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C H E M IJA
W USŁUGACH PRAWA ')■

Sędzia często szukać musi pomocy chemii,  ̂
aby wypełnić luki, pozostawione przez czy
sto prawne dochodzenie i stwierdzić isto
tny stan rzeczy na mocy badania chemi
cznego. Z potrzeby tój wyrosła iustytucyja  
stałych chem ików sądowych, która obecnie 
istnieje chyba w całym cywilizowanym  
ś wiecie.

Pytania, zadawane przez sędziego chemi
kowi oraz objekty, stanowiące przedmiot 
poszukiw ań sądowo-chem icznych, oczywi
ście bardzo są różnorodne. Zwrócimy tu 
szczególniejszą uw agę tylko na skonstato
wanie umiłowanych, lub istotnie dokonanych 
zatruć, w których chodzi o wykrycie tru-

*) W edług mowy unauguracyjnej rektora  uni
w ersytetu wiedeńskiego E . Ludwiga p. t. „Chemie : 
und Rechtspflege,” wypowiedzianej przy obejmo
waniu rek to ra tu  d. 24 Października r. b.

1 cizn sposobami chemicznemi. Przedm iota
mi badania w tych razach są zazwyczaj: po
karmy, napoje, podejrzane lekarstwa, prze
twory chemiczne, mięszaniny gazowe (przy  
otruciach gazem oświetlającym, czadem), 
w ydzieliny organiczne, dalej świeże lub 
rozłożone już, wreszcie odgrzebane części 
zw łok ludzkich.

Chemija analityczna daje nam metody, 
któremi posługiwać się należy przy tego ro
dzaju badaniach. Ponieważ jest ona sto
sunkowo młodą gałęzią ogólnej chemii i po
nieważ wówczas dopiero mogła znaleść za
stosowanie w rosstrzyganiu tak trudnych 
często zadań sądowo-chemicznych, gdy do
szła do pewnego udoskonalenia, zrozumia
łem jest przeto, że istotny rozwój chemii 
sądowój należy do niezbyt dawnych czasów. 
U siłow ań rozwinięcia chemii analitycznej 
nie spotykamy ani u starożytnych, którzy  
mało byli w ogóle obznajmieni z chem i
cznemi faktami, ani u alchemików, którzy 
dłużój niż przez tysiącolecie (od 1Y do X V I  
wieku) wyłącznie prawie zajęci byli uszla
chetnianiem metalów za pomocą odwiecznie 
poszukiwanego kamienia filozoficznego. Tak  
zwani jatrochemicy (chemicy-lekarze) rów 
nież mało się zaprzątali chemiją anali-
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tyczną, gdyż ich poglądy na materyją nie  
w skazyw ały im tój konieczności: celem  ich 
było, po zupełnem  zespoleniu chemii z m e
dycyną, objaśnić sposobem chem icznym  
zjawiska w zdrowym i chorym  organizm ie 
oraz przyrządzać cudownie działające leki, 
które nietylko m iały wszystkie usuwać 
choroby, lecz i przedłużać życie.

Dopiero około połow y X V I I  stulecia,  ̂
z rospoczęciem się okresu teoryi fłogistono- ; 
wćj, kiedy chemija ze służebnicy innych  
nauk przyrodniczych staje się sam odzielną  
nauką z własnemi swojem i celam i, analiza 
chemiczna przybiera także postać naukową, 
szybko kroczy naprzód i wyrasta stopniowo  
na najważniejszą podstawę wszystkich ga
łęz i chemii. R obert B oyle, twórca tego  
potężnego przewrotu, pow ołuje do życia i 
i rozwija analizę na mokrćj drodze i to 
w  sposób tak racyjonalny, że zasady jego  
badań, a naw et niektóre jego  m etody jako
ściow ego wykrywania ciał dziś jeszcze są 
stosowane. Jeżeli nawet podówczas mowy 
jeszcze być nie m ogło o ilościow ych bada
niach chemicznych i zadaw’alniano się j e 
dynie jakościow em  wykryw aniem  ciał, to 
jednakże i to już stanowiło w iele dla za
stosowań chemii do badań sądow ych, gdyż  
znano odczyny, zapomocą których z do
kładnością wykrywać było można szereg  
trujących ciał, zw łaszcza t. zw . trucizny  
metaliczne, jak związki ołow iu, m iedzi, 
cynku, arsenu i t. d.

