
godziny. Ta druga tablica dała możność wyznacze
nia najpraktyczniejszych godzin dla odbywania 
trzykrotnych na dobę obserwacyj nad zachmurze
niem.

Załączona tabelka przedstawie streszczenie rezul
tatów, otrzym anych przez Liznara. Stacyje w licz
bie czternastu położone są w różnych częściach 
świata, reprezentują zatem, choć niedokładnie, cały 
glob ziemski. W pierwszej rubryce podane są ma- 
xim a i m inim a roczne, ze wskazaniem miesiąca, 
w którym  m ają miejsce. W drugiej wskazana jest 
godzina przeciętnego z czterech pór roku maximum 
i minimum dziennego; przytem  popołudniowe go
dziny mają przy sobie znaczki, a godziny głównego 
maximum i głównego minim um wydrukowano kur
sywą. Trkecia rubryka nareszcie wskazuje najdogo
dniejszą z trzech kombinacyj godzin dla spostrzeżeń 
nad zachmurzeniem. Te trzy  kombiuacyje są:

7 , 2 ,  9'

6. 2', 10'
8,2', 8'
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Pierwsza rubryka daje pewne pojgcie o przebiegu 
rocznym zachmurzenia w różnych miejscowościach 
kuli ziemskiej; druga wskazuje, że pod względem 
dziennych zmian w zachmurzeniu, różne miejscowo
ści kuli ziemskiej przedstawiają cztery typy:

1) Z jednem  maximum około południa i jednem 
minimum wieczorem (M adryt, Dorpat, Zi-ka-wei).

2 ) Z jednem  maximum rano, jednem  minimum 
w południe (Los Angeles).

3) Z dwoma maximam i i dwoma minimami: głó
wne max. rano, główne min. wieczorem (Turyn, Ty- 
His, Wiedeń, Crefeld, Melbourne).

4) Z dwoma m aximam i i dwoma minimami: głó
wne max. w południe, główne min. wieczorem (YVa- 
szyngton, Helsingfors).

Z trzeciej rubryki widzimy nareszcie, że niemal 
wszgdzie najdogodniejszą kombinacyją godzin dla 
obserwacyj nad zachmurzeniem są godziny: 6  rano, 
2  po południu i 1 0  wieczorem.

Tak więc obserwacyje, zebrane z kilkunastu ty l
ko stacyj, dały rezultaty ciekawe i ważne.

C.

(Fizyka).
—-O  r o z d z i e l a n i u  s i g  s k r o p l o n e g o  

p o w i e t r z a  a t m o s f e r y c z n e g o  n a  d w a  
r ó ż n e  p ł y n y .

Paryska Alcademija Nauk otrzymała od prof. Z. 
Wróblewskiego korespondencyją, k tórą  w dosło
wnym przekładzie, według jej brzm ienia w Sprawo
zdaniach tejże Akademii (Comptes rendus, tom 101, 
N r 13, str. 635), podajemy czytelnikom Wszech
świata.

„W referacie moim z d. 13 Kwietnia 1885 roku *) 
miałem już sposobność zaznaczenia, że prawa skra
plania powietrza atmosferycznego nie są takież sa
me, jak  praw a skraplania jakiegokolwiek gazu poje
dynczego i że powietrze zachowuje się jak  mięszani
na, której części składowe podlegają niejednakowym 
prawom przy przejściu do stanu ciekłego. Chociaż 
pozornie powietrze skroplone zachowuje sig w taki 
sposób, że mamy możność mówienia o jego punkcie 
krytyeżnym, to jednak zależy tylko od małych ró 
żnic, jakie istnieją pomiędzy krzywemi prężności 
pary tlenu i azotu. Tak można przyjąć ciśnienie 
pomiędzy 37,6 a 41,3 atmosfery, oraz tem peraturę 
pomiędzy —140,8'’ C. a —143° C., jako odpowiadają
ce punktowi krytycznemu powietrza. Co do krzy
wej ciśnienia powietrza zależy ona, pomiędzy inne- 
m i od sposobu, w jak i przygotowano ilość płynu, 
służącą do doświadczenia. Nadto krzyw a ta  traci 
wszelkie znaczenie kiedy zbliżamy sig do temp. oko
ło —190° C., a szczególniej do tem peratur jeszcze 
niższych. Powietrze, skroplono pod znacznem ci
śnieniem, a następnie z pod niego uwolnione i pozo
stawione pod ciśnieniem jednej atm., doświadcza 
stopniowego podniesienia tem peratury wrzenia od 
—191,4° C. aż do —187u C., a  to skutkiem zmiany, 
jaka zachodzi w składzie płynu. Azot ulatnia sig 
szybciej niż tlen, eo sprawia, że punkt wrzenia pły
nu zbliża sig do —181,0° C., w której to  tem peratu
rze wre tlen czysty.

Jeszcze bardziej zastanawiające są szczególności, 
jakie przedstawia powietrze, parując w próżni, 
o czem przeświadczyć sig można z następującej ta 
blicy:
Temp. Ciśn. Temp. Ciśn. Temp. Ciśn.

