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CZYNNOŚĆ GEOLOGICZNA
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Dr Józef Siem iradzki.

K rople deszczowe spadają, na ziemię z pe
wną mniej lub więcej znaczną siłą, według 
niezmiennych praw  fizycznych muszą, one 
zatem spadając wykonywać pewną określo
ną pracę. Jeżeli grunt, na który padła k ro 
pla, jes t przepuszczalną w arstwą piasku, 
kredy i t. p., praca jej ginie, a woda wsiąka 
w głąb ziemi, mała tylko cząstka wód de
szczowych spływa po powierzchni, unosząc 
z sobą drobne cząstki ziemiste. Inaczej rzecz 
się przedstaw ia w okolicach o gruncie dla 
wody nieprzepuszczalnym: jeżeli okolice po
dobne nie posiadają odpowiedniego spadku 
dla odpływu wód — wody deszczowe, roz
miękczywszy tylko zwierzchnią warstwę 
ziemi, pozostają na jej powierzchni, twTorząc 
moczary i bagna, zanim promienie słońca 
ich nie wysuszą. Jeżeli przeciwnie, spadek 
jest dostatecznym, wody deszczowe sączą 
się po powierzchni w postaci niezliczonych 
drobnych strumyków, unoszących z sobą, 
znaczną ilość piasku, ziemi i żwiru do n a j
bliższej rzeki lub strumienia.

Natrafiwszy w swej drodze na chociażby 
najmniejszą rospadlinę, strum yk deszczowy 
wyżłabia ją , rosszerza i pogłębia, tworząc 
z biegiem czasu coraz wyraźniejszy, coraz 
większy parów, ściągający w m iarę swego 
rosszerzania coraz większą ilość sączących 
się przedtem  bezładnie w rozm aitych kie
runkach strum yków deszczowych, Szyb
kość, z jak ą  się parow y takie tworzą, jes t 
zadziwiającą: w ciągu la t dziesięciu, parów 
pogłębić się może o 6— 7 m etrów i odpowie
dnio rosszerzyć. Parow y, wyżłobione przez 
strum ienie deszczowej1 wody, nadają tak 
charakterystyczny wygląd miejscowościom 
o podkładzie nieprzepuszczalnym, że na do
kładnej mapie topograficznej odrazu grani
ce pokładów przepuszczalnych i nieprze
puszczalnych wskazać można. Nigdzie 
w kraju parowy nie są tak  liczne i tak cha

rakterystyczne dla okolicy, ja k  w stepach 
U krainy, nigdzie też lepiej nie można wy- 
studyjować procesu tworzenia się parowów, 
a co ważniejsza, niezmiernego wpływu, jak i 
powiększanie się ich liczby na klimatyczne 
warunki miejscowe wywiera. G runt stepo
wy, złożony z czarnoziemu na nieprzepusz
czalnym podkładzie gliny marglowopiasz- 
czystej (lossu), nadaje się ja k  nie można le
piej do tworzenia parowów. Podczas lata, 
wskutek dochodzących niekiedy do 40° R  
upałów i nieznośnej suszy, którym  U kraina 
swoje wyśmienite arbuzy zawdzięcza, po
kryw a się mnóstwem rospadlin; wody desz
czowe wpadając do nich, z łatwością uno
szą drobne cząstki sypkiego losu, pogłębia
jąc  rospadlinę, z której z biegiem czasu two
rzy się parów (jar lub bałsza) z mnóstwem 
bocznych rozgałęzień, dnem którego płynie 
prawdziwie ukraińska, t. j .  najczęściej wy
sychająca w lecie rzeka.

W  okolicach o gruncie przepuszczalnym, 
wody deszczowe, wsiąkając w glebę, mało 
się przyczyniają, do zmiany kształtów po
wierzchni; mamy też w tych okolicach tylko 
wielkie doliny, o łagodnych stokach, groma
dzące w sobie wody okoliczne: doliny te słu
żą za łożysko wńększym rzekom, zasilanym 
przez liczne źródła; wody rzek takich są 
czyste ja k  woda górskich strumieni i z wy
jątkiem  wiosennych wylewów, spowodowa
nych topnieniem śniegu, podlegają bardzo 
małym i bardzo powolnym zmianom pozio
mu. W  okolicach o gruncie nieprzepusz
czalnym, naturalnie caeteris paribus, widzi
my niezliczoną ilość drobnych, często wysy
chających strumyków, o przebiegu niezmier
nie kapryśnym, gzygzakowatym, wody ich 
są mętne, wylewy nadzwyczaj gwałtowne 
i szybkie. Łatwro też zrozumiemy, że przy 
warunkach podobnych, strumienie płynące 
dnem parowów w okolicach o gruncie nie
przepuszczalnym, daleko większą rosporzą- 
dzają siłą, łatwiej też i szybciej od innych 
mogą zmieniać topograficzne w arunki kraju.

Do bardzo oryginalnych objawów czyn
ności gieologicznój tych właśnie strumyków 
deszczowych należą t. zw. piram idy ziemne 
i słupy. Napotykając niejednostajny opór 
w swój pracy, wody deszczowre niejedno
stajnie też daną skałę rozrywają: jeżeli więc 
wskutek dajmy na to, przesiąknięcia krze
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mionką lub innem jakiem ś lepiszczem, po
wstaje w miękkim pokładzie gliniastym ja 
kaś część tw ardsza, woda wypłóoze otacza
jące je  masy ziemiste, pozostawiając na po
wierzchni sterczący słup, niekiedy bardzo 
kształtny, czasami całe szeregi słupów, któ
re przemięszane z odłamami skały przed
stawiają się nam jakby  ruiny zamku lub 
twierdzy. P iram idy ziemne (patrz załączo
ny rysunek) są utworem podobnym: wśród 
miękkiej masy żwiru czy gliny leżą rozrzu
cone tu i owdzie większe głazy twardój ska
ły. Strum yki deszczowe, sącząc się po po
wierzchni, wyżłabiają setki parowów po
między temi kamieniami, których poruszyć 
nie są w stanie; rezultatem  krzyżowania się 
wyżłobionych w ten sposób parowów są 
ochronione od deszczu przez leżący na wierz
chu kamień piramidy. Najwspanialej słupy 
i piram idy ziemne widzieć można w Ame
ryce północnej, w t. zw. złych ziemiach k ra
ju  Mormonów.

Na zakończenie powiedzmy jeszcze słów 
parę o klimatycznem znaczeniu parowów. 
P rof. Inostranzeff sądzi, że wpływają one 
ujemnie na klimat, przez zmniejszenie ilości 
opadów atmosferycznych, powiększenie pa
rowania wody i ściągnięcie jój w sposób dla 
człowieka całkowicie nieużyteczny do głó
wnych arteryj wodnych. W  istocie, paro
wy przedstawiają się nam  jako dreny natu
ralne, które w okolicach niezbyt obfitują
cych w deszcze, odciągając w postaci gwał
townych potoków niezbędną dla rozwoju ro 
ślinności wody, szkodliwie oddziaływają na 
tęż roślinność. W skutek tego drzewa na 
stepie rosnąć nie mogą, a jedyne łasy, jakie 
U kraina posiada, są nagromadzone na brze
gu parowów. Co zaś do ilości opadów at
mosferycznych, zmniejszenie się jój jest w ła
ściwie mówiąc tylko pozornem, wywołuje 
je  bowiem powiększenie powierzchni okoli
cy wskutek wyżłobienia parowów na równi
nie. Z tego samego powodu—parowanie, 
odbywając się w tym samym co przedtem  
stopniu na znacznie powiększonej powierz
chni, większą ilość wody glebie odbiera. 
Rezultatem  obu tych czynności jes t coraz 
znaczniejsze zmniejszanie się ilości wody, 
otrzymywanej przez jednostkę powierzchni.

TOMASZ ANDREWS
przez

- w .  :k t .

Znakomity fizyk i chemik angielski T o
masz Andrews, odkrywca tem peratury k ry 
tycznej i ciągłości stanu ciekłego i lotnego 
materyi, zm arł w końcu Listopada roku ze
szłego. Podajem y tu w streszczeniu jego 
życiorys podług czasopisma angielskiego 
N aturę z d. 18 G rudnia 1885 r.

Doktor Tomasz Andrews urodził się 
w Belfast d. 19 Grudnia 1813 roku i naj
większą część życia w tem mieście przepę
dził. Jego ojciec był zamożnym kupcem; 
pierwsze nauki pobierał w Akadem ii i w In 
stytucie Królewskim w Belfast. Następnie 
przeniósł się do Glasgowa, gdzie pod zna
nym profesorem chemii Tomaszem Thomso
nem  odbywał studyja teoretyczne i labora
toryjne.

W  Trinity  College w Dublinie otrzymał 
pierwsze stopnie naukowe; tam odznaczył 
się on zarówno w naukach klasycznych jak  
i ścisłych. Przepędziwszy pewien przeciąg 
czasu w P aryżu  w pracowni Dumasa, otrzy
mał stopień doktora medycyny w Edym bur- 
gu w r. 1835; poczem poświęcił się praktyce 
lekarskiej w swojem rodzinnem mieście. J a 
ko praktyk-lekarz miał wielkie powodzenie; 
lecz pomimo tego nie zaniedbał poświęcać 
wszystkie swoje wolne chwile, jakkolw iek 
były one małe, poszukiwaniom naukowym 
i ogłaszał liczne rosprawy odnoszące się do 
fizyki i chemii.

W  roku 1844 otrzymał jeden z królew
skich medali, jako dar od Towarzystwa 
Królewskiego w Londynie, za swoje nauko
we odkrycia. W  Królewskim Instytucie 
Akademickim w Belfast był pierwszym wy
kładającym  chemiją; miejsce to, wraz z pra
ktyką lekarską porzucił w r. 1845, gdy zo
stał mianowanym vice-prezydentem Kolegi- 
ju m  Północnego (Northern College), obe
cnie Kolegijum królowej (Queens College) 
w Belfast. Prezydenci i vice-prezydenci 
tych nowych Instytucyj Irlandzkich byli
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mianowani na kilka lat przed otwarciem sa
mych kolegijów, również ja k  i profesorowie; 
tym sposobem rząd mógł korzystać z ich 
rad  i pomocy przy organizowaniu zakładów. 
W  tem dziele Andrews miał za towarzysza 
innego, słusznie wysoko cenionego irland- 
czyka S ir Roberta K anea i ich to głównie 
przezorności i pracom należy przypisać, że 
gdy kolegija w końcu zostały otworzone, 
przedstawiły się światu odrazu w pełnym 
rozwoju.

