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WŁASNOŚCI ELEKTRYCZNE

przez

s .  :es:.

Od lat dziesięciu selen, który dotąd, jako 
pierw iastek rzadko dosyć w przyrodzie wy
stępujący zw racał na siebie uwagę jedynie 
chemika z powodu analogii swój do siarki, 
stał się przedmiotem gorliwych badań w pra
cowniach fizycznych. Badaniom tym dało 
początek ciekawe spostrzeżenie, dokonane 
w roku 1873 przez W illoughby Smitha, że 
opór elektryczny selenu krystalicznego 
zmniejsza się pod wpływem św ia tła ,— w 
chwili, gdy jes t oświetlony, staje się lepszym 
przewodnikiem ’). Jeżeli mianowicie w ob
wód zewnętrzny prądu elektrycznego w pro
wadzimy kaw ałek selenu, czyli, ja k  się mó
wić zwykło, kom órkę selenową, igiełka gal- 
wanometru, wtrąconego w obieg tegoż prą
du, okazuje słabe tylko zboczenie z powodu 
znacznego oporu selenu; skoro wszakże na 
selen padają promienie światła, zboczenie 
igiełki staje się daleko silniejszem; wzma
ganie się to przewodnictwa pod wpływem 
promieni światła następuje nagle, nie można 
więc dopatrywać tu  wpływu ogrzewania.

Zależności podobnej pomiędzy zdolnością 
przewodnictwa a natężeniem oświetlenia, nie 
dostrzeżono u żadnego innego ciała, dlatego 
też własność ta selenu wzbudziła powszecli-

') Selen, podobnie jak  siarka, występuje w dwu 
odmianach allotropowych, jako krystaliczny i jako 
szklisty, beskształtny. Dogodny sposób otrzymy
wania kryształów selenu wskazał Borntriiger 1881 r. 
Jeżeli, mianowicie, ogrzewamy selen beskształtny 
w rurce szklanej, w jednym  końcu zatopionej, a w 
drugim zamkniętej zatyczką z azbestu lub z wełny 
szklanej, to ulatniająca sig jego p ara  osiada w tej 
zatyczce i tworzy tam  kryształy, dochodzące do 
3 mm długości. Przytaczam y tu tę  metodę, bo może 
mogłaby posłużyć i do krystalizowania wielu innych 
ciał.

ne zaciekawienie; Bornstein ogłosił wpraw
dzie w roku 1877, że zauważył podobnyż 
wpływ światła na przewodnictwo platyny, 
złota i srebra, doświadczenia wszakże Sie
mensa, Hansemanna i W ebera zaprzeczyły 
temu spostrzeżeniu, szczególna tedy ta wła
sność pozostała wyłączną cechą selenu.

W edług Siemensa zdolność przewodni
ctwa selenu wzrasta proporcyjonalnie do 
pierw iastku kwadratowego z siły światła, 
mamy więc możność oceny natężenia światła 
według siły prądu, przebiegającego przez 
selen. Siemens urządził rzeczywiście taki 
„fotometr selenowy"; przyrząd ten nie od
powiedział wszakże oczekiwaniom, rozmaite 
bowiem preparaty selenowe działają rozmai
cie, a nawet jeden i tenże sam okaz selenu 
pod wpływem różnych przyczyn zewnętrz
nych niejednakowo się zachowuje.

Sławny wynalasca telefonu, prof. Bell, 
w inny sposób zużytkował własności selenu, 
zastosowawszy je  do przeprowadzania gło
su przy pomocy światła i zbudowany przez 
siebie przyrząd nazwał ,,fotofonem“. Foto- 
fon zaleca się uderzającą prostotą: w obieg 
prądu przepływającego ze stosu wtrąconą 
jes t komórka selenowa, której przewodni
ctwo ulega zmianom, zależnie od silniejsze
go lub słabszego oświetlenia, na jak ie  jest 
wystawioną; powstającą wszakże wskutek 
tego zmianę w natężeniu prądu, zdradza nie 
igiełka galwanometru, ale telefon, który 
także jes t przecie pewnego rodzaju galwa- 
nometrem bardzo czułym. Zmianę zaś w na
tężeniu oświetlenia powoduje głos, przesy
łany z odległej stacyi, w sposób taki, że le
jek , ku któremu głos się zwraca, zamknięty 
je s t z drugiej strony zwierciadelkiem z po
srebrzanej miki lub szkła bardzo cienkiego. 
Nazwierciadełko toB  padają promienie świa
tła, skupione przez soczewkę A, a po odbiciu 
od niego, sprowadzone do równoległości 
przez drugą soczewkę C, dobiegają do powyż
szej komórki selenowej D, która dla lepszego 
skupiania promieni umieszczoną jes t w 
ognisku zwierciadła parabolicznego E. D rga
nia przesyłanego głosu udzielają się zwier
ciadełku, co oczywiście powoduje w dal
szym ciągu i chwiejność promieni odbitych, 
a tem samem rozmaitość w sile oświetlenia 
komórki selenowej, zdolność jej przewodni
ctwa wzmaga się tedy i słabnie zgodnie z fa
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lowaniem głosu, wywołuje podobnąż zmien
ność w natężeniu prądu wysyłanego przez 
stos F  i ostatecznie za pośrednictwem tele
fonu G odtwarza głos przesyłany. W  do
świadczeniach tych, które Bell do pomyślne
go rezultatu  doprowadził przy pomocy przy
jaciela swego Taintera, odległość między 
przesyłaczem głosu a komórką selenową, do
chodziła do 20 0  m.

Komórki selenowe przygotowywał Sie
mens w ten sposób, że na listku mikowym 
umieszczano zygzakowato cienkie druty pla
tynowe, żelazne lub miedziane i puszczano 
na nie krople stopionego selenu; wszystko 
to naciskano drugim  listkiem mikowym, 
wskutek czego selen wypełniał przestrzeń 
między drutami; dla przeprowadzenia wresz
cie selenu w stan krystaliczny tak przygoto
waną komórkę ogrzewano przez kilka go
dzin w kąpieli parafinowej w temperatrze 
210° C, a następnie zwolna studzono. Tain- 
ter wszakże poznał, że w miejsce powyż
szych metali korzystniejszym jest daleko 
mosiądz na który selen działa chemicznie; 
przygotowaną więc komórkę z drutumosięż- 
nego pocierał laską selenową, a powstałą 
stąd powłokę szklistą ogrzewał, dopóki nie 
przybrała wejrzenia metalicznego i krysta
licznego. T ak przygotowana komórka se
lenowa przedstawia opór wielokrotnie mniej
szy, aniżeli dawniej używane, okazującprzy- 
tem wysoką wrażliwość na światło, w oświe
tleniu bowiem opór jój spada do połowy.

Fotofon, jakkolw iek nie zyskał, dotąd 
przynajmniej, znaczenia praktycznego, sta
nowi wszakże przykład ciekawy, jak  dalekie 
zastosowania znaleść może drobne nawet 
spostrzeżenie naukowe; nadmienić tu także 
wypada, że doświadczenia te powiodły do 
odkrycia, że przez zmienne, przerywane 
oświetlenie, rozmaite ciała przechodzą 
w drgania głosowe, że zatem promienie 
światła bespośrednio, bez udziału prądu gal
wanicznego, wywoływać mogą głos. Zja
wiska te objęto nazwą „radyjofonii“, ale że 
własności elektryczne selenu żadnej już tu 
nie odgrywają roli, pominąć je  tedy musi
my, by wrócić do naszego przedmiotu, do 
kwestyi przewodnictwa selenu.

W yczerpujące bardzo nad rzeczą tą bada
nia przeprowadzili w roku 1879 pp. Adams 
i Day, a doświadczenia ich wykazały, że

przewodnictwu selenu towarzyszą szczegól
ne okoliczności. Selen mianowicie nie za
chowuje się ja k  zwykły przewodnik meta
liczny, którego opór jest zawsze jednaki, ja 
kąkolwiek jest siła elektrowzbudzająca uży
tego stosu; pręt selenowy natomiast okazuje 
opór różny, który w ogólności maleje, gdy 
siła elektrowzbudzająca rośnie. Nadto opór 
tego pręta nie jest jednaki przy przebiegu 
prądu w przeciwnych kierunkach, a po 
przepuszczeniu przezeń prądu ze stosu, na
stępuje prąd biegnący w kierunku przeci
wnym, prąd wtórny czyli polaryzacyjny.

Objawy te wszakże dlatego tylko wydają 
się nam niezwykłe i uderzające, że okazuje 
je  substancyja, będąca pierwiastkiem che
micznym; takież bowiem zupełnie zjawiska 
zachodzą, gdy prąd przebiega przez sub- 
stancyją, ulegającą pod wpływem jego ros- 
kładowi, czyli przez elektrolit; wtedy bo
wiem opór maleje gdy siła elektromotory
czna wzrasta, a po przerwaniu prądu głó
wnego otrzymać można w kierunku prze
ciwnym prąd wtórny czyli polaryzacyjny. 
Selen więc, jakkolwiek pierwiastek chemi
czny, zachowuje się jak  elektrolit, czyli, jak  
to przedstawiali pp. Adams i Day, budowa 
jego molekularna ulega zmianie w pewien 
sposób, który powoduje działania podobne, 
jakby selen istotnie był elektrolitem i jakby 
przez prąd był rosldadanym. Wrażliwość 
na światło tłumaczyli oni w ten sposób, że 
ułatwia ono krystalizacyją, co zarazem powię
ksza przewodnictwo i wytwarza różnicę mię
dzy powierzchnią ajądrem  bryłki selenowej.

W  roku zeszłym p. F ritts  wskazał sposób 
otrzymywania komórek selenowych, działa
jących bardzo silnie. Komórki te przygo
towują się przez stopienie cienkiej warstwy 
selenu na płycie metalowej, z którą selen 
tworzy z wiązek chemiczny; warstwa ta, pod
czas topnięcia i krystalizowania, naciska się 
drugą płytką, z którą się selen nie łączy. 
Po oziębieniu i usunięciu tej zwierzchniej 
płytki, powierzchnia selenu pokrywa się 
błonką złotą, dosyć cienką, by przepuszcza
ła światło.