W raz z utrwaleniem  się badań ilościo
wych, które zawdzięczam y Lavoisierow i 
(w  końcu ubiegłego stulecia), istotnem u  
uzupełnieniu i rosszerzeniu podlega chemija  
analityczna, która prawdziwą staje się po
mocą we w szelkiego rodzaju badaniach che
micznych.

Za pierw szy ważniejszy punkt na drodze 
rozwoju chem ii sądowój uwrażać należy od
czyn siarku wapnia (t. zw. wątroby siarko- 
w apiennćj) z ołowiem . O dczyn ten w y
kryto już w początkach X V I I I  wieku i za
lecano do wykazyw ania zafałszow ań wina 
ołowiem . Obecnie podobne zafałszowanie 
nie ma m iejsca i w ydaje nam się ono niby  
bajką, choć zdaje się, że przez długi czas 
pow szechnie było dokonywane. Jeszcze za 
czasów rzym skich pisarze roln icy zalecali,

[ ażeby używać naczyń ołowianych do zago- 
towy wania moszczu, gdyż w  taki sposób- 
poprawiano wówczas smak złych win. N ie  
je st wszelako pewnem, czy znano już po
dówczas własność ołow iu odbierania kwasu 
z wina. P linijusz wspomina, że używa się 
ołow iu do rospoznawania wina kwaśnegor 
kładzie się na pewien czas do wina pasek  
ołow iu i następnie ogląda, czy jest on na 
powierzchni na*:ryziony.

Późniój (1595) znajdujemy wzmiankę 
o słodzeniu wina zapomocą ołow iu. F a ł
szowanie wina glejtą ołowianą (tlenkiem  
ołow iu) należy do czasów jeszcze bliższych. 
Z dzieła Zellera, profesora tubingeńskiego, 
z roku 1707, dowiadujem y się, że fałszer
stwo to pochodzi z Francyi. Istotnie w ro- 
ku 1696 wydano we Francyi rosporządzenie 
zabraniające tego oszustwa. W tym sa
mym czasie tego rodzaju fałszowanie wina 
rospoczyna się i w Niemczech, a w celu w y
krycia go starano się stosować rozmaite od
czynniki chemiczne, jak  roscieńczony kwas 
siarczany, węglany alkaliczne oraz w dość 
zaw iły  sposób otrzym ywany siarek wapnia. 
Ostatni ten odczynnik wszakże coraz więcój 
się upowszechniał, a w  roku 1787 dow iódł 
Hahnem ann, że wykazać nim można obe^ 
cność nietylko ołow iu, lecz i żelaza.

Powodzenie, osięgnięte przy wykrywaniu  
zafałszowań wina ołowiem, ośm ieliło do dal
szych prób. Starano się więc znane już  
odczyny wyzysuać w celu wykazywania  

j  obecności i innych metalów'. Lecz postępy 
w tym kierunku bardzo były powolne. W i
dać to dobrze z ówczesnych dzieł poświęco
nych temu przedmiotowi.

Jeszcze około roku 1780 dzieła chem i
czne podają jako jedyną oznakę otrucia 
arszenikiem czerwone, zapalone miejsca 
w żołądku i kiszkach, dodając, że zw ykle  
można jeszcze znaleść pewne ilości arsze- 
niku, który łatwo rospoznać po czosnkowym  
zapachu, jaki ciało to wydaje po rzuceniu 
na rozżarzony węgiel.

Z tych, którzy starali się z całą dokła
dnością w ykryw ać arszenik w zwłokach,, 
przedewszystkiem  wym ienić należy H a h n e-  
manna. W  pracy swój o zatruciu arszeni
kiem (1786) zaleca on przeprowadzenie 
arszeniku z trupów do rostworu i dzia łan ie
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następnie odpowiedniemi odczynnikami, jak  
wodą wapienną, lub siarkowodorem. D o
piero w roku 1806 Rose (m łodszy) podaje 
przepis, w edług którego z rozmaitych części 
zw łok ludzkich należy arszenik wytrawiać 
przez gotowanie z ługiem potażowym.