P rzy  układaniu pierwszego planu mają
cych się otworzyć zakładów, postanowiono, 
że Andrews zajmie katedrę chemii w Bel
fast; gdy nadszedł czas ostatecznego zamia
nowania profesorów, zażądano od niego, dla 
zadosyć uczynienia prostej formie, świa
dectw od ludzi znanych w nauce. W tedy 
to on otrzym ał świadectwa jaknajpochle- 
bniejsze od ludzi takich, jak : Tomasz G ra
ham, H um phrey Lloyd, M ac-Cullagh i in
nych. Spomiędzy zagranicznych chemi
ków, dwaj najwybitniejsi: L iebig i Dumas 
również przysłali mu najbardziej zachęcają
ce listy. Przytoczym y mały ustęp z listu 
Dumasa, jak o  może najlepiej charakteryzu
jący rodzaj tałentu naszego uczonego: „P ra 
wa pańskie do nowej posady, o k tórą się 
Pan ubiegasz, są tak  jasne i wyraźne, że nie 
mogę przypuścić, żebyś P an  do niej nie był 
powołany... zawsze jednak , nauczając che
mii, nie zapominaj Pan, że liczysz się do 
najwydatniejszych fizyków w swoim k ra ju “. 
Reszta listu zawiera ogólne uw agi o niemo
żliwości rozdzielenia chemii od fizyki i o 
wzajemnej pomocy, j  alei ćj ustawicznie udzie
lają sobie te dwie nauki.

W ykład Andrewsa rów nic wielkiem cie
szył się powodzeniem ja k  i jego  poprzednia 
praktyka lekarska. W  krótkim  przeciągu 
czasu udało mu się zebrać liczne audytory- 
jum  zarówno do chemii ogólnej ja k  i do 
prac laboratoryjnych. Cały czas pozostały 
od zajęć szkolnych, przepędzał w swojem 
prywatnem  laboratoryjum . Tutaj to on 
przyjm ował swoich naukowych przyjaciół, 
zawiązując z nimi żywe rosprawy, podczas 
gdy jego ręce były ustawicznie zajęte budo
wą lub zestawianiem przyrządów do no
wych badań doświadczalnych. Jego spo
sób życia był nadzwyczaj wstrzęmięźliwy; 
od wczesnego śniadania aż do późnej zwy

kle godziny obiadowej nie przyjmował ni
gdy żadnego pokarmu ani napoju i miał 
zwyczaj mawiać, że człowiek potrzebuje się 
posilać tylko dwa razy na dzień. Zdaje się, 
że uporczywe trzymanie się tego prawidła, 
niemało przyczyniło się do wycieńczenia 
jego sił w późniejszym wieku.

W  roku 1849 został członkiem Towarzy
stwa Królewskiego (Royal Society) w Lon
dynie; w roku 1852 (w Belfast) i w r. 1871 
(w Edym burgu) prezydował w sekcyi che
micznej Stowarzyszenia Brytańskiego (Bri- 
tish Association); w roku zaś 1876 (w Glas- 
gowie) był prezydentem całego Stowarzy
szenia. Był członkiem korespondentem A ka
demii nauk w Getyndze i członkiem hono
rowym TowarzystwaKrólewskiego wEdym - 
burgu; a nadto otrzymał tytuły honorowe 
od wielu Uniwersytetów. Lecz wszystkie 
te odznaczenia cenił tylko jako  oznaki sza
cunku i życzliwości tych, którzy mu je 
udzielali. Co się tyczy delikatnej kwestyi 
przyjm owania tytułów od władz cywilnych, 
to podzielał on w zupełności zdanie swoje
go ukochanego przyjaciela Faradaya i po
dług niego postępował. W  roku 1879 usu
nął się od posady w Kolegijum  i od tej po
ry  prowadził życie zupełnie samotne, jak 
kolwiek ciągle zajmowały go postępy nauki, 
aż do dnia śmierci, k tóra nastąpiła 26 L i
stopada 1885 r.

Pierwsza rospraw a chemiczna, jak ą  ogło
sił, była o składzie krw i chorych na chole
rę. W  niej wykazuje, że krew  tych cho
rych różni się od normalnej krw i tylko 
mniejszą ilością wody. Daleko więcej 
znaczenia miała jego rosprawa o ogniwach 
galwanicznych z kwasem siarczanym stę
żonym. Lecz pierwszą jego Avielką pracą 
było oznaczenie ciepła wydzielonego przy 
działaniach chemicznych. W  trzech szere
gach badań oznaczył ilość ciepła wydzielo
nego: 1) przy tworzeniu się soli oboję
tnych, kwaśnych i zasadowych, bespośre- 
dniem działaniem kwasu na zasadę; 2) przy 
podstawieniu w solach jednego m etalu za 
drugi i 3) przy tworzeniu się tlenkowi chlor
ków. W  tej wielkiej pracy odrazu widać 
wszystkie jego przymioty jako naukowego 
człowieka, jego jasny pogląd na znaczenie 
spostrzeganych faktów, jego  dokładne oce
nienie źródeł błędów doświadczalnych i pro-
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ste, lecz skuteczne środki, jakie przedsię
wziął w celu ich uniknięcia. Szczególniej 
godnem uwagi jes t użycie rostworów tak 
roscieńczonych, że dalsze dodawanie do nich 
wody nie sprowadzało już żadnej dotykal
nej zmiany tem peratury.

Znane doświadczenia nad tym samym 
przedmiotem Favrea i Silbermanna były 
ogłoszone wkrótce po pierwszej rosprawie 
Andrewsa. Godni} zaznaczenia je s t ta oko
liczność, że tam, gdzie wymienieni powyżej 
badacze różnią się od Andrewsa, późniejsze 
poszukiwania, miano wicie Berthelota i Thom
sona wykazały, że praw da była po stronie 
Andrewsa.

W  roku 1855 Andrews przedstawił To
warzystwu Królewskiemu ważną rosprawę 
o ozonie. To szczególne ciało było badane 
przez Schonbeina, (który je  odkrył), M ari- 
gnaca, De la Rivea, Berzeliusa, Williamso- 
na, Frem yego i Becąuerela i Baumerta, lecz 
natura jego dotąd pozostała tajemnicą. Czy 
ozon jes t zawsze jednakowym? czy też ozo
ny powstałe przy elektrolizie, lub wskutek 
działania machiny elektrycznej, lub też 
utworzone przy powolnem utlenieniu fosfo
ru , są różnemi ciałami, jakkolw iek bardzo 
zbliżonemi w swoich własnościach? Nie
które doświadczenia zdawały się wskazy
wać, że ozon je s t tylko tlenem; inne znowuż 
przeciwnie, że jes t on tlenkiem  wodoru, za
wierającym więcej tlenu , aniżeli woda. 
Kwestyja była tego rodzaju, że właśnie po
ciągała Andrewsa i nadawała się doskonale 
do właściwych jem u metod badania. Sze
regiem doświadczeń, odznaczających się za
równo prostotą ja k  i dokładnością, dowiódł 
on, że „ozon, z j  akiegokolwiek źródła po
chodzi jes t zawsze jednem  i tem samem cia
łem, mającem też same własności i tęż samą 
budowę; nie je s t ciałem złożonem, lecz tle
nem w stanie zmienionym, alotropowym“.

Badania odnoszące się do natury ozonu 
były jeszcze w dalszym ciągu prowadzone 
przez Andrew sa i Taita; wypadki ich zo
stały ogłoszone w rosprawie: On the volu- 
m etric Relations of ozone and the Action of 
the E lectrical D ischarge on Oxvgen and 
other Gases (Philosophical Transactions 
1860).

Pomiędzy mniej szemi pracami możemy 
tutaj wspomnieć o odkryciu drobnych czą-
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stek żelaza metalicznego w rozmaitych ska
łach, szczególniej w bazaltach.

Każdy, kto dzisiaj jeszcze czytać będzie 
którąkolw iek z jego rospraw  chemicznych, 
znajdzie w niój niezawodnie jakąś nową 
myśl, jakkolw iek zresztą byłby dobrze obe
znany z przedmiotem.

Lecz naj ważniej szem badaniem Andrew 
sa, z którem  imię jego nazawsze będzie 
związane, je s t badanie nad ciągłością stanu 
ciekłego i lotnego materyi (On the conti- 
nuity of the L iquid and Gaseous States of 
M atter), ogłoszone poraź pierwszy w roku 
1869 i uzupełnione w r. 1876.

Faraday  jedno ze swoich najpierwszych 
poszukiwań poświęcił skraplaniu gazów; 
wiadomo, że udało mu się skroplić wszyst
kie, z wyjątkiem kilku, które wskutek tego 
do ostatnich czasów były nazywane „ trw a
łem!, nieskraplającemi się“ . Głównym 
środkiem, jakiego używał, było wysokie ci
śnienie. Lecz przy tój sposobności wyraził 
przekonanie, że nawet i gazy trw ałe będą 
mogły być skroplone połączonemdziałaniem 
dostatecznie wysokiego ciśnienia i dostate
cznie niskiej tem peratury.

Inny gienij alny eksperymentator, Cagniard 
de la Tour, badał kwestyją z odwrotnej 
strony; wykazał on, że ciecze, ja k  woda 
i eter zwyczajny działaniem dostatecznie 
podniesionej tem peratury, pod wysokiem ci
śnieniem, mogą być zamienione na ciało, 
które z pewnością nie jest cieczą, a którego 
objętość nie je s t znacznie większą, a tem sa
mem, gęstość mało różną od poprzedniej.