Przepis ten Frittsa, tyczący się topienia 
selenu na płytce, z którą tworzy związek 
chemiczny, zgodny jest z dawniejszem od
kryciem Taintera, co do posługiwania się 
drutem mosiężnym przy przygotowaniu ko



m orek selenowych; a jeżeli z tą okolicznością 
zestawimy objawy, które przewodnictwu se
lenu nadają charakter elektrolizy, nasunąć 
się może domysł, czy wogóle nie odgry
wają tu  pewnój roli selenidy, selenki meta
liczne, związki selenu z metalami.

Domysł ten rozw inął p. Shelford Bidwell, 
opierając się na dawniejszych swych do
świadczeniach nad przewodnictwem  mię- 
szanin grafitu z siarką i szelakiem. Mała 
ilość grafitu ze stopioną siarką tworzyła 
przewodnik dobry, dlatego, że grafit, który 
jest przewodnikiem  elektryczności, tworzy 
ciągły łańcuch między kryształam i siarki, 
ja k  wapno w murze między cegłami; nato
miast zaś znaczna naw et ilość ecrafltu % sze- 
lakiem nie przeprowadza elektryczności, 
beskształtny bowiem szelak otacza ze wszech 
stron i odosabnia drobiny grafitu. Rzeczy
wiście też przekonał się p. Bidwell, że czy
sty, szklisty selen jest zupełnym izolatorem; 
następnie przeprowadził go w stan krysta
liczny przez stopienie na płycie szklanćj, 
tak  że żaden selenek twoi-zyć się tu  nie 
mógł, a opór elektryczny tćj substancyi oka
zał się nader znacznym; skoro wszakże ten
że sam kaw ałek selenu stopił na płytce mie- 
dzianćj, opór jego zmalał do V30oo części.

Bidwell przyjm uje tedy, że przewodni
ctwo selenu krystalicznego zależy jedynie 
od obecności w nim selenków metalicznych; 
pogląd taki tłumaczy rzeczywiście bez na
ciągania wszystkie poznane w rzeczy tój 
fakty. Skoro bowiem substancyją przepro
wadzającą prąd  elektryczny nie je s t selen, 
ale związki jego z metalami, to łatwo pojąć 
można, że przewodnictwo to przyjm uje ce
chy elektrolizy, że następują tu działania 
polaryzacyi. Stają się też zrozumiałe i in
ne dostrzeżone szczegóły, ja k  np. to, że opór 
komórki selenowej słabnie z czasem, p ra
wdopodobnie tworzy się więcój selenku na 
płytce metalowój.

Na potwierdzenie swego poglądu postarał 
się p. Bidwell o dowód zarówno piękny jak  
przekonywający. Z powodu znacznej ana
logii zacllodzącej między selenem a siarką 
przypuszczano, że i ta ostatnia powinnaby 
przedstawiać wrażliwość na światło, usiło
wania wszakże wykrycia tej własności po- i 
zostały besskuteczne. Jeżeli wszakże jest - 
prawdą, że wrażliwość selenu na światło za- !
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leży od zawartych w nim selenków, to do- 
mięszka siarków metalicznych do siarki win
na podobneż wywoływać działania. Dla 
przygotowania tedy komórki siarkow ćj,B id
well domięszał do siarki taką ilość siarku 
metalicznego, że stała się przewodnikiem: 
komórka taka rzeczywiście zachowuje się 
względem światła podobnie jak  komórka se
lenowa. Mięszanina np. otrzymana przez 
stopienie pięciu części kwiatu siarkawego 
z jedną częścią proszku srebrnego okazywa
ła opór dosyć znaczny; skoro wszakże w po
bliżu jój zapalono drucik magnezowy, od
chylenie igiełki galwanometru stało się na
tychmiast dwa razy większem, a skoro świa
tło zgasło, igiełka wróci ta na pierwotne swe 
miejsce.

Idzie tedy jeszcze tylko o wyjaśnienie tój 
wrażliwości selenków i siarków metalicz
nych na światło. P . Bidwell rzecz tę tłu 
maczy w sposób następny. Skoro prąd prze
chodzi przez siarek srebra, następuje ros
kład tój substancyi i siarka swobodna zbie
ra  się na anodzie; z powodu znacznego opo
ru  siarki prąd rychłoby się przerwał, gdyby 
siarka nie wchodziła w związek chemiczny 
z metalem stanowiącym anod, czyli biegun 
dodatni. W szystkie zatem okoliczności, któ
re sprzyjają łączeniu się srebra z siarką, 
zmniejszają opór komórki, a do przyczyn 
tych właśnie należy światło.

Przekonał się o tem p. Bidwell doświad
czeniem bespośredniem. P ły ta  szklana po
kry ta  cienką bardzo warstwą srebra umiesz
czoną została na tyglu z wrącą siarką, stro
ną metalową ku dołowi; jedna część szkła 
osłonięta była czarnem suknem, druga wy
stawiona na światło słoneczne. Otóż część 
oświetlona blaszki srebrnej zupełnie prawie 
przeszła w siarek, gdy osłonięta okazywała 
zaledwie ślady sczernienia.

P an  Bidwell kończy rosprawę swą uwa
gą, że tłumaczenie jego wymaga dalszych 
jeszcze dowodów doświadczalnych; dopóki 
wszakże nowe jak ie  fakty nie okażą sięzteo- 
ry ją  tą sprzecznemi, możemy pracę p. Bid- 
wella uważać za zakończenie ciekawej, dzie
sięcioletniej historyi selenu.

Dzięki tój pracy poznaliśmy, że zagadko
wa własność selenu nie jes t wyłączną tylko 
cechą tego ciała; znajdujemy tu nowe po
twierdzenie tój zasady, że natura nie lubi
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igraszek, nie obdarza tego lub owego ciała 
wyłączną jakąś, odrębną zupełnie własno
ścią. Dziś wiemy dobrze, że ani szczególne 
zachowanie się wody pod względem jój ros- 
szerzalności, ani magnetyczne własności że
laza, nie przypadają ciałom tym wyłącznie, 
i inne ciała w pobliżu swego punktu  topli
wości okazują pewną nieprawidłowość 
w swój rosszerzalności; podobnież nietylko 
żelazo, ale wszystkie inne ciała ulegają wpły
wowi magnesu. W oda tylko i żelazo, wła
sności, o których mowa, ujawniają w spo
sób najwybitniejszy.

W rażliwość selenu na światło wydawała 
się zagadkową, dopóki przypadała temu j e- 
dnemu tylko ciału; skoro wiemy, że wła
sność ta przysługuje i innym pokrewnym 
mu ciałom, zagadkowość ustaje. P raw a 
przyrody jednako obejmują wszystkie ciała, 
nie znają one wyjątków ani przywilejów. 
A  gdzie jeszcze o wyjątkach takich, o wy- 
łącznościacli mówimy, znaczy to tylko, że 
wiedza nasza na tym punkcie jest jeszcze 
ułomną, niedostateczną. H istoryja selenu 
stanowi tu  właśnie przykład wymowny.

ZABESPIECZENIE POTOM STW A

•według

pief. i n  ff. Siberhaiłs s Bmu, 

p o d a ł  W.

(Dokończenie).

Spróbujmy teraz rospatrzyć kilka przy
kładów. Mączka ziarna pszenicy lub żyta 
je s t niczem innem, ja k  bielmem tych owo- j  

ców, napełnionem materyjalami zapasowe- 
mi. Bielmo tworzy główną masę ziarna, na 
jednym  końcu którego znajduje się mały 
zarodek ze swym, nakształt tarczy rozwi
niętym, liścieniem, późniejszym organem 
ssącym, który mocno przylega do tkanki 
bielma. Z wyjątkiem naj;;ewnętrzniejszego 
pokładu komórek, mączka składa się z ko

mórek wielościennych o cienkich błonach, 
których zawartość przedstawia głównie li
czne soczewkowate ziarna krochmalu. Mię
dzy ziarnami krochmalu występują jeszcze 
liczne, bardzo małe ziarnka, które się z sub
stancyj białkowych składają: są to ziarnka 
proteinowe. Najzewnętrzniejsza warstwa 
komórkowa bielma wewnętrznego, która się 
składa z komórek pryzmatycznych i grubo- 
ściennych, zawiera wyłącznie takie ziarnka 
proteinowe i tak  liczne, że komórki zdają 
się być szczelnie przez nie wypełnionemi. 
Jestto  t. z w. „w arstwa kleju“ (glutenu) ziar
na, tak silnie zrośnięta z łupiną owocu lub 
nasienia, że przy mieleniu odłącza się od po
zostałej części bielma wewnętrznego i staje 
się tym sposobem składową częścią otrąb. 
Własność, polegającą na gromadzeniu zna- 
cznój ilości białkowych substancyj zapaso
wych w powierzchownej warstwie komó
rek, posiadają nasze gatunki zboża ze wszy- 
stkiemi innemi trawami i z ciborowatemi 
(Cyperaceae); również i w nasionach rozmai
tych dwuliścieniowych ważną jest cecha 
umiej sco wiania substancyj białkowych w czę
ściach bardziój powierzchownych. Z b io 
logicznego punktu widzenia, powinno się to 

! wydawać dziwnem, gdyż substancyje biał- 
! kowe, szczególnie ważne dla zarodka i dla- 
| tego najbardziej potrzebujące ochrony, leżą 
] tym sposobem w warstwie najłatwićj ulega- 
] jącój wpływom zewnętrzym. Muszą tu dzia- 
| łać bezwątpienia inne prawdopodobnie che

miczno fizyjologiczne warunki, które usu
wają na drugi p lan—względy czysto bijolo- 
giczne. Prawdopodobnie, główną rolę g ra  
w tym razie ułatwiony sposób utleniania się, 
zależny od powierzchownego położenia.