°C. W ctm °C. w  ctm "C. w ctm

-195,02 — 196,65 ’ » -1 9 8 ,6 3,8
196,2 »> 196,65 12,4 198,2 »

197,1 u 196,65 11 197,9 3,0
197,5 » 196,55 1 0 197,85 u

197,6 ») 196,1 »ł 197,85 3,5
197,6 ** 196 198,05 »

197,6 J) 196,95 *  >1 198,5 3,2
197,5 16,1 198 4,4 198,75
197,5 11 198,5 199,28 V

197,38 15,2 198,65 4,1 199,55 3,0
197,15 1) 198,8 4 199,8 a
196,85 14,6 198,95 2 0 0 2 , 8

>) Ob. Wszechśw., t. IV, str. 318.
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Podczas, kiedy prężność pary płynu parującego 
statecznie maleje, tem peratura, której stopnie są 
oznaczone w tablicy  yr równych odstępach czasu, 
przechodzi szereg maximów i minimów; nakoniec 
pod słabemi ciśnieniam i, dosięga ona w artości ma- 
łoco wyższych od tych, jakie przedstawia tlen  czy
sty pod takiem  samem ciśnieniem. W tych  w arun
kach powietrze zawiera już tylko nieznaczne ilości 
azotu.

Ale nie na tem  koniec. Powietrze może utwo
rzyć dwa oddzielne płyny, różniące się powierzcho
wnością i składem, układające się jeden nad dru
gim i oddzielone zupełnie w yraźnym  meniskiem. j  

Do takiego rezultatu  doszedłem w następującem do
świadczeniu: W  rurce przyrządu, którym  posługu- | 
ję  się przy użyciu skroplonych gazów opornych jako 
środków oziębiających, skropliłem przy — 142° C. j  

pewną ilość powietrza, poczem do tejże ru rk i w pro
wadziłem powietrze gazowe w takiej ilości, ażeby 
ciśnienie gazu doszło do 40 atmosfer, a jego gęstość 
optyczna stała się równą gęstości optycznej skro- i  

plonego powietrza. Menisk płynu zaciera się wtedy 
i wreszcie niknie zupełnie. W tedy zwolna zmniej
szałem ciśnienie. W chwili, kiedy m anom etr okazy
wał ciśnienie około 37,6 atm ., w okolicy ru rk i dale
ko wyższej od zajmowanej przez menisk poprzedni 
spostrzegłem tw orzący się menisk nowy. W chwilę 
później pierwszy menisk ukazał się znowu w tem  
samem miejscu, w którem  znikł poprzednio i w tej
że chwili można było rozróżnić doskonale dwa pły
ny o wyglądzie różnym, ułożone jeden nad drugim.
W przeciągu kilku sekund nie mięszały się one ze 
sobą, potem jednak spostrzegłem szereg drobnych 
pęcherzyków, powstających na menisku, rozdziela
jącym  dwa płyny. Skutkiem  tego zjawiska górny 
płyn zm ętniał nieco; menisk, niszczony zwolna przez 
pęcherzyki, znikł nakoniec zupełnie i jako  rezultat 
ostateczny pozostał jeden płyn z pozoru jednoro
d n y ')•

Przy użyciu małej ru rk i metalowej, wprowadza
nej do przyrządu, udawało m i się bez naruszenia 
meniska, dzielącego płyny, brać, według upodoba
nia z górnej albo dolnej w arstwy ilości dostateczne 
do rozbioru. Podczas, kiedy p łyn dolny zawierał 
21,28 do 2 1 ,5°/o objętościowych tlenu, górny zawie
ra ł go tylko 17,3 do 18,7°/o-

Doświadczenie to ma wielką doniosłość ze wzglę
du na teoryją stanu krytycznego gazów. Dowodzi

') W tem  doświadczeniu powietrze, które je s t pły
nem całkowicie bezbarwnym, przedstawia zjawisko 
optyczne, szczególnie zagadkowe, w chwili bezpo
średnio poprzedzającej ukazanie się meniska wyż
szego. Okolica rurki, w której ten m enisk ma się 
utworzyć, przyjm uje zabarwienie blado pomarańczo
we, znikające natychm iast w chwili ukazania się j  

meniska. Zjawisko takie nigdy nie poprzedza uka- | 
zania się meniska niższego, rozdzielającego’ dwa }
p*yny-

ono w rzeczy samej, wbrew mniemaniu, wygłasza
nemu przed kilkoma laty przez pewnych fizyków, 
że zniknięcie meniska płynu, wywołane przez zwię
kszenie ciśnienia na gaz ponad nim znajdujący się, 
nie sprowadza rospuązczenia sig płynu w gazie“.

Zn.

Książki i broszury nadesłane Jo Redakcyi 
Wszechświata

J A K O  NOWOŚ Ć.
G. O s s o w s k i .  Sprawozdanie z badań paleo- 

etnologicznych w jaskiniach okolic Ojcowa dokona
nych w r. 1884. Odbitka z IX t. Zbioru wiad. do 
antrop. krajowej’. Kraków, 1885, str. 11. tabl. lit. 1.

Sprawa wykopalisk mnikowskich. Dodatek do 
IX t. Zb. wiad. do antrop. krajowej. Kraków, 1885, 
str. II i ISO.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

TREŚĆ. Objawy meteorologiczne na szczycie 
Brockenu, przez S. K.—Oddychanie roślin, napisał 
y. Sosnowski.—O zadaniach obecnych astronomii, 
przez C. A. Younga, przełożył S. K.—Zjawiska fer
mentacyjne. Przegląd znanych zjawisk roskładu 
i znaczenie ich w ogólnej ekonomii przyrody, opi
sał Józef Natan son. — Towarzystwo Ogrodnicze.— 
Kronika naukowa. — Książki i broszury nadesłane 
do Redakcyi W szechświata.—Ogłoszenia.

Wydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.

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

J . CO H N H EIM A

Odczyty z patologii ogólnej.
P rzek ład  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.
P rzekład z YII-o wyd. francuskiego z 1883 r. 
Dzieło ozdobione drzeworytami 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 Księgarni

G E B E T H N E R A  i W O L F F A .
1 5 -1 5

^ 0 3 bojicho lleH 3 y p o io . B ap in aB a, 5 OKTHÓpa 18S5 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna AS 20.