Regnault, ze swoją nieporównaną dokła
dnością wymierzył ściśliwość rozmaitych 
gazów; on zwrócił uwagę na te ciekawe róż
nice, jakie gazy okazują w sposobie odstę
powania od prawa Boylego. N atterer, 
w końcu, przez użycie ciśnień dochodzących 
do kilku tysięcy atmosfer, otrzym ał inne 
ważne wypadki.

Wszystko to, co się odnosiło do tego przed
miotu, znajdowało się w owym chaotycznym 
stanie, jak i zawsze poprzedza przyjścieKep- 
plera, którego zadaniem jest ująć w kilku 
ogólnych i prostych twierdzeniach całą ma
sę zjawisk napozór sprzecznych.

Klasyczne badania Andrewsa dokonały 
tój przemiany. O pierając się na wypad
kach otrzymanych przez Regnaulta, wybrał

W S Z E C H Ś W IA T .
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on do doświadczeń dwutlenek węgla, jako 
ciało, którego zachowanie się było wyczer
pująco zbadane przy najrozmaitszych tem
peraturach i ciśnieniach. Obm yślił do tych 
doświadczeń bardzo dowcipny przyrząd, 
który zbudowano pod jego okiem; szklane 
części w nim zrobił i kalibrow ał sam.

Główne wypadki jego poszukiwań mogą 
być tak wyrażone:

1) D wutlenek węgla, utrzym yw any w ja 
kiejkolwiek tem peraturze p o w y ż e j  30°,9C, 
nie może być zamieniony, naw et w części, 
na ciecz działaniem żadnego ciśnienia, ja k 
kolwiek wielkiego.

2) Jeżeli tem peratura, w której utrzym u
jem y dwutlenek węgla, je s t n i ż s z ą  od 
30°,9C, w tedy stopniowe zniżenie tem pera
tury  ostatecznie doprowadza do skroplenia; 
lecz ciśnienie pary  w obecności znajdującej 
się cieczy zniża się wraz z tem peraturą.

3) K rąg  działań Carnota (cykl Carnota) 
może być w ten sposób dokonany na dwu
tlenku węgla ciekłym, że w ciągu pierwszej 
części rosszerzania się mieć będziemy opty
czny dowód istnienia obok siebie w jednem  
i tem samem naczyniu cieczy i gazu; gdy 
tymczasem przy zmniejszeniu objętości 
w wyższej tem peraturze, a następnie ozię
bianiu do początkowej tem peratury i obję
tości, znowuż otrzym amy całą zawartość 
w stanie ciekłym, chociaż podczas ostatniej 
części działania niemasz chwili, w któroj 
byłby jakikolw iek ślad jednoczesnego istnie
nia obok siebie dwu różnych stanów mate- 
ryi. Ten to właśnie ostatni fakt, był p rzy
czyną nadania całej rosprawie przytoczone
go wyżój tytułu.

4) Badanie następnie linij izotermicznych 
dwutlenku węgla ciekłego w tem peraturach 
niewiele wyższych od 30°,9 C dało klucz do 
wytłumaczenia obserwowanego odstępstwa 
od prawa Boylego. Gdyż pomiary, doko
nane przez A ndrewsa wykazały, że iloczyn 
z objętości i ciśnienia (który, podług praw a 
Boylego, powinien być stałym ) zmniejsza 
się ze zmniejszającą się objętością do pe
wnego minimum, a następnie szybko powię
ksza, gdy objętość dalój się zmniejsza.

K ilka innych ważnych wypadków, jak  
np. wielka ściśliwość ciekłego dwutlenku 
węgla, mianowicie przy tem peraturach bli
skich 30° C; zmiana w zjawiskach włosko-

watości tejże cieczy i t. p.; stanowią proste 
dodatki do głównego badania.

Odkrycie tem peratury krytycznej czyli 
punktu krytycznego, doprowadziło wkrótce 
do skroplenia (a w niektórych przypadkach 
nawet do zamiany na ciała stałe) ^ych ga
zów, które do tej pory były uważane za nie- 

| dające się zagęścić. P raca Andrew sa za
wiera wszystkie niezbędne wskazówki do 
zastosowania jego przyrządu do takich ce
lów. Głównemi warunkam i posunięcia się 
dalej na tej drodze, były: 1) wykonywanie 
doświadczeń na większą skalę, 2) używanie 
bardzo niskich tem peratur i szczególniej 3) 
obmyślenie sposobów nagłego zniżania ci
śnienia. P race Picteta, Cailleteta, W ró
blewskiego, Am agata i innych nad tym 
przedmiotem, wypływały jako  naturalny 
i bespośredni wniosek z prac Andrewsa.

Ci, którzy mieli sposobność widzieć A n
drewsa przy pracy, podziwiali niezmierną 
zręczność, z jak ą  odbywał manipulacyje 
z szerokiemi rurkam i szklanemi, napełnio- 
nemi do połowy dwutlenkiem węgla cie
kłym. Będąc pewnym mocy rurek  przez 
siebie wydętych i załutowanych, śmiało 
ogrzewał on je  w płomieniu lam py Bunse- 
na, dotąd, dopóki ciecz w zupełności nie 
znikła, a następnie z wielkiem zadowole
niem pokazywał te szczególne zjawiska, ja 
kie występowały w miarę oziębiania rurk i 
aż do tem peratury bliskiej punktowi kry ty
cznemu. Cała rurka, na chwilę wydawała 
się niby napełniona ciałem przedstawiają- 
cem taki wygląd, ja k  mięszanina wody i al
koholu zanim zupełne zmięszanie nastąpiło, 
tylko w daleko wyższym stopniu.

Wspominaliśmy o wielkim talencie A n
drewsa w wykonywaniu manipulaoyj labo
ratoryjnych i o jego niezmordowanej cier
pliwości. Lecz ponad temi przymiotami 
jeszcze górował nadzwyczajny spokój, z ja 
kim  zw racał uwagę na najdrobniejszy szcze
gół doświadczenia, nawet w samój chwili 
ważnego odkrycia. Tym sposobem jego 
pierwsze doświadczenie, uwieńczone powo
dzeniem, było tak  dokładnie wykonane 
i opisane, ja k  każde następne powtórzenie. 
Było to w nim tem szczególniejsze, że, mia
nowicie w wystąpieniach publicznych, miał 
usposobienie bardzo nerwowe i wrażliwe.

Znając wybornie literaturę francuską
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i niemiecką., był zawsze dobrze obeznanym 
z najnowszemi postępami chemii i fizyki. 
Zbudował sam własną machinę do dzielenia, 
której używał do roboty swoich termome
trów , służących do badań nad ciepłem.

M achina pneumatyczna, której używał 
w swój ej pracowni była w wielu szczegó
łach przez niego udoskonaloną, w tych 
szczegółach mianowicie, które się odnosiły 
do specyjalnych doświadczeń, jakie najczę
ściej z nią wykonywał. Jego książki labo
ratoryjne, wzorowo prowadzone, zawierają 
mnóstwo szczegółów dokładnych i obszernie 
opisanych, ale nigdy nie zbytecznych.

D la uzupełnienia wiadomości o dziełach 
Andrew sa dodajemy, że wydał on jeszcze 
dwa dzieła literackie pod ogólnym tytułem: 
„Chapters of Contem porary H istory“ (Roz
działy z historyi współczesnej), z których 
pierwsze, pod oddzielnym tytułem: „S tu
dium generale11 wyszło w r. 1867, drugie 
zaś: „The Church in Ire land“ (Kościół w lr- 
landyi) wryszło w r. 1869.

ZALEŻNOŚĆ

N I E K T Ó R Y C H  W Ł A S N O Ś C I  L I Ś C I
OD W A R U N K Ó W  MIEJSCOWYCH

napisał 

St. Daiwid.

Skorzystawszy z kilkomiesięcznego poby
tu na Małych A ntyllach botanik F. Johow 
robił liczne spostrzeżenia nad wpływem wa
runków  klimatycznych i miejscowych na 
wykształcanie się liści i zachodzące w nich 
procesy fizyjologiczne. Ponieważ rezultaty 
spostrzeżeń Johow a przedstawiają przyczy
nek do wiadomości naszych o zdolności or
ganizmów przystosowywania się do w arun
ków zewnętrznych, nie od rzeczy więc bę
dzie streścić tu  jego pracę. Zjawiska za
chodzące w ziarnkach zieleni (asymilacyja 
i odradzanie się zieleni), przenoszenie wo
danów węgla z liści i transpiracyja przed

stawiają główne funkcyje oświetlenia dane
go miejsca, odpowiednio więc do tego dzieli 
Johow swoje spostrzeżenia na trzy katego- 
ryje: 1) Przystosowania liści do miejscowo
ści z rozmaitem natężeniem światła, od któ
rego zależą zjawiska w ziarnkach zieleni;
2) środki ochronne przeprowadzających 
tkanek liścia przeciwko silnemu światłu;
3) przystosowania liści, ze względu na tran- 
spiracyją, do miejsc wystawionych na dzia
łanie promieni słonecznych. Dotychczas 
niewiadomo, jakim  sposobem światło wpły
wa na chlorofil roskładająco, domyślamy się 
tylko, że przytem  niepoślednią rolę odgry
wa tlen powstający przy asymilacyi, lecz 
z dotychczasowych obserwacyj pewnem jest 
to tylko, że przy podniesionej asymilacyi 
wzrasta i roskład zieleni i że również przy 
dłużój trwającej, silniejszej asymilacyi ilość 
chlorofilu zmniejsza się, ponieważ dla swej 
regeneracyi, potrzebuje on pewnego czasu. 
Lecz straty w aparacie asy miłującym (t. j. 
w chlorofilu) są dla rośliny niekorzystne, 
często więc stara się ona uniknąć zasilnego 
oświetlenia. W idzimy więc, że każdy po
dobny środek ochraniający chlorofil pozo
staje w związku z przystosowaniem wpły- 
wającem na zmniejszenie siły asymilacyjnej. 
Młodociane również jak  i wypłonione (etjo- 
lizowane) organy, a także rośliny przyzwy
czajone do miejscowości cienistych szcze
gólniej potrzebują podobnej starannej ochro
ny od silnego światła i osięgają ją  przez gę
ste pokrycie włoskowate, przez fałdowanie 
i zawijanie młodych liści, przez ich ukośne 
lub równoległe ustawienie względem pada
jących promieni, ńakoniec przez przylistki, 
pochewki liściowe i t. p. Nawet zupełnie 
już  wykształcone liście są w stanie osłabić 
wpływ światła przez stałe lub przemijające 
ukośne ustawienie się względem kierunku 
światła, przez gęsty swój układ, przez wy
tworzenie tkanki słupkowej (palisadowej) 
i t. d. Można było naprzód przypuszczać, 
że w liściach roślin, wystawionych na dzia
łanie słońca podzwrotnikowego i odznacza
jących się długim peryjodem wzrostu, znaj
dziemy szczególniej doskonałe środki ochron
ne i objawy przystosowania się do w arun
ków miejscowości. Przypuszczenie to spra
wdziło się w zupełności. Liczne np. rośliny 
podzwrotnikowe przedstawiają stałe położę-
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nie blaszki liściowej w profilu względem pa
dających promieni, jako  to nowoholandzkie 
akacyje z ich pionowemi phyllodiami (pod 
tym term inem  rozumieją botanicy liściowato 
rozszerzony korzonek liścia przy jednocze
snej redukcyi samej blaszki) i gatunki fiku
sów, dalćj liczne Sapoteae (Lucum a Mam- 
mosa, Sapota Achras, Chryzophyllum Caini- 
to) z gęstemi wiązkami praw ie pionowo sto
jących liści, podzwrotnikowy rdest Coecolo- 
ba uyifera z szerolciemi, skórzastemi, ku gó
rze skierowanemi liśćmi i wiele innych.