Odmienny sposób gromadzenia zapasu wi
dzimy u  nasion rozmaitych gatunków rącz- 
nika (Ricinus). W  komórkach bielma we
wnętrznego dokoła otaczającego zarodek, 
znajdujemy duże i liczne ziarna proteinowe. 
W ew nątrz tych ostatnich dają się zauważyć 
dwojakiego rodzaju ciałka: piękne krysta- 
loidy i t. zw. globoidy, które są natury nie
organicznej. Te ostatnie przedstawiają fos
foran potasu i magnezu. Przestrzenie mię
dzy oddzielnemi ziarnami proteinowemi wy
pełnione są olejem, który, zastępując ziarn
ka krochmalu, przedstawia m ateryjał be- 
zazotowy. Za trzeci przykład niech nain
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posłuży ziarno kawy. P rzy  przecięciu ziar
na możemy zauważyć, że tkanka bielma jest 
mocna i jakgdyby rogowa. Badanie m ikro
skopowe przekonywa nas o przyczynie tego 
zjawiska: błony tkanki odżywczej nie są tak 
delikatne, jak  w ziarnie pszenicy albo rocz
nika, lecz posiadają znaczne zgrubienia, 
utworzone z niezmienionego błonnika. Te 
to właśnie błonki stanowią główny, pozba
wiony azotu, m ateryj ał zapasowy, który 
przy kiełkowaniu pod wpływem wydziela
jącego się fermentu, przechodzi w cukier. 
Osobliwie ciekawem jest bielmo Phytele- 
phas macrocarpa, które w skutek swojej 
twardości ma zastosowanie w przemyśle pod 
nazwą „roślinnej kości słoniowej“.

Co się tyczy ilości i jakości nagromadzo
nych m ateryjałów zapasowych, to istnieją 
rozmaite objawy przystosowania, jedno 
i drugie na celu mające, o których poniżej 
powiemy.

Mówiąc o ilości materyj ałów zapasowych, 
musimy zauważyć, że roślina daje zwykle 
zarodkowi więcej, niż potrzeba na rozwi
nięcie korzenia i organów przyswajających. 
Nasienie otrzym uje pewien nadm iar, który 
ma wzmacniać i chronić przed niepogodą 
delikatny zarodek nawet wtedy, kiedy pod 
względem odżywczo-fizyjologicznym stoi on 
już  o własnych siłach. Łatw o tego do
wieść można, jeżeli, pozbawiwszy nasiona 
pewnej ilości m ateryjałów zapasowych, ob
serwować będziemy, czy po tej stracie roz
winą się z nich rośliny, jakkolw iek słabe, 
jednak do życia uzdolnione. Bonnet jesz
cze w połowie zeszłego stulecia zauważył, 
że zarodek fasoli wielokwiatowej (Phaseo- 
lus multiflorus) pozbawiony swoich liścieni, 
bogato uposażonych w m ateryj ał budowla
ny, bynajmniej przez to nie ginął. Jedyny 
skutek tój operacyi, ujaw niał się w karłowa
tości rośliny, powstałej z takiego zarodka. 
W  nowszych czasach podjęte zostały podo
bne doświadczenia, między innemi przez 
Błociszewskiego '), któremu się udało z po
zbawionych bielma zarodków żyta, owsa

i kukurydzy otrzymać kwitnące rośliny, 
a nawet i ich owoce. Cała więc mączka 
wspomnianych owoców miałaby tym sposo
bem za zadanie wzmacniać zarodek (roślinę 
kiełkującą).

Dbałość o potomstwo usiłuje zaopatrzyć 
każde pojedyncze nasienie w jaknajwiększą 
ilość m ateryjału budowlanego; lecz usiłowa
niu temu prędzój czy później staje na prze
szkodzie dbałość o zachowanie gatunku. 
Otrzymywany od rośliny macierzystej i prze
znaczany dla potomstwa m ateryjał zapaso
wy, powinien się udzielać jaknaj większej 
ilości nasion, gdyż żywotność gatunku wy
maga, aby rośliny zarodkowe wśród ja k 
naj rozmaitszy eh warunków zewnętrznych 
staczały walkę o byt ze swymi współzawo
dnikami. A by to ostatnie było możliwem, 
potrzeba innego jeszcze warunku: nasienie 
nie powinno się odznaczać zbyt wielkim cię
żarem, któryby stawał na przeszkodzie zdol
ności rossiewania. Tak się mają do siebie 
obie wzmiankowane zasady, które bezustan
nie walczą ze sobą i sprawiają, że dowolna 
ilość pokarmu, udzielająca się pewnemu na
sieniu, jest rezultatem bijologicznego kom
promisu, jak i zachodzi między niemi w każ
dym pojedynczym wypadku. Jak  rozmai
cie wypaść może ten kompromis, widzimy 
z faktu, że blisko spokrewnione ze sobą ro
śliny posiadają nieraz rozmaity ciężar na
sienia.

Przechodząc do przystosowań, tyczących 
się jakości materyjałów zapasowych '), na
leży zauważyć, że nasze dotychczasowe wia
domości o chemicznym składzie rozmaitych 
ciał białkowych, są zbyt niedostateczne, aby 
można je  było stosować w traktowanej przez 
nas kwestyi bijologicznej. Musimy zatem 
poprzestać na badaniu materyjałów bezazo- 
towych i starać się wyjaśnić korzyści, jak ie  
są związane z gromadzeniem krochmalu, 
olejów i błonnika.

Przede wszystkiem zasługuje na wzmian
kę ta  okoliczność, że daleko częściej w lek
kich nasionach gromadzi się olej, aniżeli

') Phyaiologische Untersuchungen iiber die Kei- 
łnung. Landwirtsch. Jalirbiicher von Nathusius und ') Ilaberlandt, Pliysiologische Pflanżenanatomie.
Thiel. Bd. V. 1876. Leipzig, 1884, p. 284 i nast.
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krochmal. W yjątek stanowią jedynie owo
ce i nasiona, obdarzone skrzydełkami, które 
otrzymują ten ostatni w miejsce pierwszego. 
Łatwo zrozumieć przyczynę tego zjawiska. 
Ponieważ dana objętość oleju, będąc lżejszą 
od takiej samej objętości krochmalu, zawie
ra tyleż co i ten ostatni węgla, przeto dla 
celów rossiewania nasion o wiele dogodniej
szym jest lekki olej, niż cięższy od niego 
krochmal. Tłuszcz jednak nie może mieć 
bespośredniego zastosowania przy kiełko
waniu nasion; musi on przejść pod wpły
wem tlenu w krochmal, wskutek czego n a 
siona zawierające olej, pochłaniają o wiele 
więcej tlenu, niż te, które mają k ro 
chmal.

Łatwo zauważyć, że gdyby duże zbiorniki 
materyjałów zapasowych, ja k  bulwy, cebu
le i duże nasiona, ja k  naprzykład kasztany 
i żołędzie zawierały w sobie tłuszcz, jako 
zapas bezazotowy, to z wielką trudnością 
i bardzo powoli zaopatrywałyby się podczas 
kiełkowania w niezbędną dla nich wielką 
ilość tlenu,—gdyż tlen, z powodu istnienia 
w tkance odżywczej małej ilości kanałów, 
zbyt wolno przedostawałby się do wnętrza, 
przechodząc od komórki do komórki owej 
tkanki. Z tego punktu widzenia staje się 
jasnem, dlaczego wspomniane tu większe 
organy odżywcze zwykle w miejsce tłusz
czu zawierają krochmal lub inny jak i wo
dan węgla. Ciekawy wyjątek może stano
wić nasienie rącznika, które z powodu swo
je j wielkości jak  i grubości łupiny, powin- 
noby zawierać krochmal a nie olej. Jestto 
tem ciekawsze, że pomimo to, kiełkuje ono ] 
z nadzwyczajną szybkością, co objaśnić mo- [ 
żna w sposób następujący. Olejowate na- ] 
sienie, rosnąc, rossadza łupinę i przyjmuje j  

kształt wielkiego, spłaszczonego worka, ob
ficie zaopatrzonego w kanały dla powietrza. 
Tego rodzaju warunki znakomicie ułatw ia
ją  przystęp tlenu.

Zwykle jednak szybkiemu kiełkowaniu 
nasion dopomagają inne jeszcze przystoso
wania. Naprzód zdarza się, że w nasionach 
gromadzi się, jako m ateryjał bezazotowy, 
krochmal, którego zużytkowanie w możli
wie krótkim  czasie uskutecznia się przy po
mocy fermentu, jak i się z zarodka wydziela, 
M arloth prócz tego dowiódł, że kiedy kroch
mal zebrał się w bielmie, zarodek z boku

zwykle przylega do tego ostatniego, lub tyl
ko z jednej strony jest przez nie otoczony; 
stąd skutek, że zarodek jest w stanie reago
wać na najlżejsze podrażnienie zewnętrzne, 
jakie wywołuje kiełkowanie i że w ten spo
sób wyzyskują się wszystkie dogodne wa
runki zewnętrzne kiełkowania.

Jeżeli się teraz zwrócimy do drugiej osta
teczności i pod-uwagę weźmiemy te rośliny, 
których własności bijologiczne polegają na 
powolnem kiełkowaniu nasienia, zarówno 
jak  i opróżnianiu się tkanki odżywczej, to 
znajdziemy, że materyj ał bezazotowy przed
stawia się w tym razie, jako błonnik, obficie 
nagromadzony w postaci zgrubiałych błon 
komórkowych: w tym wypadku zarodek bę
dzie całkowicie w bielmie zamknięty. Ł a
two zrozumieć korzyści wzmiankowanej 
formy nagromadzenia. Zgrubiałe błony 
błonnikowe dostarczają fermentowi daleko 
mniejszej płaszczyzny do działania, niż licz
ne ziarna krochmalu; cały proces kiełkowa
nia może się odbyć tym sposobem daleko ła
twiej, w niczem nieszkodząc dalszemu roz
wojowi; zbiorniki zaś zapasów, pomimo znaj
dowania się w ziemi przez całe miesiące, da
leko trudniej ulegają uszkodzeniom i napa
ści ze strony owadów i innych zwierząt. Nie 
należy, króciej mówiąc, wątpić, że przy po
wolnem, często, przerywanem kiełkowaniu, 

i  błonnik przedstawia daleko odpowiedniej
szy materyjał, aniżeli krochmal *).