D rzew a tworzące przybrzeżne lasy man- 
glarowe *) (Rhizophora, Avicennia, Conocar- 
pus etc.) osiągają pionowe położenie swoich 
liści przez odgięcie ku górze, gatunki zaś 
Dalecliampia (z rodziny ostromleczo waty cli) 
przez rzadziej spostrzegane odgięcie ogon
ków liściowych ku  dołowi; niektóre znów 
kleśńcowate (Aroideae) i traw y (G ram i- 
neae) dochodzą do tegoż celu przez odchyle
nie ku dołowi blaszki liściowej, w miejscu 
połączenia jćj z ogonkiem (Aroideae) lub 
przez złamanie liścia na granicy blaszki z po
chewką (Gramineae); H edera pendula (Um- 
belliflorae) i drzewo mangowe (z rodz. Te- 
rebintliaceae — dostarcza smacznych owo
ców tejże nazwy) w tymże celu pozwalają 
poprostu swym wąskim liściom zwisać ku 
dołowi swobodnie. Na drzewie kakaowem 
(Theobrom a Cacao) blaszki liściowe osię- 
gają odpowiadające celowi ukośne położenie 
przez skręcanie się ogonków.

U  pierzastych lub podzielonych liści 
iikośne położenie (względem promieni sło
necznych) przybierają oddzielne listki; listki 
licznych palm i sagowców (Cycadeae) skie
rowane są w stosunku do głównego ogonka 
liścia pierzastego ku górze, u palm y koko
sowej (Cocos nucifera) i in. ku  dołowi; w li
ściach złożonych dłoniastych oddzielne list
ki razem wzięte tw orzą rodzaj stożka, który 
u Tecoma pentaphylla, serratifolia (Bigno- 
niaceae), Capparideae bywa z wrócony w ierz
chołkiem ku dołowi, u Ja tro p h a  incisa (Eu- 
phorbiaceae) zaś i gatunków  Sciadophyllum  
ku górze. W ymienione tutaj właściwości

') Porównaj Sztolcmana, W spom nienia z podróży 
po Peru. W szechświat, t. J, str. 363.

są już  ustalone przez prawo dziedziczenia 
i przedstawiają przystosowania do obfitości 
światła w pewnych miejscowościach; inaczej 
rzecz się ma z budową oddzielnych części 
samćj blaszki liściowój. Zmienia się ona u 
oddzielnych osobników roślinnych, nawet 
w pojedynczych liściach stosownie do każ
dorazowego natężenia oświetlenia i kiedy 
liście pozostające w cieniu zawsze prawie 
przedstawiają płaskie tarcze, liście wysta
wione na działanie słońca posiadają najroz
maitsze kształty, bywają one nieckowa te, 
j  ak u łoskotnicy (H ura crepitans), Jatropha 
cureas, lub dachowate (u Bryophyllum  ca- 
lycinum i in.), jeżeli znajduje się silniój roz
w inięta żyłka środkowa. Jeżeli zaś ogonek 
przy czepiony jest do blaszki nie z brzegu lecz 
pośrodku, to liście słoneczne byw ają lej
kowate, a zacienione w kształcie płaskich 
blaszek.

Banan (M asa sapientium) na słońcu opu
szcza ku dołowi połówki swoich szerokich 
łopatowatych liści, pierzaste liście podzwro
tnikowych paproci (Chrysodium , Cecro- 
pium i in.) stają się nieckowate, u palmy 
kokosowej dachowate; podobneż zmiany da
ją  się zauważyć u liści dloniasto i pierzasto- 
dzielnych; w równolegle i promienisto użył- 
kowanych liściach śródliście między żyłka
mi (nerwami) bywa albo prawidłowo pofał
dowane (gatunki prosa) albo wypukłe (Psi- 
dium, Anacardium) i te fałdki lub wypukło
ści mogą występować na najmniejszych po
lach między naj delikatniej szemi rozgałę
zieniami żyłek, ja k  np. u  Lantana (Verbe- 
naceae), Cordia i w'ielu innych,— ostatecznie 
więc blaszka staje się mocno pomarszczoną. 
Podobneż pomarszczenie można widzieć i u 
naszój szałwii łąkowej i wielu innych roślin, 
spotykanych na miejscach mocno oświetlo
nych. Rosnące w cieniu gatunki tych sa
mych rodzajów, posiadają pospolicie gładkie 
powierzchnie liści. Jeszcze większą zdol
ność przystosowywania się do warunków 
oświetlenia przedstawiają te rośliny, któ
rych liście wykonywają tak zwane ru 
chy waryjacyjne ') (np. bardzo liczne mo-

')  Do podobnych ruchów zaliczamy między inne- 
m i zmianę położenia listków w ciągu dnia^ i nocy, 
np. u fasoli, koniczyny, łubinu, białej akacyi, szcza- 
wiku i innych.
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tylko wate); autor przytacza wielką, liczbę 
przykładów. U tw ory gruczołowate bardzo 
często znajdujące się na liściach zdolnych 
do wykonywania ruchów peryjodycznych, 
jak  Joliow  przyjm uje, pozostają w pewnym, 
bliżój jednakże niewyjaśnionym związku 
fizyjologicznym ze zjawiskami ruchu. Co 
się tyczy wpływu światła na budowę anato
miczną liści, to Joliow i dla roślin podzwro
tnikowych w zupełności potwierdza wnio
ski Stahla i P icka '). Zgadza się także Jo- 
how z poglądami H . P icka na znaczenie 
czerwonego barw nika dla roślin jawnokw ia- 
towych. Liczne w rozwoju roślin podzw ro
tnikowych zjawiska, jakie zwracają na sie
bie uwagę pilnego badacza, jakoto zadzi
wiająco prędkie poczerwienienie drzewa ka
kaowego i manglowego, młodych pędów li
cznych roślin strączkowatych (gatunki Aca- 
cia i Brownea) stają się zupełnie zrozumia- 
łemi na podstawie teoryi Picka. U  Coeco- 
loba uvifera i Anacardium  occidentale za
barw iają się na czerwono tylko oświetlone 
liście, zacienione zaś pozostają zielonemi. 
Bryophyllum  calycinum, roślina przyzwy
czajona do miejsc wystawionych na bespo- 
średnie działanie promieni słonecznych, 
w pobliżu pączków przybyszowych, rozwi
jających się w karbach liści, posiada czer
wone plamy, które znikają dopiero wtedy, 
kiedy powstające z pączków roślinki są 
w stanie odżywiać się samodzielnie. Nad
zwyczaj różnorodne ułożenie w liściach ner
wów, którem u dotychczas wogóle przyzna
wano znaczenie czysto mechaniczne, nabiera 
nowćj wagi, albowiem Johow przypisuje 
mu odżywczo fizyjologiczne zadania. Zmie
niający się pod wpływem warunków oświe
tlenia układ nerwów liściowych, występu
jące niekiedy na nich pokrycie z włosków 
przy gołych zresztą liściach, czerwone zabar
wienie użyłkowania, ogonka, brzegu liścia, 
jakoteż i zawijanie się tegoż z brzegu — 
wszystkie te objawy podług Johowa pozo
stają w ścisłym związku z przenoszeniem 
wytworzonych w liściach wodanów węgla 
(skrobi).

W  trzeciej części pracy znajdujemy fakty 
przystosowania się liści do miej sc słonecznych 
ze względu na transpiracyją. Jako specyfi
czne, ustalone przez dziedziczność objawy 
przystosowania do warunków transpiracyi, 
znamy już oddawna zmniejszenie parującej 
powierzchni u mięsistych i soczystych kaktu
sów ') i roschodnikowatych (Crassulaceae), 
spłaszczone podobne do liści łodygi słabo uli- 
ścionychroślin stepowych (Ruscus aculeatus, 
Muhlenbeckia), nakoniec opadanie liści u nie
których roślin podzwrotnikowych przed na
staniem suchej pory roku. Johow powiększa 
liczbę tych-przykładów  kilkoma nader cie- 
kawemi objawami indywidualnego przysto
sowania się. Rubus australis naprzykład, 
rosnąc w cieniu ma zupełnie normalnie roz
winięte liście, tymczasem na słońcu rozwija 
się tylko ogonek i główne nerwy. Odpo
wiednio do rozmaitych warunków transpi* 
racyi odróżniają się liście pozostające w cie
niu od liści wystawionych na działanie słoń
ca silniejszym rozwojem powierzchni: jako 
wybitne przykłady przytacza autor A rto- 
cai-pus Tocouba (drzewo chlebowe), Bryo- 

j  phyllum  calycinum, Peperomia globella 
i inne. Takiż rezultat osięgają inne znów 
rośliny przez stałe lub czasowe tylko nasta
wienie powierzchni liściowych w profilu 
względem promieni słonecznych, traw y ste
powe przez zwijanie liści, jak  to już da
wniej wykazał Tschirch. Rośliny, wysta
wione na gwałtowne zmiany tem peratury, 
zabespieczają się od gwałtownej i zaener- 
gicznej transpiracyi przez wytworzenie po
kryć ochronnych, np. gęstych włosków pil- 
śniowatych, grubego przyskórka (cuticula) 
(np. rosnące w lijanosaeh Yenezueli Rhopa- 
la complicata, Byrsonima crassifolia i inne 
lub stepowe rośliny M angifera indica, Cap- 
paris cynophallophora i inne). Inne jesz
cze rośliny, rosnąc w natężonem oświetleniu, 
aby się dostatecznie zabespieczyć od strat 
przez transpiracyją, udoskonalają, swój apa
ra t zaopatrujący liście w wodę, za jak i 
autor, zgodnie z Pfitzerern i Wcstermajerem,

')  Kolce pokrywające mięsiste łodygi dziwacznej 
') Porówn. pracę p. Grosglika p. t. „O zależności często formy kaktusów, przedstawiają szczątkowe

budowy liścia od św iatła11, Wszechśw. t  111, str. 321. icli liście.
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przyjm uje tkankę naskórkową liści. D late
go to liczne, rosnące w miejscach słonecz
nych, drzewa, posiadają w liściach mocno 
rozw inięty naskórek, który grubością często 
przewyższa tkankę zieloną.

Wyżój wspomniany związek naskórka 
z zaopatrywaniem liści w wodę, staje się 
wielce prawdopodobnym, jeżeli weźmiemy 
pod uwagę, że w większości wypadków na
skórek na wierzchniej powierzchni liścia by
wa silniej rozwinięty, że niekiedy znów stro
na dolna przedstawia silniej rozwinięty na
skórek, jeżeli taż strona dolna (z morfologi
cznego punktu widzenia) staje się w rzeczy
wistości wierzchnią i podlega działaniu świa
tła, jak  np. w łopato waty ch liściach Com- 
melina elegans; podobnież i liście pozostają
ce na słońcu i w cieniu przedstaw iają dość 
wydatne różnice w wykształceniu naskórka. 
W idzimy więc, że praca p. Johow a znacznie 
pomnaża wiadomości nasze o zjawiskach 
przystosowania. Należy życzyć tylko, aby 
z tak  wdzięcznym materyjałem , ja k  roślin
ność stref podzwrotnikowych, przeprow a
dzone zostały doświadczenia z wytkniętym 
naprzód celem, a niema wątpliwości, że osią
gniemy pewniejsze rezultaty, niż z robio
nych w tym  celu prób w naszych cieplar
niach i trephauzach. Zwykłe spostrzeżenia 
tutaj nie wystarczają, dają one bowiem czę
sto tylko prawdopodobne objaśnienie dla 
wielu zjawisk, nie wykluczając bynajmniej 
błędnych wniosków, ponieważ zjaw iska po
dobne występują przy współczesnem dzia
łaniu  licznych czynników i sił zew nętrz
nych; tylko zastosowanie eliminacyjnej me
tody badania, t. j .  wykluczaj ącój wrpływ 
wszystkich czynników wyjąwszy jednego, 
może nas doprowadzić do określonych i pe
wnych rezultatów.

P R Z E Z

Augusta Wrześniowskiego.

W  ubiegłą niedzielę, dnia 7 b. m., odbyła 
się w C harkow ie uroczystość jubileuszow a

urządzona dla uczczenia 35-letniój pracy 
profesorskiśj p. Leona Cienkowskiego, pro
fesora botaniki w tamtejszym uniwersyte
cie. Ocenienie wysokich zasług jubilata, j a 
ko niezmordowanego badacza, wymagałoby 
obszernych studyjów, pragnąc tedy zapo
znać obecnie czytelników z osobistością uczo
nego naszego rodaka, muszę na tymczasem 
wyrzec się należytego rozbioru jego prac 
naukowych. Podam  tylko krótką, pobieżną 
wzmiankę, do której może się zakradła jaka  
niedokładność chronologiczna.

Leon Cienko wski urodził się w W arsza
wie dnia 1 Października 1822 r. i w W ar
szawie uczęszczał do gimnazyjum, które 
ukończył 1839 r. W  tym samym roku, po 
odbyciu surowego egzaminu w ustanowio
nej w tym celu komisyi przy warszawskim 
okręgu naukowym, otrzym ał stypendyjum 
do uniwersytetu Petersburskiego. T u  wstą
pił na sekcyją przyrodniczą wydziału m ate
matyczno-fizycznego; 1844 r. otrzym ał sto
pień kandydata nauk przyrodniczych. Ó w 
czesne przepisy wymagały od stypendystów 
wydziału matematyczno-fizycznego i filolo- 
giczno-historycznego pewnych lat służby 
w zawrodzie nauczycielskim. W ym agania 
stosowały się także do prof. Cienkowskiego, 
który też po ukończeniu uniwersytetu był 
wystawiony na gwałtowne dopominanie się 
powrotu do W arszaw y ze strony warszaw
skiego okręgu naukowego. Zaledwie ener
giczna pomoc m inistra oświecenia i kurato
ra  okręgu petersburskiego, Musina Puszki
na, szczerego przyjaciela młodzieży, zdołała 
uratow ać nauce tak dzielnego pracownika.

W  dwa lata po ukończeniu uniw ersytetu 
prof. Cienkowski otrzymał stopień magistra 
botaniki, obroniwszy rosprawę o historyi 
rozwoju roślin szyszkowych (Nieskolko fak
tów iz istoryi razw itija chwojnych rastie- 
nij. 4° Petersburg, 1846 r. stron 41, 3 ta
blice rysunków). Następnego roku Cesar
skie Rosyjskie Towarzystwo Gieograficzne 
zaprosiło Cienkowskiego by towarzyszył 
pułkownikowi Kowalskiemu w jego podró
ży do A fryki środkowej dla zbadania etno
grafii zwiedzonych krajów, a Ces. Akadem i- 
j a  Nauk włożyła na niego obowiązek poczy
nienia podczas podróży zbiorów zoologicz
nych i botanicznych. Podróżnicy opuścili 
Petersburg w połowie Listopada 1847 r. i po
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dwu latach powrócili. Sprawozdanie z po
dróży prof. Cienkowski ogłosił w wyda
wnictwie To w. gieograficznego (Gieografi- 
czeskija Izwiestija), oraz w gazecie W ar
szawskiej .

Po powrocie z A fryki 1851 r. prof. Cien
kowski otrzymał wykład nauk przyrodni
czych w liceum w Jarosław iu, gdzie też nau
czał zoologii, botaniki i m ineralogii do 1855 
roku, t. j . do chwili powołania go na kate
drę botaniki w uniwersytecie petersbur
skim, opróżnioną skutkiem śmierci prof. 
Szychowskiego, który był nauczycielem 
prof. Cienkowskiego. W  następnym roku, 
po świetnój obronie rosprawy o niższych 
wodorostach i wymoczkach (o niższych wo- 
doroślach i infuzoryjach. 8° Petersburg, 
1856, str. 80, 12 tablic rysunków), otrzy
mał stopień doktora nauk przyrodniczych.

W  Uniwersytecie petersburskim  prof. 
Cienkowski prow adził swe znakomite wy
kłady do końca 1859 r., w którym  to czasie 
wyjechał zagranicę na roczny urlop, a na
stępnie zupełnie się usunął i pracując nad 
ukochaną botaniką, naprzemiany mieszkał 
w Nicei, Berlinie i Dreźnie.

Po  otworzeniu 1862 r. Szkoły Głównój 
ofiarowano prof. Cienkowskiemu katedrę 
botaniki, k tórą przyjął, lecz dla rozmaitych 
przeszkód nigdy jej faktycznie nie objął, 
aż w końcu 1865 r. urzędownie ją  opuścił. 
W krótce potem otrzym ał on katedrę botani
ki w Uniwersytecie Noworosyjskim w Ode- 
sie, lecz niedługo tu  bawił, gdyż usunął się 
z tego uniw ersytetu 1869 r. Po  pewnym 
czasie odpoczynku objął katedrę botaniki 
w Charkowie, gdzie stale do obecnej chwili 
wykłada.

Ogłoszone drukiem  prace prof. Cienkow
skiego bardzo są liczne i porozrzucane w roz
maitych czasopismach naukowych; przeważ
nie znajdują się one w Jahrbiłcher fur wis- 
senschaftliche Botanik Pringsheim a, w Bo- 
tanische Zeitung i w A rchiv fur microsko- 
pische Anatomie. Głównym przedmiotem 
badań prof. Cienkowskiego były istoty nis
kiego ustroju, stojące na granicy państwa 
zwierząt i roślin, zatem wodorosty i rozmai
te inne pokrewne rośliny, wymoczki, wi- 
ciowce (Flagellata), radyj olaryj e, Noctiluca. 
T ak więc nietylko botanika, ale i zoologija 
dużo mu zawdzięczają. W  ostatnich latach

prof. Cienkowski poświęcił się badaniu bak- 
teryj (laseczników) i w tym celu odwiedził 
słynnego Pasteura, lecz z powodu pożało
wania godnćj zazdrości i nieuczynności 
uczonego paryskiego, z tój podróży żadnój 
niemal nie odniósł korzyści. Zabrał się 
więc sam do pracy i po długich, mozolnych 
i niezawsze bespiecznych doświadczeniach 
w stepach Chersonezu doszedł do pomyśl
nego szczepienia owcom karbunkułu. Je 
dna z ostatnich prac prof. Cienkowskiego 
o bakteryjach była drukowana w niniej- 
szem czasopiśmie (tom 3, 1884, str. 585, 598, 
614).