Nim skończę ten krótki przegląd istot
nych zjawisk, wyrażających dbałość o po
tomstwo w państwie roślinnem, zwrócę jesz
cze uwagę na dwie ważne okoliczności, nie- 
mające jednak ogólniejszego znaczenia.

U  rozmaitych roślin organy rozrodcze po
siadają w zapasie nietylko materyj ały budo
wlane, ale także i znaczną ilość wody. T u
taj należy wspomnieć cebule i bulwy roz
maitych gatunków roślin; nasze zwyczajne 
cebule i kartofle są najpopularniejszemi 
przykładami. Ponieważ organ rozrodczy 
funkcyjonuje jako  zbiornik wody, a zatem

*) Haberlandt, Physiologischc Pflanzenanatomie 
p. 28G.
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wypuszczanie pączków bynaj mniej albo p ra 
wie wTcale nie zależy od zewnętrznego przy
pływu wody. Jasną jest rzeczą, ja k  wielką 
korzyść przynosi florze stepowej tego rodza
ju  zapas wewnętrzny wody. Mniej zrozu
miałą jest znaczna zawartość wody w kar
toflu, która wynosi przecięciowo 75%  ogól
nej wagi. Lecz i to wyda się naturalnem , 
jeżeli wspomnimy, że ojczyzna kartofli znaj
duje się w tćj części P eru  i Chili, k tóra z po
wodu braku deszczów, posiada charakter 
stepu.

D ruga uwaga dotyczy w ytw arzania się 
podczas kiełkowania trujących albo wstrę
tnym smakiem obdarzonych m ateryj, które 
chronią kiełkujące nasiona od napaści roz
maitych owadów i innych zwierząt '). Tak 
np. w nasionach wielu pestkowatych roślin 
(Amygdaleae) i jabłkow atych (Pomaceae), 
tworzą się przez roskład amigdaliny —  cu
kier, cyjanowodór i olejek gorzkich migda
łów. Roskład ten zachodzi podczas kiełko
wania pod wpływem fermentu emulsyny. 
W  nasionach gorczycy i innych krzyżowych 
(Cruciferae) sól potasowa kwrasu mironowe- 
go, rospada się pod wpływem zawartego 
w nich fermentu na kwaśny siarczan potasu, 
cukier i siarkocyjanian alilu (olejek lotny 
gorczycy). Należy również wspomnieć o 
substancyj ach, ostry smak posiadających, j a 
kie są właściwe rozmaitym gatunkom czosn
ku (olejek czosnkowy, siarek alilu).

Podane przez nas fakty, jakkolw iek zlek- 
ka dotknięte, powinny być jednak  dostate- 
cznem usprawiedliwieniem, dlaczego od sa
mego początku tego szkicu mówiliśmy 
o „dbałości*1 o potomstwo. Jak  należy so
bie tłumaczyć tę dbałość, w jak i sposób, 
w ciągu filogenetycznego rozwoju w pań
stwie roślinnem, wzniosła się do takićj do
skonałości, jestto  pytanie, wymagające od
powiedzi, któraby przekraczała szczupłe ra
my naszego zadania.

*) Porówn. C. v. Nageli, Teorie der Gahrnng, 1879. 
p. 13, 14.

0 WPŁYWIE SIŁY CIĘŻKOŚCI

NA DZIELENIE SIĘ

K O M Ó R E K
TEZEZ

■ tozn l i ją  K ilbcrs tc in .

(Dokończenie).

Ażeby zbadać o ile hypoteza Pfliigera jest 
słuszną, H ertw ig przedsięwziął szereg do
świadczeń nad jajam i jeża morskiego, które 
przedstawiają bardzo odpowiedni m ateryjał 
do tego rodzaju badań, z tego względu, że 
są kuliste, że zawartość ich jest jednorodną 
i że nie posiadają żadnój głównej osi ja jo 
wej, gdyż wszystkie osi są sobie równe; j ą 
dro leży w środku jajka, stanowiącym zara
zem środek ciężkości tego ostatniego. Na
tychmiast po zapłodnieniu tworzy się po
między zawartością ja jk a  i błonką je  ota
czającą przestrzeń, wypełniona płynem, 
w którćj ja jko  może swobodnie się obracać. 
H ertw ig śledził pod mikroskopem przebieg 
procesu segmentacyi jajka, który zaczyna 
się przy temperaturze 14° Reaumura, w pół- 
torój godziny po zapłodnieniu i nie znalazł 
żadnego kierującego wpływu ze strony siły 
ciężkości. Położenie pierwszej płaszczyzny 
podziału zależało zawsze od położenia ją 
dra, przyjmującego na pewnem stadyjum 
formę wrzecionowatą. Podłużna oś tego 
wTrzeciona może być pionową, poziomą lub 

| ukośną, poniewraż zaś pierwsza płaszczyzna 
podziału zawsze przecina tę oś pod kątem 
prostym, dlatego też płaszczyzna ta może 
być również pionową, poziomą lub ukośną.

Z doświadczeń więc tych H ertw iga wyni
ka, że siła ciężkości nie wpływa na kieru
nek płaszczyzn dzielenia się komórek zwie
rzęcych; że nie jest ową siłą, wywierającą 
głęboki wpływ na organizacyją, jak  tego 
chciał dowieść Pfliiger. Tak więc upada 
hypoteza tego ostatniego o bespośrednim 
wrpływ'ie siły ciążenia na kierunek płasz
czyzn dzielenia. Pozostawałoby w’ięc jesz
cze do przyjęcia pierwotne przypuszczenie
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Hertwiga o pośredniem działaniu tejże siły 
na rozmieszczenie rozmaitój ciężkości sub- 
stancyj jajowych, czyli na ich rozgatunko- 
wanie. Zobaczmy teraz, jak i je s t później
szy pogląd samego Hertw iga na to przy
puszczenie.

Ja jka  zwierzęce różnią się bardzo pomię
dzy sobą. co do swojej wielkości; bywają tak 
małe, że zaledwie gołem okiem dostrzedz 
się dają, albo też względnie do pierwszych, 
bardzo wielkie, jak  np. jajagadów  i ptaków. 
Zawsze jednak jestto  tylko pojedyncza ko
mórka, posiadająca swoją protoplazmę, ją 
dro i jąderko. Niejednakowe wielkości jaj 
pochodzą od mniejszego lub większego na
gromadzenia się w ich protoplazmie mate
ryj zapasowych, pod postacią tak zwanego 
żółtka odżywczego, które, jak  wskazuje je 
go nazwa, służy do odżywiania komórek 
twórczych rozwijającego się zarodka. Gdy

F ig . 2.

żółtka odżywczego mało, rozrzuconem jest 
ono jednostajnie w całćj masie protoplazmy 
(żółtko twórcze), ja k  np. w okrągłych ja 
jach wielu szkarłupni, gdzie, jak  widzieliś
my, środek ciężkości odpowiada środkowi 
ja jka  i gdzie niema żadnej głównój osi ja jo 
wej. D latego też te ja jk a  szkarłupni dzie
lą się jednakowo w całej swój masie. Oś 
jajow a zjawia się dopiero tam, gdzie żółtko 
odżywcze w większej nagromadzone ilości, 
oddziela się stopniowo od żółtka twórczego. 
Ja jk a  rozmaitych gatunków mięczaków 
przedstawiają przykład takiego stopniowe
go oddzielania się: żółtko twórcze, jako lżej
sze, zbiera się przeważnie u góry, żółtko zaś 
odżywcze dąży bardziej ku dołowi; tworzy 
się w ten sposób biegun zwierzęcy i roślin
ny jajka. Dochodzimy wreszcie do rzędu 
głowonogich, gdzie, ja k  w ja jk u  kurzem,

żółtko twórcze oddzielonem jest zupełnie od 
odżywczego i przedstawia się jako tarczka 
zarodkowa na powierzchni ja jka . Dziele
nie komórek odbywa się głównie w żółtku 
twórczem, siedlisku siły czynnej, odżywcze 
zaś pozostaje mniej lub więcej niepodzielo- 
nem. Jeszcze przed kilku laty J&ger ') 
ogłosił pracę, w którćj przypisuje oddziela
nie się od siebie dwu rodzajów żółtka jedy
nie działaniu siły ciężkości; jestto tak na
zwane przez niego geocentryczne rozgatun- 
kowanie substancyj jajowych, które on uwa
ża za główną przyczynę rozwoju jajka, 
w niektórych razach zupełnie wystarczają
cą, jak  np. w przypadku dzieworództwa 
(parthenogenesis), w razie zaś zapłodnienia 
to ostatnie wzmacnia tylko działanie tćj 
przyczyny. J&ger twierdzi, że siła ciężko
ści jest pierwszym i najważniejszym kształ
tującym czynnikiem zarodkowego rozwoju.

F ig . 3

Widzimy więc z tego, że teoryja Jagera 
zgadza się z owem pierwotnem przypusz
czeniem H ertw iga, co do pośredniego wpły
wu siły ciążenia na dzielenie się komórki 
jajowej.

Później jednak H ertw ig zaprzeczył sta
nowczo twierdzeniu, według którego od
dzielanie się żółtka twórczego czyli proto
plazmy od żółtka odżywczego jest procesem 
czysto mechanicznćj natury, zależnym jedy
nie od ich niejednakowego ciężaru gatunko
wego. Substancyje jajow e podlegają jesz
cze innym, ważniejszym niż ciążenie, siłom,

' )  G. Jag c r, Zoologische Iiriefe. X V I I  B rie f, pag. 
3S4-391.
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mogącym przeszkodzić ułożeniu się tycli 
substancyj według ich  ciężaru. Jeśli bo
wiem siła ciężkości jedynie wpływa na od
dzielanie się od siebie dwu rodzajów żółtka, 
dlaczegóż tarczka zarodkowa zjawia się u 
ryb dopiero w ja jkach  zapłodnionych, dla
czego jądro , jako  właściwie lżejsze, wznosi 
się do góry tylko w jajkach zupełnie dojrza
łych?