P race naukowe prof. Cienkowskiego od
znaczają się niesłychaną sumiennością, ści
słością i głęboko obmyślanym planem, wią
żącym wszystkie jego badania w jednę ca
łość. W ykład, ozdobiony piękną wymową, 
nadzwyczaj jest treściwy, jasny. Pomimo 
zupełnego niemal braku pracowni botani
cznej w uniwersytecie petersburskim przed 
30 laty, t. j .  w czasie, gdy tam prof. Cien
kowski wykładał, zawsze um iał on brakowi 
temu o tyle zaradzić, że słuchaczom nigdy 
nie brakowało odpowiednich przedmiotów 
objaśniających wykładany kurs.

Na zakończenie tój krótkiej wzmianki do
dam, że w stosunkach prywatnych trudno 
znaleść człowieka równie szlachetnego, ser
decznego i przyjacielskiego.

ROLA  FIZYJOLOGICZNA

L I P O C H R O M U
w  p a ń s t w i e  z w i e r z ę c e m

przez

Itozaliją  Silberstein.

(Dokończenie)

Widzimy więc, że powyżej przytoczone 
dowody na poparcie hipotezy o roli, j aka. 
posiada czerwony lipochrom w organizmie 
zwierzęcym, oparte sa na znajdowaniu się 
tego barwnika głównie w niektórych orga
nach lub tkankach. Istnieje atoli inna je 
szcze kategoryja faktów, hipotezę tę po
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twierdzających, tyczących się mianowicie 
znajdowania czerwonego lipochromu w ca
lem państwie zwierzęcem. Znajduje się on 
przeważnie, prawie wyłącznie u bezkręgo
wców, które znów rzadko bardzo posiadają 
hemoglobinę, tak, że zwierzęta bezkręgowe, 
tę ostatnią posiadające, stanowią nieznaczny 
zaledwie procent w porównaniu z temi, któ
re jej są pozbawione; kręgowce zaś naod- 
wrót, bogato są zaopatrzone w hemoglobi
nę, drugi zaś wspomniany barw nik daleko 
rzadziej spotkać u nich można, przyczem 
znaleziono go dotychczas u ryb, gadów, po- 
części tylko u ptaków, u ssących zaś dotych
czas go nie wykryto. W idzim y więc, że he
moglobina i czerwony lipochrom wyłączają 
się wzajemnie, tam  gdzie pierw sza istnieje, 
drugi jest nieobecny i naodwrót. Ze stano
wiska w mowie będącej hipotezy, fakt ten 
łatwo wytłumaczyć się daje; jeżeli bowiem 
obadwa barw niki posiadają jednę i tęż samę 
fizyjologiczną funkcyją, to jest pochłanianie 
tlenu, to obecność jednego z nich, jeżeli 
tylko w dostatecznej znajduje się ilości 
i odpowiednich w arunkach, wystarcza, aże
by organizmowi zapewnić spełnianie tej 
funkcyi. Jeżeli zaś obadwa barw niki znaj
dują się jednocześnie w jakim ś organizmie, 
to przypuścić należy, że zapotrzebowanie 
tlenu je s t tutaj bardzo znaczne i że sama 
hemoglobina, lub też sam czerwony lipo
chrom, znajdujące się w pewnej tylko ilości 
i przytem  będące w pewnych określonych 
warunkach, podołać nie mogą temu zapo
trzebowaniu i że dany organizm wym aga 
wspólnego, połączonego działania dwu tych 
barwników. T ak  np. u ryb znajdujemy je 
dnocześnie hemoglobinę i czerwony lipo
chrom; lecz zwierzęta te, wykonywające wie
le silnych, energicznych i ciągłych ruchów, 
potrzebują wielkiego zapasu tlenu; gaz ten 
wprawdzie dostarczany bywa rozmaitym 
tkankom  zapomocą krążenia krw i, ilość j e 
dnak tśj ostatniej jes t zbyt małą, ażeby 
czyniła zadosyć wszystkim zapotrzebowa
niom organizmu. W  samej rzeczy z badań 
niektórych uczonych wynika, że ryby po
siadają stosunkowo od 5— 7 razy mniej 
krwi, aniżeli płazy i gady i od 8 —12 razy 
mniej, aniżeli zw ierzęta ssące; oprócz tego 
rybia krew  w porów naniu z krw ią innych 
kręgowców, je s t bardziej wodnistą, zawiera

więc mniej hemoglobiny, a zatem mniej 
może dostarczyć tlenu. W ynika z tego, że 
oddychanie ryb zapomocą hemoglobiny 
je s t nie wystarczaj ącem i że pewna jeszcze 
ilość tlenu wprowadzoną zostaje do organi
zmu ich skutkiem oddychania skórnego, 
umożebnionego przez obecność w zewnę
trznej warstwie skóry czerwonego lipo
chromu, mającego wielkie do tlenu powino
wactwo. Trudniej nieco objaśnić znajdo
wanie się czerwonego lipochromu u p ta
ków, bogato zaopatrzonych w hemoglobinę; 
napotyka się go u istot tych głównie w ich 
piórach, a znaczenie jego tutaj dotychczas 
je s t niewyjaśnione. Być bardzo może, że 
czerwony lipochrom jes t u ptaków pozosta
łością szczątkową, odziedziczoną po przod
kach, której dobór płciowy nadal inną rolę 
w organizmie i wytworzył z niej środek 
upiększenia. Ze stanowiska omawianej tu 
przez nas hipotezy wielkie znaczenie posia
da fakt, że w całej klasie owadów nie zna
leziono ani jednego gatunku, któryby po
siadał czerwony lipochrom; jeżeli bowiem 
barwnik ten rzeczywiście służy do oddycha
nia przez pochłanianie tlenu, jes t on w ta 
kim razie zupełnie niepotrzebny owadom, 
posiadającym bardzo rozwinięty system ru 
rek oddechowych, czyli tak zwanych tra- 
clici, rozgałęzienia których stają się coraz 
cieńsze i przenikają do wszystkich organów, 
przynosząc wszędzie potrzebny tlen. Od
dychanie zatem skórne, które nawiasowo 
mówiąc, utrudnionem by jeszcze było 
u owadów przez zewnętrzną warstwę chity- 
nv, pokryw ającą ciało ich, jest tu  zbyteczne 
i dlatego też nie znajdujemy tutaj czerwo
nego lipochromu, będącego według hipote
zy, głównym czynnikiem takiegoż oddycha
nia. W  końcu przytoczymy jeszcze pe
deli bardzo ciekawy fakt, przemawiający 
na korzyść hipotezy. Niektóre rośliny 
i zwierzęta przedstawiają niedawno wyjaś
nione dopiero zjawisko tak zwanój symbijo
zy czyli współżycia. Zwierzę i roślina ży
ją  razem, przyczem druga mieści się często 
wewnątrz pierwszego; oboje odnoszą z tego 
korzyści, zwierzę bowiem pochłania tlen, 
wydzielony przez roślinę; ta znowu karm i się 
dwutlenkiem węgla, pochodzącym z organiz
mu zwierzęcia. Zwierzęta więc, życie takie 
prowadzące, mają w sobie samych źródło



tlenu, potrzebnego im do oddychania i obe
cność jakiegoś czynnika, gaz ten pochłania
jącego, byłaby dla nich zbyteczną.

F ak ty  potwierdzają, ten wniosek, wiele 
bowiem zw ierząt morskich, noszących 
w swem wnętrzu jednokomórkowe wodoro
sty, czyli tak zwane żółte komórki, nie po
siada wcale, albo też bardzo mało czerwo
nego lipochromu. Przyjąw szy jednak, że 
hemoglobina i czerwony lipochrom spełnia
ją  w organizmie zwierzęcym rolę zupełnie 
analogiczne, Mereżkowski twierdzi, że 
istnieje różnica w samym sposobie działania 
dwu tych barwników. Różnica ta polega 
na tem, że hemoglobina ciągle utlenia się 
i odtlenia, lecz sama nie ulega przytem ros- 
kładowi; przy utlenianiu zaś czerwonego li
pochromu ten ostatni roskłada się i zamie
nia na bezbarwne ciało, podobne do chole- 
steryny, które już  do oddychania służyć 
więcej nie może. A  więc zwierzęta, oddy
chające za pośrednictwem lipochromu, po
noszą wielkie straty  swej energii życiowej, 
k tóra idzie na ciągłe odtwarzanie nowych 
ilości tego barwnika; taki sposób wydatko
wania sił jest niekorzystny dla organizmu 
i nasuwa się myśl, że pojawienie się oddy
chania zapomocą hemoglobiny uważać na
leży za wytwór doboru naturalnego, w wal
ce o byt usuwający zbytnie wydatkowanie 
siły życiowćj, a myśl ta, gdyby się okazała 
prawdziwą, byłaby zgodną z ogólnemi p ra
wami rozwoju łańcucha ustrojów zwierzę
cych. W praw dzie pewna ilość hemoglobiny 
w swoim obiegu po całym organizmie ulega 
zniszczeniu, dając początek niektórym  pro
duktom roskładu; roskład ten jednak  odby
wa się pod działaniem innych, aniżeli utle
nianie czynników, gdy tymczasem przy od
dychaniu za pośrednictwem lipochromu 
sam już proces utleniania wywołuje roskład 
barwnika. Oddychanie za pośrednictwem 
hemoglobiny z tego jeszcze względu jes t 
korzystniejsze, że przy pomocy naczyń 
krwionośnych zapewnia tkankom  wewnę
trznym  łatwiejszy i szybszy dostęp tlenu. 
Jeżeli więc rozważać będziemy proces od
dychania ze stanowiska teoryi stopniowego 
rozwoju, dążącego do zapewnienia organiz
mowi coraz to doskonalszego spełniania da- 
nćj funkcyi, to przypuścić możemy, że pro
ces ten przechodził przez kilka faz. N a-
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przód polegał on wprost na pochłanianiu 
tlenu przez bezbarwną protoplazmę; taki 
np. sposób oddychania znajdujemy u naj
niższych zwierząt, jako  to ameb, wymocz
ków, meduz; następnie oddychanie stało się 
bardziej złożone i lepiój mogło być wyko
ny wanem skutkiem pojawienia się czerwo
nego lipochromu, mającego większe do tle
nu powinowactwo, aniżeli bezbarwna pro- 
toplazma; tę fazę spotykamy u wielu zwie
rząt bezkręgowych. Dalszy postęp polegał 
na pojawieniu się hemoglobiny w tkankach 
wewnętrznych; w tej fazie czerwony lipo
chrom istnieje jeszcze jednocześnie z hemo
globiną i współdziała z tą ostatnią (niektóre 
bezkręgowe, ryby, gady, płazy), aż naresz
cie w fazie najwyższej, właściwej wyższym 
kręgowcom, zostaje on zupełnie z organizmu 
usunięty, a pozostaje tylko hemoglobina, 
k tóra też sama spełnia rolę czynnika, po
chłaniającego tlen niezbędny dla życia.