W edług H ertw iga, dwa głównie procesy 
wpływają na rozgatunkowanie substancyj 
jajowych, a tem samem na kierunek dziele
nia, tworzenie się ciałek biegunowych i za
płodnienie. Pierwszy proces polega na tem, 
że jąd ro  wznosząc się do góry, wydziela z 
siebie część swojej zawartości, część ta  sta
nowi punkt przyciągania dla otaczającej 
protoplazmy. W  miarę wznoszenia się wy
dzielonej części jąd ra , protoplazma zbiera 
się u góry w coraz większej ilości, tworząc 
w ten sposób biegun zwierzęcy, aż nareszcie 
pewna je j ilość, wraz z ową wydzielaną czę
ścią jąd ra , wyrzuconą zostaje nazew n ątrz  
pod postacią tak zwanych ciałek bieguno
wych. Działanie czynnika drugiego zasa
dza się’ na tem, że jąd ro  po zapłodnieniu 
przyjm uje formę wrzeciona, dwa bieguny , 
którego działają przy ciągaj ąco na proto- 
plazmę; ponieważ zaś jąd ro  znajduje się bli- I 
żej bieguna zwierzęcego, jasnem  jest, dla
czego zbiera się ona przeważnie lub też je - j 
dynie na tym biegunie. Takie to czynniki | 
powodują przeważnie zróżnicowanie się [ 
w ja jk u  części zwierzęcej i roślinnej, tam, 
gdzie one istnieją.

Co się tyczy kierunku dzielenia, to ponie
waż ja k  powiedzieliśmy ju ż  wyżej, pierwsza 
płaszczyzna podziału ja jk a  zależy zawsze 
od położenia podłużnej osi wrzecionowate
go jądra , należy więc szukać przyczyn, po- j 
łożenie to warunkujących. Otóż i jądro  
ja jka  przyjm uje zawsze pewne określone 
położenie, uwarunkowane ułożeniem wza- 
jem nem  innych części, albowiem i jądro 
i protoplazma wywierają na siebie wzaje- j 
mny wpływ przyciągający.

W yrażając się słowami samego Hertwiga, I 
powiemy, że jąd ro  stara się zawsze zająć 
środek sfery swojego działania na proto- 
plazmę: leży w środku, gdy ja jk o  pi-zedsta- 
wia masę jednorodną, znajduje się zaś bli- 
żój bieguna zwierzęcego tam, gdzie ten i

istnieje. Gdy jądro  przybrało już  formę 
wrzeciona, dwa jego bieguny idą w kierun
ku największego nagromadzenia protoplaz
my. Jeżeli jajko ma formę owalną i dwa 
przeciwległe bieguny w protoplazmę bogat
sze, (fig. 2 ), wtedy podłużna oś wrzeciona 
biegnie w kierunku osi j aj o wćj, a pierwsza 
płaszczyzna podziału idzie prostopadle do 
osi wrzeciona; ja jko  dzieli się w kierunku 
najmniejszego nagromadzenia protoplazmy 
czyli najmniejszego oporu i powstają dwie 
części, w protoplazmę bogate. W  tych ja j 
kach, gdzie protoplazma zbiera się na bie
gunie zwierzęcym, jako poziomo leżąca pół- 
kulista tarczka zarodkowa, jądro  leży bli
żej tego bieguna, podłużna jego oś jes t tak
że poziomą (fig. 3), a pierwsza płaszczyzna 
podziału biegnie pionowo. Co się tyczy na
stępnych płaszczyzn podziału, według ja 
kich jajko dalej się dzieli, zależą one ró
wnież od położenia nowopowstających przez 
dzielenie jąder, które znów ze swój strony 
ulegają tym samym, co jąd ro  pierwotne, 
prawom. I  tak więc, według Hertwiga, si
ła ciężkości nie wywiera żadnego bespośre- 
dniego wpływu na dzielenie się komórek, 
gdyż pierwsza płsszczyzna podziału może 
zajmować najrozmaitsze położenie wzglę
dem osi pionowej. Ja jk a  rozwijają się do
skonale wtedy nawet, kiedy siła ciążenia 
zniesioną zostaje przez siłę odśrodkową. 
W  organizacyi samej komórki spoczywają 
czynniki dzieleniem jej kierujące, w niej sa
mej szukać należy przyczyn tak niezmiernie 
ciekawego procesu, jak  segmentacyja.

OSTATNI ROK P0DR02Y
PO EKWADORZE

PRZEZ

Jana Sztolcm ana.

Cz. II, O TO CZEN IE C ZŁO W IEK A  
w EKW ADORZE.

(C iąg dalszy).

Koń. Po tem, com ju ż  w pierwszej czę
ści mój pracy o koniu ekwadorskim powie-
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dział, nie wiele pozostaje do dodania. W spo
mnieć tylko muszę’ o rasie koni serrańskich, 
które równie dobrze możnaby nazwać koń
mi włościańskiemu lub mierzynami, gdyż 
przez biedniejszą ludność bywają właśnie 
chowane. Są. to zwykle niewielkie koniki,
0 szerści długiej, łbie małym i składnym, 
uszach małych. U derza w nich szczegól
niej krótkość ciała, pierś wąska, nogi długie
1 szczupłe, stojące ja k  u muła kopyta, zad 
spadzisty. Powierzchowny egzamin zda
wałby się nas przekonywać o ujemnych za
letach tćj rasy, gdy praktyka dowodzi, że 
są to koniki bardzo rącze i nadzwyczaj wy
trzymałe. W  sile jednak  ustępują pomor
skim koniom. Rasa serrańslca nie posiada 
skrocza naturalnego, aby więc skorzystać 
z ich zalet do górskich podróży, a mianowi
cie wytrzymałości, prostego i twardego ko
pyta, oraz wytrzymałości na brak paszy 
(sobrićtć), krzyżują je  z rasą pomorską, któ
ra znów w'zrostem i pięknemi kształtami 
przewyższa koniki serrańskie. Mięszańce 
stąd otrzymane posiadają zwykle skrocza 
i są doskonałe do drogi w górach.

Koń serrański już  dlatego, że mniej jest 
rozwinięty cieleśnie od pomorskiego, nie jest 
w stanie unieść ładunku tak znacznego, 
jak  ten ostatni lub muł; w każdym razie 
dźwiga nieraz ciężar od 150 do 200 funtów 
co na tak niepozorne stworzenie jest cyfrą 
niemałą. Pod siodło są nieodpowiednie, 
już choćby dlatego, że zwykle mają bardzo 
twardego kłusa; są nadto niesforne i prawie 
zawsze płochliwe.

W e wszystkich koniach ekwadorskich 
czuć ich bliższe pochodzenie od rasy anda
luzyjskiej, a dalsze pokrewieństwo z arab- 
skiemi końmi: mały i składny łeb, krótkie 
uszy, sucha i zgrabna noga, niezwykła wy
trzymałość i obojętność na brak paszy lub 
wody, dostatecznie nam wskazują ich gene- 
alogiją. Nigdym nie słyszył o wypadkach 
ochwacenia się, pomimo, że zwykle poją bar
dzo zimną wodą konie zlane potem; niezna
ny też je s t zwyczaj oprowadzania wierz
chowca, po długim i uciążliwym marszu. 
Przybywszy na miejsce, jeździec zdejmuje 
tylko natychmiast m unsztuk i niekiedy od- j  

puszcza popręgi, choć ten ostatni zwyczaj 
bardziej jest w Peru niż w Ekwadorze uży
wany.

W ięksi właściciele ziemscy i hodowcy ko
ni starają się rasę ulepszać przez sprowa
dzanie ogierów peruwijańskicli, które na 
jarm arku  w Santa-Rosa w dniu 3 Sierpnia 
zakupują. Ogiery te, rasy t. zw. Santeń- 
skiej *) są to wielkie i pięknie zbudowane 
konie o grubych karkach i nadzwyczaj su
tych grzywach i ogonach. Cena rasowego 
ogiera waha się między 1 0 0 0  i 2 000  soles 
(5000 do 10 tysięcy franków). P rzy  wiel
kich zaletach tej rasy, konie, do niej należą
ce, odznaczają się plaskiem, łyżwowatem ko
pytem, co wielką wadę stanowi w wierz
chowcu, przeznaczonym do dróg górskich. 
Zwrykle nawet przy krzyżowania, wada ta 
utrzymuje się w koniu. To też konie pół
krwi santeńskiój używane są raczej na spa
cery przez bogatszych mieszkańców, którzy 
do drogi używają dopiero mięszańców '/4 

lub % krw i.
Koń oddaje niepospolite usługi w Kordy

lijerach, gdzie wskutek zupełnego braku 
dróg żelaznych, a przy bardzo nielicznych 
drogach kołowych, cały ruch handlowy od
bywa się przy jego współudziale. Pod 
wierzch wolą zwykle krajow cy konia niż 
muła, gdyż ustępując wprawdzie temu osta
tniemu miejsca pod względem pewności 
kroku, jest za to bardziej od mula rączym; 
gdy więc podróż nie przechodzi trzech lub 
czterech dni, można ją  zawsze wygodniej 
i szybciej odbyć na koniu niż na mule. Stąd 

I powstało bardzo charakterystyczne przysło
wie: „El caballo para correr, la mula para 
seguir“ a), wyrażające, że koń jes t w danej 

j  chwili bardziej rączym, przy dłuższej je- 
I dnak pogoni ustępuje w wytrzymałości mu

łowi.
Pełny rząd konia do podróży składa się 

z następujących części: uździenica (la ja - 
quima lub el jacjuimon) z linką na dwa lub 
trzy sążnie długą, do przywiązania konia na 
pastwisku podczas noclegu. M unsztuk (la 
cabezada) z wędzidłem (el freno) i lejcami 
(la rienda) pojedyńczemi, gdyż południowo- 
amerykanie nie używają nigdy trenzelki,

' )  Santa, n iew ie lki port peruwijański na północ 
od L im y .