P o s i e d z e n i e  t r z e c i 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 4 Lutego 1886 
roku, w lokalu Towarzystwa, o godzinie 7 '/a wie
czorem.

1) Protokuł posiedzenia drugiego, po przeczyta
niu został przyjęty i podpisany.

2) P. A. Wałecki przedstaw ił przejrzane przez Ko- 
m isyją dawniejsze projekty prowadzenia badań fito- 
fenologicznyeh w zupełnie gotowej formie. Sekcy- 
ja  zaleciła wydrukowanie nowej instrukcyi i no 
wych schematów i rozesłanie ich prenum eratorom  
W szechświata, a także wystąpienie do innych wy
dawnictw fachowych, jak  np. Ogrodnik Polski, Ga
zeta Lekarska, W iadomości Farm aceutyczne, Prze
gląd Techniczny, z propozycyją załączenia instruk- 
cyj i schematów przy ich organach i z prośbą o po 
parcie sprawy notowania pojawów w świecie orga
nicznym.

3) P. H. Cybulski odczytał obecnym własne spo
strzeżenia, robione równocześnie nad tem peraturą 
powietrza, śniegu i szronu, w Grudniu roku 1879, 
w Warszawskim Ogrodzie Botanicznym. Obserwa- 
cyje robiono rano i wieczorem, w ciągu ośmiu dni, 
od 6 do 13 Grudnia, przy pomocy bardzo dokła
dnych termometrów, z których jeden, tak  zwany 
ziemny, umieszczony był w śniegu na 18 eali głębo
ko, drugi zaś w powietrzu na cztery stopy nad zie
mią. Z obserwacyj pokazało się, że tem peratura pq-
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wietrzą by ła  znacznie niższą, od tem pera tu ry  śniegu 
tak , że różnica dochodziła do 20,5° C.

K ilka innych obserwacyj robionych w czasie po
godnych nocy nad tem peraturą na powierzchni śnie
gu i jednocześnie na wysokości okna pierwszego p ię
tra  wydało odwrotne rezultaty. Z  czego, zdaniem 
obserwatora wynika, że w czasie pogodnych nocy 
promieniowanie ciepła na powierzchni śniegu jest 
daleko większe, niż na znacznej od niego odległości, 
a różnica dochodziła do 6° C. Podobny fakt zauwa
żył p. Cybulski i na powierzchni ziemi porosłej nis
ką traw ą.

W tej sprawie dodał p. Jankowski, że zm arły nie
dawno prof. Góppert z W rocławia robił także podo
bnego rodzaju obserwacyje i  również różnica tem pe
ra tu ry  śniegu i powietrza była znaczną. P rzy  swych 
spostrzeżeniach jednak  nie kazał on zgarniać śniegu 
w sterty , jak  to robił p. Cybulski, gdyż śnieg przez 
to łatwo się ubija, a ubity  wykazuje inną  tem pera
turę niż pulchny, na co przy późniejszych obserwa- 
cyjach, do których zachęcał i Prezes Towarzystwa, 
ma być zwrócona uwaga.

4) Następnie p. E . Jankowski opowiedział zgro
madzonym treść p racy  E. A. Carrierea, ogłoszonej 
w czasopiśmie Revue Horticole N r 3, 1886 r., w któ
rej autor opisuje kiełkowanie narośli, jak ie  wyrosły 
na podziemnych częściach u Ailanthus glandulosa. 
Obserwowany fakt przez to  głównie zasługuje na 
uwagę, że podobnego rodzaju narośle, znane u in 
nych roślin, są zawsze m artw e, z czasem murszeją 
lub gniją, u wspomnianej zaś rośliny z nich wyro
sły nadziemne pędy. P. Jankow ski wnosi, że naro
śle te są organami łodygowego pochodzenia.

Na tem posiedzenie ukońezonem zostało.

KRONIKA KAfJKOWft.

(Astronomija).
— N o w o  o d k r y t a  m g ł a w i c a .  Fotogra

fija nieba przynosi z każdym dniem nowe plony. 
B racia H enry  o k tórych pracach niedawno opowia
daliśm y >), odkryli przed kilku tygodniam i tą  d ro 
gą mgławicę w Plejadach, której rozległość wynosi 
około 3', postać zaś jes t spiralna. Jakkolw iek nie
widzialna zapomocą lunety, na  fotografii przedsta
wia się bardzo wyraźnie.

S. K.

(Fizyka).
— D ł u g o ś ć  f a l  c i e p ł a  p r o m i e n i s t e 

g o  p r z y  n i s k i e j  t e m p e r a t u r z e .  Dawno 
już starano się oznaczyć kres prom ieni pozaczerwo-

’) Ob. Wszechś. t. V, str. 40.

nych w widmie słonecznem; dokładnie wszakże rzecz 
ta  dotąd zbadaną nie została. Według Fizeau naj
skrajniejsze promienie cieplikowe odpowiadają dłu
gości fali 0,0019 mm, według J. Mullera 0,0048 mm. 
(Długość fali skrajnych promieni czerwonych, a ra
czej promieni odpowiadających linii fraunhoferowej 
A wynosi 0,00076 mm). Badacz am erykański Lan- 
gley, o którego pracach nad pochłanianiem  prom ie
ni ciepła przez atmosferę niejednokrotnie wspomi
naliśm y, zajął się niedawno rospatrzeniem  widm 
wydawanych przez źródła ciepła rozmaitej tem pe
ra tu ry , począwszy od tem peratury  topiącej się p la
tyny aż do lodu topniejącego; w szczególności zaś 
badał widma powstające w tem peraturach, odpo
w iadających zwykłym warunkom, w jakich  pozosta
je  powierzchnia ziemi. Do otrzymywania widma 
posługiwał się pryzmatem z soli kuchennej, która, 
ja k  wiadomo, jest substancyją silnie przecieplającą. 
Otóż w widmach tych  zdołał p. Langley wykazać 
promienie jeszcze o długości fali 0,05 mm, a p rzynaj
mniej uważa istnienie fal takich za bardzo praw do
podobne. W  widmie słonecznem, jak  widzimy z da
nych wyżej przytoczonych, fale podobne nie wystę
pują, skrajne promienie widma słonecznego odpo
w iadają falom znacznie krótszym. Z tego wniosku
je  Langley, że promienie ciepła wysyłane przez po
wierzchnię ziemi są innego zgoła rodzaju, aniżeli 
promienie przybywające do nas od słońca.

Za kres tonów słyszalnych przyjm uje się pospoli
cie ton o 40 000 drgań na sekundę; odpowiednia to
nowi tem u długość fali wynosi 8 mm. Jeżeli długość 
tę  zestawimy z powyższą długością fali skrajnych 
prom ieni cieplikowych 0,05 mm, widzimy, że odstęp 
ten  nie jes t już zbyt uderzający.

Niezmierzona więc przepaść między najniższemi 
tonam i o kilkunastu drganiach na sekundę, a świa
tłem  fijoletowem i pozafijoletowem o całych trylijo- 
nach drgań na sekundę znacznie już wypełnioną zo
stała.

S .K .

(Elektrotechnika).

— G e n e r a t o r y  w t ó r n e  i t r a n s f o r 
m a t o r y .  Na wystawie elektrycznej w Turynie 
1884 r., pp. Goulard i Gibbs przedstawili nowy sy
stem rozdziału prądu elektrycznego, który  im  po
zwolił, działaniem jednej maszyny dynam oelektry- 
cznej o prądach zmiennych, oświetlać rozm aite lam 
py łukowe i żarowe, umieszczone w różnych punk
tach  obwodu o 80 km długości. Powodzenie tego 
systemu zjednało wynalascom nagrodę 15000 fr., 
przyznaną przez rząd włoski i władze m iejskie Tu
rynu.

W edług tej metody p rąd  zmienny, wytwarzany 
na stacyi centralnej, nie doprowadza się bespośre- 
dnio do lam py, ale obiega zwoje przyrządu induk
cyjnego, umieszczonego w jej sąsiedztwie. W cewie 
indukcyjnej tego przyrządu wzbudzają się prądy 
i one to dopiero do zasilania lamp służą. Zależnie 
od budowy przyrządu indukcyjnego, przy jednakim
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prądzie pierwotnym , prąd  w tórny mieć może roz
m aite natężenie; jeden i ten sam przeto prąd, który 
przepływa przez szereg takich przyrządów induk
cyjnych, wzbudzać może prądy nadające się do za
silania różnych zupełnie lamp. Przyrządom  swym 
indukcyjnym  nadali wynalascy specyjalną budowę 
i nazwali je  generatoram i wtórnemi; pp. Zipernow- 
sky, Deri i B latty  posługują się podobną metodą, 
używają jednak przyrządów indukcyjnych odmien
nej budowy, które nazwali transfotorami.

Przez w trącenie tych  przyrządów koszty urządze
nia powiększają się, pomimo to system ten przed
stawia znaczne korzyści, już z tego względu, że od
dzielni konsumenci są nawzajem od siebie zupełnie 
niezależni i m ają swobodę w wyborze systemu lamp.

S. K.

(Paleon tologija.)

— W warstwach jurajskich naddnieprzańskich 
znalazł p. A. D. Karickij t. zw. a p t y c h u s ,  nale
żący do amm onita C o s m o c e r a s  G o w e r i a n u m  
.Aptychusy, które dawniej za samodzielne mięczaki 
uważano, zostały dziś uznanemi za część ciała amo
nitów, a mianowicie za pokrycie gruczołów jajn iko
wych samicy. Nie wszystkie rodzaje amonitów te 
odkrycia posiadają. U rodzaju Cosmoceras dotychczas 
jeden raz tylko znaleziono aptychus (N ikitin — Die 
Cephalopodenfauna der Jurabildungen des gouver- 
nements Kostroma). Aptychus znaleziony przez 
p. K. składa się z dwu części i należy do kategoryi
a. nigrescentes.