*) Koń do ucieczki, muł do pogoni.
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a tylko zastępują, ją  niekiedy dla koni nie- 
ujeżdżonych t. z w. fałszywemi lejcami (fal- 
sa rienda), które idą w prost od twardego 
plecionego nanoska, cisnącego na miękką 
część nosa. Siodło (la m ontura lub la silla) 
ekwadorskie dość je s t podobne do zwykłego 
kawaleryjskiego siodła, z podniesionym i wy
stającym, w formie kuli, łękiem, służącym 
do okręcania łasa, lub zakładania lejcy. 
Popręga (la cincha) składa się z mocnych 
konopnych sznurków, ściąganych do siodła 
zapomocą rzemienia. Oprócz podogonia (la 
baticola lub gurupera) biegnie od siodła 
w ty ł po przez uda końskie silny pas (la 
arretranca), którego zadaniem jest zapobie
gać ssuwaniu się siodła naprzód przy spusz
czaniu się wdół po stromych górach. Nie
kiedy też używają napierśnika (la pechera) 
aby przytrzym ać siodło przy pięciu się w gó
rę, co szczególniój użytecznem je s t w dłu
giej podróży, gdy wycieńczony wierzcho
wiec straci brzuch, gdyż wówczas najsilniej
sze podpięcie popręgi nie wystarcza do za
pobieżenia usuwaniu się siodła na stromych 
spadkach. P otnik i (los sudaderos) i rodzaj 
w altrapa (pellon) dopełniają końskiego ry n 
sztunku. Strzemiona (los estribos) używa
ne bywają w Ekwadorze z mosiędzu w kształ
cie pantofla bez pięty. Chronią one nogę 
od obrażeń przy obcieraniu się o skaliste 
występy lub o pieńki drzew, a nadto są sto
kroć bespieczniejsze przy spadnięciu z ko
nia, łatwiój je s t bowiem z nich nogę oswobo
dzić niż ze zwykłych strzemion.

Osieł (hiszp. „el burro“ lub „el asno“) 
bardzo jest rospowszechniony w południo
wej Ameryce, najlepiej jednak  chowa się 
w okolicach gorących a suchych. Najpięk
niejszą więc rasę spotykamy na pomorzu 
peruwijańskiem, a nawet i ekwadorskiem, 
gdzie klimat, pomimo deszczów, padających 
od G rudnia do Kwietnia, dość jes t suchy. 
Są to osły bardzo rosłe, pięknie złożone, sil
ne, o szerści krótkiej, lśniącej. Przeciwnie 
rasa serrańska odznacza się mniejszym wzro
stem i szerścią długą, wełnistą, pokryw ają
cą nieraz nogi aż poniżej kolan brzydkiemi 
kołtunami.

Osieł dzięki swej niewybredności w wy
borze paszy, swej wytrzymałości i stosunko
wo znacznej sile, ważne oddaje usługi naj
biedniejszej części ludności ekwadorskiej, i

Będąc w stanie podnieść ciężar od stu do 
dwustu funtów, a nawet niekiedy na równi
nach dźwigając ładunek trzystofuntowy (jak 
to ma miejsce między Patapo i Chongollape 
w Peru), nie wymaga najmniejszego stara
nia przy hodowli; nędzna pasza, często bar
dzo suche gałązki kolczaste, stare gałgany, 
stare kapelusze panamskie (autentyczne) 
stanowią dlań równie łakomy kąsek, jak  
owies, jęczmień lub otręby dla konia. Ce
na jego sięgająca od 40 do 80 franków, czy
ni przystępnem nabycie jego nawet dla naj
biedniejszych indyjan, którym  sowicie od
płaca wydane zań pieniądze. Spokojny 
i | cierpliwy, znosi filozoficznie najbardziej 
brutalne obchodzenie się z sobą, niestarając 
się nawet stuleniem uszu, lub kopnięciem, 
wyrazić swego niezadowolenia. Niewiem 
dlaczego z osła zrobiono stworzenie głupie, 
uparte i złe; tak go pewnie osądził albo ten, 
kto go nie znał, albo ten, kto chciał widzieć 
własne swe wady w biednem stworzeniu, co 
się zresztą bardzo często między ludźmi spo
tyka. Następujący wypadek, opowiedziany 
mi przez p. Jelskiego, dowodzi wielkiej in- 
teligencyi osła.

Jeleki, przebywając w Paucal (Peru) po
siadał osiołka do transportowania różnych 
próbek drzew dla kolekcyi Raimondiego. 
Jako dobry właściciel, karm ił swego pega
za jęczmieniem — rzecz w P eru  niebywała. 
K ury  jednak właściciela domu właziły cią
gle w drogę biednemu osiołkowi, rozgrze- 
bując jęczmień i zjadając znaczną jego ilość. 
M ądry osieł wziął się na sposób: skoro tyl
ko która ze śmielszych lub bardziej natrę t
nych kur zbliżyła się doń zanadto, następo
wał jej kopytem na nogę i tak trzym ał uwię
zioną a wrzeszczącą kurę, zajadając sobie 
najspokojniej swej pokarm  i jakby nic nie 
wiedząc o kłopocie złodziejki. Tym sposo
bem, w krótkim  bardzo czasie oduczył na
trętne kury od brzydkiego nałogu włażenia 
komuś w drogę.

Ze osieł nie jest ani złym ani upartym, 
o tem mogłem się sam przekonać przez dłu
goletnią obserwacyj ą i niewątpliwie trafia 
się większa liczba koni złych lub upartych, 
niż osłów, które są z natury  potulne i łago
dne. Jeżeli zaś trafi się między osłami ja 
kiś specymen krnąbrnej natury, to niewąt
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pliwie charakter taki wyrobił się w nim 
pod wpływem złego obchodzenia.

Znaczenie osła dla mieszkańca K ordylije- 
rów, oprócz bespośrednich usług, jakie 
w charakterze bydlęcia jucznego oddaje, 
wzrasta jeszcze nadzwyczaj zważy wszy jego 
rolę przy hodowli mułów. Osła-reproduk- 
tora zwą w Peru  „burro echor“ a w Ekw a
dorze „pollino“. W ybierają na ten cel źre
baki silne i pięknie zbudowane i starają się 
chować je  od młodu w towarzystwie klaczy, 
którym nawet w tym celu powierzają nieraz 
wykarmienie młodego osiełka. Dzięki te
mu osieł tak przywyka do towarzystwa kla
czy, że się ju ż  ze swemi pobratymcami łą
czyć nie chce, a gdy dojdzie wieku dojrza
łego, chętnie pokrywa klacze. Cena takie
go reproduktora jes t zwykle bardzo wygó
rowaną, gdy bowiem dobrego osła jucznego 
można kupić za 80, a conaj wyżej 10 0  fran
ków, dobry osieł-reproduktor wart jest nie
kiedy 600, a nawet i więcej franków, w ra
zach mianowicie, gdy posiada dobrego na
turalnego skrocza, którego przelać może 
przy krzyżowaniu z rasowemi klaczami na 
swe potomstwo. Wspomniałem zaś poprze
dnio, że cena mułów o skroczu naturalnym 
jest bardzo wysoką. Najczęściej więc wy
bierają na reproduktorów osły pomorskie, 
które obok siły i pięknego wzrostu są według 
miejscowego.wyrażenia „bardzo rasowe", co 
znaczy, że posiadają naturalnego skrocza.

M uł. W  południowej Ameryce hiszpań
scy potomkowie nie używają wyrazu ,,el 
mulo“ na oznaczenie zbiorowe obu płci mu
łów, lecz zwą muła samca—„el macho“ (sa
miec), a mulicę „la mula“ i zwykle tym osta
tnim wyrazem oznaczają mułów zbiorowe. 
Muł, jak  wiadomo, jest mięszańcem z osła 
i klaczy; w bardzo zaś rzadkich wypadkach 
z ogiera i oślicy. Ten ostatni rodzaj hy
brydów zwą w Ekwadorze i w P eru  „los j 
romos“ i przypisują im wielkie zalety. Na 
oko trudno jest odróżnić takiego „romo“ 
od zwykłego muła: posiada zwykle uszy 
i łeb nieco krótsze i ogon nieco sutszy od ; 
mięszańców z osła i klaczy, te jednak różni
ce tak są małoznaczące, że trzeba doskona- i 
łego znawcy, aby się nie pomylił. Zresztą ■ 
„romos“ są bardzo rzadkie, gdyż wyjątko
we tylko ogiery skłaniają się do pokrywa
nia oślic.

M uł je s t niepospolitego znaczenia dla 
mieszkańca gór: potężna jego pierś wytrzy
muje z łatwością kilkogodzinne pięcie się 
w górę; nigdy nie zobaczymy muła tak za
sapanego, tak parskającego, jak  konia, któ
ry z natury ognistszy i słabszy, prędzej da
leko swe siły wyczerpuje. Zwykle tak by
wa, że koń już cały zlany jest potem, a muł 
zaledwie przy nasadzie uszu i w pachwi
nach zapoci się nieco. Jego stalowe mu- 
skuły zwolna, lecz pewno dźwigają w górę 
ciężar ciała; noga stąpa po najnierówniej- 
szym gruncie, usianym kamieniami, z pe
wnością niezwykłą; tam, gdzie koń co chwi
la się poślizguje, nogami przebiera, muł 

l idzie z wielką bacznością, nastawiwszy uszy 
naprzód; znać, że rozważa każdy swój krok, 
że obmyśla, gdzie nogę postawić, a skoro 
raz ją  postawił, już  mu się z miejsca nie ru 
szy. Napotkaliśmy w skale wyżłobioną 
drogę, kilka stopni, jakby  schodów o małej 
powierzchni, a dużej różnicy w poziomie, 
prowadzi w górę, jakby  kamienna drabina. 
Koń w takiem miejscu rzuca się zwykle na
przód bezmyślnie, kroków dobrze nieobli- 
czając; noga mu się pośliźnie i zwali się ca
łym swym ciężarem; parskając i sapiąc zry
wa się i znów się przewraca, narażając 
jeźdźca na połamanie kości. Muł zaś przy
spieszy nieco kroku, lecz z nadzwyczajną 
pewnością pnie się lekko do góry, wiedząc 
naprzód, gdzie kopyto należy postawić. W y
pada nam przebyć jakiś strumień o niskich 
równych brzegach; bród jest niewyraźny, 
kierujemy więc nieświadomie wierzchowca 
naszego tam, gdzie droga ginąć się zdaje 
pod wodą strumienia, muł nasz jednak za
wraca szybko, a gdy go ostrogą zmuszać 
będziemy, wierzga i dęba staje. Jedzie ktoś 
za nami konno, zbliżywszy się więc mówi: 
„Poczekajcie, muł wasz znarowiony, wody 
się boi. Ja  na mym koniu pierwszy prze
jadę, a za koniem i muł pójdzie14. Koń, bez 
namysłu prawie skacze z niewysokiego brze
gu i.... wpada po sam brzuch w mulaste dno 
strumienia. Jeździec zeskakuje szybko 
i wszyscy razem z wielką trudnością konia 
z topieli wyciągamy. Ej! muł nasz nie był 
znarowiony, tylko, że czuł niebespieczcń- 
stwo, którego koń albo nie poznał, albo 
w głupocie swojej niedostatecznie ocenił.

Koń więc, jako wierzchowiec, ma przę-
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wagę nad mułem tylko w tych wypadkach, 
gdzie nam chodzi o ślepe posłuszeństwo,
0 tę odwagę, która z nieświadomości nie- 
bespieczeństwa wynika. W  bitwie zatem, 
lub w zapasach z dzikiemi bykami, koń jest 
nieoceniony, dzięki swej szybkości, swej 
zwrotności i miękkości w pysku, oraz swe
mu posłuszeństwu, przy najlżejszem ukłuciu 
ostrogą. Lecz na tych drogach kordylijer- 
skich, gdzie nieraz życie jeźdźca zależy li 
tylko od przezorności i rozwagi wierzchow
ca, od siły i elastyczności jego członków, 
tam muł nie posiada sobie równego.

M uł jako  bydlę juczne nie ma równego 
sobie, szczególnićj do dróg górskich. Cię
żar, jaki je s t w stanie przenieść na swym 
grzbiecie w ciągu sześciu a nawet ośmiu dni 
zrzędu, dochodzi od 200 do 250 funtów; mó
wiono mi nawet, że muły argentyńskie pię
kne i bardzo rosłe, są w stanie na  równi
nach nieść ciężar z 450 funtów złożony. Ł a
dunek taki na muła urządza się zawsze 
w dwu sztukach (,,tercios“) równój zupełnie 
wagi, czyli, że każda sztuka waży od 10 0  

do 125 funtów. Ładunki z jednej sztuki 
wynoszące ciężar kom pletny (200  lub wię
cej funtów) są bardzo źle widziane przez 
arrierów  (poganiaczy mułów), łatwo się bo
wiem krzywią, a nadto daleko prędzej ranią 
grzbiet muła, gdyż ciężar ładunku spoczy
wa głównie na linii grzbietu, gdy przy dwu 
sztukach rozłożony je s t na oba boki. Ł a
dunek spoczywa na rodzaju poduszek z wło
sia, a często u  biedniejszej ludności ze sło
my. Poduszki takie stanowrią jedne sztukę 
zwaną „aparejo“. Przyw iązanie ładunku 
odbywa się przy pomocy rzemiennego, dłu
giego postronka; jestto  operacyja dość tru 
dna i dość skomplikowana i nawet między 
arrieram i rzadko który umie ją  dobrze prze
prowadzić. Postronek taki (cabestro, laso 
lub reata) krzyżuje się kilkakrotnie na ła 
dunku i ściąga nadzwyczaj silnie pod brzu- j 
chem mula, który przy  tej operacyi stęka | 
zwykle bardzo. M ułom narownym należy 
oczy przy ładowaniu zawiązywać.

Miałem ju ż  sposobność wryżej wspomnieć, j 
że muł posiada charakter skryty i zdradziec
ki, wymagający wielkiej ostrożności przy 
obchodzeniu się, często bowiem zdarzają się 
smutne wypadki, nawet z mułami staremi
1 napozór spokojnemi. Ludność ekw ador- i

ska wyraziła ten charakter muła w następu- 
jącem przysłowiu: „La mula, si no patea, 
recula“ (muł, jeżeli nie kopie, w ty ł się co
fa), co się ma znaczyć, że zawsze należy się 
mieć na baczności.

Najlepsze muły ekwadorskie pochodzą 
z okolic Loja, gdzie je  otrzymują przy krzy- 
żowaniu doskonałych osłów peruwijańskich 
z klaczami rasowemi. Część też t. zw. mu
łów lojańskich pochodzi wprost z P eru , zha- 
ciendy M ancora w okolicach Tumbezu. Mu
ły z Mancora znane są w całem P eru  pod 
nazwą „mulas piuranas“ (od miasta Piura, 
stolicy departamentu) i posiadają sławę naj
lepszych w całem P eru  i Ekwadorze.

(dok. nast.)

P o s i e d z e n i e  d z i e w i ę t 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 dnia 19 Listopada, 
o godzinie 8 wieczorem. Przew odniczył z wyboru  
prof. D r Hoyer. Protokuł posiedzenia osiemnaste
go przyjęty i  podpisany został.

Następnie p. B r . Znatow icz m ów ił o pewnych no
w ych  poglądach, odnoszących się do budowy ma
te ry i. W  kró tk im  historycznym  wstępie m ówiący 
objaśnił, że poglądy na chemiczną budowę m ateryi 
rozw inęły się dopiero przy bliższem zajęciu się wę
glem i  jego związkami, oraz wykazał, dlaczego tak  
być  musiało w  praw idłow ym  nauki przebiegu. Prze
szedłszy do tej fazy rozwoju chemii, k tó ry  zaczął 
się w pierwszych latach drugiej połowy naszego stu
lecia, wskazał, ja k i w p ływ  na przedstawianą sprawę 
w yw arło  uznanie wartościowości pierw iastków wogó
le i zwłaszcza czterowartościowości węgla. Tu  na 
k ilku  przykładach objaśnił, jak  należy pojmować 
wzory budowy chemicznej i  jak ie  znaczenie nadali 
im  sami ich  twórcy. Zw raca jąc się teraz do w łaści
wego swego zadania, wspomniał, że przyjęte wzory 
budowy są niedostateczne do objaśnienia pewnych  
faktów chem icznych, oraz, że według L e  B e la  i van 
t ’Hoffa tej ich  wadzie zaradzić można, przyjm ując  
postać wzorów, wyrażoną nie na płaszczyznie, ale 
w  przestrzeni. L e  B e l i  van 1’Hoff, a m ianowicie ten 
ostatni, niezależnie jeden od drugiego, doszli do 
wniosku, że fakt izom eryi fizycznej daje się objaśnić  
przez przypuszczenie, że atom y węgla m ają postać 
czworościanów praw id łow ych , których  kąty  wyzna
czają k ierunki działania wartościowości w  przestrze
ni. A tom y, albo grupy atomów innych  p ierw iast
ków, do owych kątów czworościanu przyczepione, 
nie mogą dowolnie zmieniać miejsca w  przestrzeni.
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Prof. Adolf B aeye r z Monachium, we W rześniu r. b. 
podjąwszy nanowo piękne studyja rozpoczęte przed 
k ilku  laty  przez prof. Ernesta  Bandrowskiego z K ra 
kowa, dotyczące kwasu proparg ilow eg) i  dwukarbo- 
noacetylenowego, otrzym ał ca ły  szereg związków, od 
acetylenu pochodzących, a k tórych  kom plikacyja  
dochodziła aż do ośmiu atomów węgla w  łańcu
chu w ieloacetylenowym . Prof. Baeye r zauważył, że 
w m iarę coraz większego nagromadzania się atomów  
węgla w  cząsteczkach, podobnych związków (o bu
dowie łańcuchowej i potró jnych  złączeniach między 
atom am i węgla), wzrasta także ich  nietrwałośó, ich  
skłonność do w ybuchow ych roskładów. Kospatru- 
jąo  pierścieniowe kom pleksy węglowe, w idzim y, że 
trwałość ich  jest największa w  razie, gdy do p ier
ścienia wchodzi pięć lub sześć atomów węgla, pod
czas k iedy cztero-, trój- a' szczególniej dwuatomowe 
pierścienie przedstawiają z kolei coraz mniejszą w y 
trzym ałość na w p ływ y  chemiczne. Je że li p rzyj
m iem y, że dążność do roskładu jest dążnością do 
uproszczenia budowy, co sprawdza się we wszyst
k ich  dobrze znanych wypadkach, to zobaczymy, że 
razem z powrotem do prostszej budowy następuje 
wydzielenie ciepła. Odwrotnie, takie związki, jak  
acetylen, a tembardziej poliacetyleny i ich  pocho
dne, tworzą się z pochłonięciem znacznych nieraz 
ilości ciepła. T a  okoliczność dowodzi, że podczas 
tworzenia się n ie trw ałych  związków, energija zosta
je  zużyta na dokonanie jak ie jś, zapewne mechani
cznej, przemiany.

Mechanizm przemian chem icznych (d la  związków  
węglowych naturaln ie) staje się, według prof. Bae- 
yera, łatwo zrozumiałym, jeżeli pojęcia Ł e  B e la  i van 
t ’Hoffa uzupełnimy następującym poglądem: P rz y j
m ijm y, że (L .  B . i  v. I I . }  atom y węgla są istotnie 
czworościanami praw idłowem i; że (prof. Baeyer) 
kierunki działania wartościowości są wytknięte  
przez lin ije  proste, łączące środek kuli z kątam i 
wpisanego w  nią czworościanu; że nakoniec (prof. 
B aeyer) k ierunk i te mogą, chociaż nie bez oporu 
ulegać zboczeniom. Norm aln ie kierunki te tworzą 
m iędzy sobą ką ty  o 109°28'; w  pierścieniach z pięciu 
atom. węgla (ułożonych w przestrzeni w  pięciokąt 
praw idłow y, którego w ięc ką ty  m ają po 108°), każdy 
kierunek zbacza ty lko  o 44'; podczas, gdy w  kom
pleksie, złożonym z dwu atomów węgla, złączonych 
połową wartościowości, zboczenie wynosi 54° 44'. 
Im  zboczenie większe, tem  większy wydatek ciepła 
na przemianę mechaniczną, tem bardziej związek 
j  est endotermicznym, a przeto mniej trw ałym . Prze
ciwko pomysłom prof. Baeyera , możnaby podnieść—  
i  on sam nie przeoczył tego— że pierścień z sześciu 
atomów węgla jest tak niezm iernie częsty i  trw a ły , 
chociaż w  nim  zboczenie (o— 5°16') jest większe, 
a w ięc m niej korzystne, aniżeli w pierścieniu pię- 
cioatomowym, spotykanym jedyn ie  w  n iewielu i ma

ło  dotąd zbadanych związkach.
Po przemówieniu p. Znatow icza zajął głos Próf. 