. J .S .

— Prof. N e h r i n g  w jednej z najnowszych prac 
swoich zastanawia się nad p o c h o d z e n i e m p s ó w  
domowych. Zdaniem prof. N. protoplastą większych 
ras psich jest wilk, odznaczający się i dzisiaj w dzi
kim stanie skłonnością do bardzo znacznych różnic 
indyw idualnych, opiera zaś swoje przypuszczenie na 
fakcie, że opisany przezeń gatunek wielkiego psa 
kopalnego Canis decumanus, od którego nasze psy 
prawdopodobnie pochodzą, posiada wiele cech z wil
kiem wspólnych. Dwa zwykle rozróżniane kopalne 
gatunki wilka dyluwijalnego, Lupus vulgaris foss. 
i L. spelaeus uważa prof. N. za odmiany. Mniejsze 
rasy psów domowych powstały skutkiem skrzyżo
wania z szakalem. (N. J. f. Min.).

J. S.

UST e ł s r  o lo g r i  j  a .

W  dniu 29 W rześnia r. z., zmarł w Smichowiepod 
P ragą Czeską, Karol F e i s t m a n t e l ,  jeden z najza- 
służeńszychpracowników na niwie gieologii czeskiej.

Urodzony w dniu 14 Lutego 1819 r. w Pradze, po 
ukończeniu tamecznej politechniki poświęcił się za
wodowi górniczemu; umieszczając jednocześnie 
w rozm aitych czasopismach specyjalnych, jak  Lotos, 
Roczniki i sprawozdania król. czesk. tow. naukowego 
w Pradze, A rchiv fur die Landesdurchforschung 
Bohmens, oraz w rocznikach i sprawozdaniach wie
deńskiego Komitetu gieologicznego (Gieologische 
Reichsanstalt) liczne i cenne rosprawy z dziedziny 
paleofitologicznej, traktu jące przeważnie florę ko
palną czeskich pokładów węglowych, której był naj
lepszym w Europie znawcą. Obok prac z tej dziedzi
ny, zm arły zwłaszcza w ostatnich czasach zajmował 
się fauną czeskiego syluru, o którym też ostatnią 
swoją pracę przedśm iertną w „Zprayach Spolku 
geologickeho1' za rok 1885 umieścił. Nie brakło też 
pomiędzy pracam i znakomitego paleontologa i ros- 
praw  ogólnej treści mineralogicznej i gieologicznej, 
które w wymienionych wyżej czasopismach od cza
su do czasu umieszczał.

W dniu 25 Stycznia r. b. zm arł w Bonn na cier
pienie sercowe, zwyczajny prof. m ineralogii i gieo
logii Arnold Konstanty P rot Franciszek v. L a s a u 1 x. 
Urodził się w r. 1839 w Castellaun, w okręgu Sim- 
mern, po ukończeniu gimnazyjum poświęcał się gór
nictwu, a po odbyciu dwuletniej p rak tyk i w stąpił na 
uniwersytet w Bonn, a następnie w Berlinie. W ro 
ku 1868 habilitował się na uniwersytecie w Bonn na 
prof. gieologii i mineralogii. W r. 1875 powołanym 
został do Wrocławia, 1880 do Kiel, a stam tąd 
w tym  samym jeszcze roku do Bonn. Jedno.ęześnie 
powierzono mu zarząd mineralogicznego oddziału 
w tarntejszem muzeum przyrodniczem . Z prac li
terackich zmarłego na zaznaczenie zasługują: Stu- 
dyja petrograficzne nad utw oram i wulkanicznemi 
w Owernii; Trzęsienie ziemi w Ilerzogenrath  w d. 
22 Października 1873 r.; Trzęsienie ziemi w Herzo- 
genrath w dniu 24 Czerwca 1877 r.; E lem enty petro
grafii; O sile wulkanicznej z angielskiego według 
Malleta; z Irlandyi; Sycylija szkic gieograficzny; 
E tna  według pozostawionych po Sartoriusie von 
W altershausen rękopisów samodzielnie wydana, 
opracowana i ukończona. Oprócz tego L. był auto
rem  licznych pojedyńczych artykułów , w których 
mianowicie opisuje szereg nowych minerałów.

W  dniu 22 Stycznia r . b., w Mnichowie zmarł 
dr Wilhelm von Beetz, profesor fizyki w wyższej 
szkole technicznej. Przyczyną śmierci był atak 
apoplektyczny, który już przed niedawnym czasem 
zmusił go do przerwania wykładów. Prof. Beetz 
jakkolwiek od dłuższego czasu cierpiący, jeszcze 
przed południem w dniu śm ierci spełniał swój obo
wiązek. Beetz urodził się w Berlinie w roku 1822, 
karyjerę akademicką rospoczął jako docent pryw atny 
w swem mieście rodzinnem, następnie był profeso
rem  fizyki w zakładzie kadetów, w szkole a rty le ry j
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skiej i inżynierskiej w Berlinie. W Bernie i w Er- 
langen by} zwyczajnym profesorem fizyki przy tam 
tejszych uniw ersytetach. W  r. 1869 powołanym zo
stał do mnichowskiej technicznej szkoły wyższej, 
w której czynnym był przez lat 16. Imię jego jako 
jednego z pierwszych działaczów na polu zastosowań 
elektryczności zasłuży sobie na wieczną, pamięć 
w dziejach nauki o tej potężnej sile przyrody.

Pierwsza wystawa elektryczna odbyta, ja k  wiado
mo, w roku 1882 w Mnichowie, urządzoną była pod 
jego kierunkiem. Beetz przew odniczył w technicz
nej komis3ń egzam inacyjnej z działu elektryczności 
stosowanej, wreszcie stacy ja  elektrotechniczna ba
w arska była powierzona jego zarządowi *)•

Królewska akadem ijanauk w uznaniu zasług zm ar
łego, zaliczyła go już przed la ty  w poczet członków.

>) W szechświat z r. 1885, str. TC4.

W e czwartek d. 18 Lutego r. b., o godz. 
7 ‘/ 2 wiecz., odbędzie się posiedzenie Sekcyi 
Nauk Przyrodn. pomocn. i teoryi ogrodni
ctwa Towarzystwa Ogrodniczego, w lokalu 
Towarzystw a (Chmielna, 14). Porządek 
dzienny:

1. Odczytanie protokulu posiedzenia po
przedniego.

2. P . H. Cybulski wyłoży: „Sposób przed
stawiania graficznie spostrzeżeń meteorolo
gicznych z całego roku“ . Mówiący okaże 
przytem tablicę według swego sposobu uło
żoną za rok 1869.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
z a  ty d z ień  ud 3 do 9 Lutego r . b.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D a t a
Średnie

ciśnienie
barom e

Tem perat ura = o S
. o3a a ra" O ^  —1 K ierunek wiatru

Suma
opadu

U w a g i .

tryczne Śred. Max. Min. SI CO £ £

3 Środa
4 Czwartek
5 Piątek
6 Sobota
7 Niedziela
8 Poniedz.
9 Wtftrek

741,78
746,55
754.03 
756,68 . 
759,18
770.03 
772,57

0,1
—3,0
- 8,8

- 12,1
- 5 ,7

0,3
- 0 ,5

0,6
0,6

- 4 ,4
- 9 ,8
—2.0

1,0
0,5

- 1,0 
- 4 ,4  

— 13,0 
—14,0 
— 15,0 

- 2 ,3  
—2,0

4.3 
3,7 
2,1 
1J  
2,9 
4,5
4.3

92
93 
93 
95
97 
95
98

NE,N.N 
SB,SE SE 
E ?E ,E ,E  

E ,E ,E
e n e .e n e ,e n e

E,EN E,EN E
ENE,EiNE,E

6,1
0,3
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0

poc. mg., śnieg zaw. 
pochm. mg., śnieg 
poc., pół. pog. dr. śn. 
pochm. wiocz. pog. 
poc., śnieg zawieja 
poc., g. m. p c. dz. 
poc. m. p. c. dzień.

[Średnio 
z tygodnia 757,30

Abs.
max.

1,0

Abs. 
min. 

— 15,0 3,4 95 7,0
UWAGI. Ciśnienie barom etryczne, wilgotność bezwzględna i suma opadu dane są w m ilim etrach, 

tem peratura  w stopniach Celsyjusza. K ierunek w iatru dany jest dla trzech godzin obserwaeyj: 7-ej rano, 1-ej 
po południu i 9-ej wieczorem.

O g ło sz e n ie .
Chemik z wykształceniem uniwersytec- 

kiem poszukuje lekcyj. W iadomość w Re
dakcyi W szechświata.

„Redakcyja i Administracyja Przeglądu T e 
chnicznego” z dniem 11 Stycznia 1886 r. 
przeniosła się do nowego lokalu przy ulicy 
K rakow skie Przedmieście N r 66, w Gma
chu Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W a r
szawie.

W arunki przedpłaty pozostają bez zmia
ny, a mianowicie:

w W arszawie: z przesyłką pocztową:
Rocznie . rs. 10. Rocznie . rs. 12.
Półrocznie „ 5. Półrocznie „ 6.

TREŚć. Czynność gieologiczna wód deszczo

wych, skreślił d r Józef Siem iradzki.—■ Tomasz An

drews, przez W. K.— Zależność niektórych własno

ści liści od warunków miejscowych, napisał St. Da

w id.—Leon Cienkowski, przez Augusta Wrześniow- 

skiego.—Rola fizyjologiczna lipochrom u w państwie 

zwierzęcem, przez Rozaliją Silberstem.-—Towarzy

stwo Ogrodnicze. — Kronika Naukowa.—Nekrologi- 

ja .—Buletyn meteorologiczny. — Ogłoszenia.

W ydawca E. Dziewulski. R edaktor B r. Znatow icz.

^oskojcho U/:ii3ypoio. Bapmaisa, 31 JlaBapK 18S6 r. Druk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna A§ 26.