Dr. Hoyer, dopełniając odczyt p. Bu jw ida  o hodowli 
bakteryj chorobotwórczych, m iany na posiedzeniu 
1^-em w  dniu 22 Października. Prof. H oyer w y k a 

zyw ał zalety m etody Kocha, jako  ściśle naukowej >

n a  której polegać można. Pod koniec odczytu przy
rzekł Dr. H oyer wyłożyć na następnem posiedzeniu 
rolę bakteryj w  organizmie żyw ym  i  ich  udział 
w w ytw arzan iu  objawów chorobnych.

Na tem posiedzenie ukończono.

KfiONIKA HAUKOWA.

(Fizyka kuli ziemskiej).

— B a r w a  w o d y  m o r s k i e j .  D la dokła
dniejszego oznaczenia granic tej części prądu Ilum- 
boldtowego, która oblewa wybrzeża peruwijańsko- 
chilijskie , p. Mensing, kapitan okrętu „Książe Adal
b e r t1, dokonywał w  czasie podróży z Callao do Val- 
paraiso cogodzinne oznaczenia temperatury. Z a 
uważył on przytem, że obszar prądu Humboldtowe- 
go, zatem obszar wody zimnej, posiada zabarwienie 
zielonawe, otaczająca zaś, n iepłynąca woda Oceanu 
w ydaje się lazurowo błękitną. Przejście barw y je 
dnej w  drugą, odpowiadało zupełnie stopniowaniom  
temperatury, tak  że odcień barw y pozwalał ze zna- 
cznem przybliżeniom wnosić o jej temperaturze,—  
różnica obu barw  przypada między 18° a 21° C.

Przyczynę niebieskiego zabarwienia wody mor
skiej upatrywano bądźto w zawartości soli, bądź 
w  głębokości morza, bądź też w odbijaniu się barw y  
nieba; w  oko licy wszakże badanej przez kapitana 
Mensinga, wszystkie te okoliczności są jednakie dla 
obszarów wody zielonawej i  n iebieskiej, różnią się 
zaś one ty lko  temperaturą; wnosi on tedy, że w ła
śnie ta różnica temperatur, a raczej powodowana 
przez nią rozmaitość gęstości wody jest przyszyną  
odmiennego jój zabarwienia.

S. K.

(Chemija).
— C h e m i c z n e  d z i a ł a n i e  ś w i a t ł a .  

Je s t to znanym faktem, że pietrasznik, k tó ry  u nas 
zawiera koniinę, nie wydaje je j w  Szkocyi; na tćj za
sadzie wnosi p. A. Vogel, że światło odgrywa pe
wną rolę przy wytwarzaniu alkaloidów w roślinach. 
Przem aw ia za tem i ta okoliczność, że gatunki pod- 

i zwrotnikowe drzewa chinowego w słabo oświetla
nych cieplarn iach naszych żadnych prawie alkaloi- 

; dów nie wydają.
Z  drugiej znów strony św iatło  słoneczne ma w p ływ  

stanowczo zgubny na zawartość ch in iny w ściągnię
tej korze; przy suszeniu tej kory  w świetle stonecz- 
nem, chin ina ulega roskładowi i tworzą się masy ży
wiczne, niekrystaliczne, ciemno zabarwione. D la 
tego też  ̂ przy fabrykacyi ch in iny, suszenie kory  od
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bywa się w  m iejscach ciem nych. Zachow anie sig to 
ch in iny przypom ina w łasności chlorofilu, którego 
rozwój, ja k  wiadomo, jest tak  dalece ze św iatłem  
związany, że liście, w  ciemności rosnące, zgoła zie
leni nie w ytw arzają ; skoro wszakże chlorofil z ro ś li
ny wydzielony zostanie, kró tk ie  działanie bespośre
dnich prom ieni św iatła, w ystarcza do zupełnego zni
szczenia zieleni.

P . Vogel przypuszcza, że i  na tworzenie sig tanni- 
ny w  żyjących  roślinach  św iatło  w p ływ  pew ien w y 
wiera; przemawia za tem  fakt, że zawartość garbn i
ka w korze bukowej i  modrzewiowej wzrasta z dołu 
ku w ierzchołkow i drzewa, t. j. ku m iejscom  silniej 
oświetlonym, a to nawet w  stosunku znacznym 2:3 
i  1:2; wiadomo też, że liście, przeważnie na św iatło  
wystawione, bogate są w  garbnik. Rzecz ta, która  
przedstawiać może pewne znaczenie praktyczne, w y 
maga przedewszystkiem ścisłego, doświadczalnego 
potwierdzenia. (Naturf., według Sprawozdań aka 
dem ii m onachijskiej).

8. K .

( Technolo gija).

— P o s t ę p y  w  f a b r y k a c y i  s o d y .  P ro 
ces Solvaya, podług którego soda otrzym uje sig 
wprost z soli kuchennej i  węglanu amonu, coraz w ię 
cej zyskuje w  przemyśle chem icznym  praw a obyw a
telstwa. Nowsze udoskonalenia tego procesu tyczą  
się głównie ekonomicznego zużytkowania pobocz
nych  produktów p rz y  fab rykacy i otrzym anych. 
Utworzony p rzy tem  chlorek amonu Mond pozosta
w ia  działaniu kwasu siarczanego, otrzym uje kwaśny 
siarczan amonu, k tóry  w  dalszym ciągu wraz z fos
foranam i wapnia, przerabia na sztuczny nawóz. Wel- 
don zaś z chlorku amonu, przy pomocy magnezyi 
uw aln ia amoniak i otrzymuje chlorek magnezu. Ten  
ostatni sposób z św ietnym  skutkiem  zastosowuje fa
b ryka  Pech iney et Comp., która też kwas solny, 
otrzym any podług powyższego sposobu obok siar
czanu amonu, w  dalszym  ciągu zapomocą dwutlen
ku manganu przerabia na chlor. Ten  ostatni, sto
sunkowo tanio otrzym any, b yw a zużytkowany na 
przygotowanie chlorku wapna. W  procesie Leblan- 
ca również da się zaznaczyć postęp pod względem  
zużytkowania pobocznych produktów. W szystk ie  
dotychczas zastosowane próby w  celu regeneracyi 
s ia rk i z odpadków sody, w iele pozostawiały do ży
czenia. Pod ług m etody Scha ffne rH e lb iga  przy po
mocy chlorku magnezu, dobyw a sig z ty ch  odpad- i  

ków siarkowodór, k tó ry  się dalej spala na dwutlenek  
siarki. Podług M illersa  siarek w apnia z ty ch  od
padków, zapomocą siarkowodoru i  wody, zamienia 
się w  rostwór wodnego siarku wapnia, p rzy którego 
gotowaniu wodan w apnia  osadza sig, siarkowodór 
zaś, uw aln ia jący  się p rzy tem, z odpowiednią ilością  
powietrza daje wodę i  siarkę. N ie b rak  też metod 
dobywania sody, w  których  połączone są metoda

Leb lanca  z sposobem dobywania z węglanu amonu. 
W  Niemczech, w roku 1877 ilość fabrykowanej sody 
wyniosła około 42000 ton, w  1883 zaś przeszło 
115 000 ton, z których  56000 sody Leb lanca, 
a 59 000 amonijakalnej. A ng lija  i F ra n cy ja  dostar
czy ły  w 1883 roku po 50000 ton z górą sody, podług 
m etody So lvaya  dobytej. T a  ostatnia metoda ró. 
wnież z skutkiem jest zastosowana w  A ustry i, llos- 
syi i północnej Am eryce. (Hum boldt).

M. /■’/.

(Zoologija).

— W a l k a g ą s i e n i c .  P . Schrebank podaje 
w  Entom ologische N achrich ten  opis w a lk i dwu 
gąsienic (Sphinx Euphorb iae). Schrebank zauwa
żywszy zbliżający się czas przejścia gąsienic w  stan 
poczwarki, zrobił w  doniczce, napełnionej ziemią 
t rz y  dołki cy lindryczne i  do każdego z n ich  w łożył 
po gąsienicy. T y lko  jedna gąsienica by ła  zadowo
loną z mieszkania; pozostałe dwie gąsienice w y laz ły  
z doniczki i zaczęły szukać stosownego miejsca, na 
oknie, gdzie stała doniczka. Po  długiem szuka
niu znalazły nakoniec otwór w  murze, k tóry  
się nadzwyczaj obu podobał. Powstała z tego po
wodu zacięta walka. Gąsienice kąsały sig wzaje
mnie, podnosiły, zw ija ły  ja k  węże, słowem okazywa
ły  straszny gniew. Chociaż wkrótce zapadła noc, 
gąsienice nie przestały walczyć. K ied y  później 
Schrebank zajrzał do miejsca, w  którem toczyła się 
walka, znalazł obie gąsienice nieżywe, z powodu ran 
w  walce odniesionych. (Entom ol. Nachr.).

B. K.

T R E Ś Ć . W łasności e lektryczne selenu i siarki, 

przez S. K . — Zabespieczenie potomstwa w  świe- 

cie roślinnym , według prof. dra G. Haberlandta  

z Gracu, podał W . — O w p ływ ie s iły  ciężkości na 

dzielenie się komórek, przez Rozaliją  Silberstein. — 

Ostatni rok podróży po Ekwadorze, przez Jan a  

Sztolcmana, Cz. I I ,  Otoczenie człowieka w  Ek w a 

dorze.— Towarzystwo Ogrodnicze. — K ron ika  N au

kowa.

W yd aw ca  E. Dziewulski. Redaktor Br. Znatowicz.
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