Od początku naszego stulecia chemija nna* 
lityczna postępuje naprzód potężnemi kro
kam i,a dotyczy toprzedewszystkiem  chemii 
nieorganicznej. Opracowywano nietylko  
metody niezawodnego wykrywania p ier
wiastków i ich połączeń, lecz w wielu ra
zach i ilościow ego ich oznaczania. Dla  
chemii sądowej otwarło się w ten sposób 
obszerne pole pracy. Stopniowo też udało 
się przezwyciężyć wielką przeszkodę, któ
ra w wysokim  stopniu utrudniała wykry
wanie zatruć metalicznych, a polegała na, 
tem, że stosunkowo bardzo drobna ilość 
trucizny zawarta była w dużej masie sub* 
stancyi organicznej (pokarmach, trupach 
i t. p.). Jeżeli wraz z poszukiwanemi 
związkami m etalicznem i do rostworu prze
chodzą i ciała organiczne, to przeszkadzają 
one wykryw aniu metali, cżęsto czynią na
wet zupełnie niem ożliwem  wykazanie ich 
obecności. A żeby usunąć tę niedogodność, 
należało wynaleść sposób zupełnego wyda
lenia substancyj organicznych, lub przy
najmniej uczynienie ich nieszkodliwem u  
W  tych w szystkich wypadkach, w których 
chodziło o wykryw anie takich trucizn me
talicznych, które przy ogrzaniu się nie ula
tniają, można było sobie wprost tak radzić, 
że substancyją organiczną spalono, a nastę
pnie badano pozostający popiół. Lecz spo
sobu tego zastosować nie można przy po
szukiwaniu trucizn lotnych, jak np. związ
ków arsenu lub rtęci. Nie małym przeto 
było postępem, gdy Duflos przekonał się, że 
chlor niszczy ciała organiczne, przeprowa
dzając je  przeważnie w rospuszczalne zw iąz
ki i jednocześnie rospuszcza główną masę 
trucizn metalicznych. Fresenius i Babo 
zastosowali tę zasadę specyjalnie do wy
krywania sądowo-chem icznego arsenu i do 
dnia dzisiejszego sposób ten prawie ogólnie  
jest stosowany. W  wielu razach najlepiej 
działać kwasem solnym wrącym, gdyż ros- 
puszczenie ciał organicznych dokładniej przy 
tem zachodzi. Ślady nierozpuszcźonych siar- j 

ków m etali, które utworzyćby się m ogły, i

rozpuszcza się przez dodanie małej ilości 
chloranu potasu.

Z tak otrzymanego rostworu, w którym  
produkty rozkładu ciał białkowych i t. p. 
nie przeszkadzają już dalszemu przebiego
wi poszukiwania metali, można te ostatnie 
w odpowiednićj postaci wydobyć i oznaczyć 
ilościowo. Metoda taka możliwein czyni 
także wykrywanie arszeniku, najczęściej 
używanej trucizny.

Lecz postępy i dalsze badania bynaj
mniej nie skończyły się na tem. W ielce  
przysłużył się tej sprawie lekarz szkocki 
Marsh, który podał niezmiernie wygodny  
sposób wykrywania arszeniku, polegający 
na tern, że gdy wodór w chwili wydzielania 
się działa na związki arsenu, tworzy się 
arsenijak (arsenowodór), który rozłożyć 
można na arsen i wodór. Gdy mianowicie 
przepuszczamy arsenijak przez rozżarzoną 
rurkę szklaną, rozkład taki następuje, a ar
sen w chłodniejszych częściach rurki osia
da, tworząc t. z w. zwierciadło. Obecnie 
metoda Mareha tak jest uproszczona i w y -  

j doskonalona, że należy do najlepszych,
| najdokładniejszych metod w sądowej, a na- 
j wet wogóle w analitycznej chem ii. Zapo- 
j  mocą metody tej można wykryć niezmier- 
i nie drobne ślady arsenu, co ma wysokie 
| znaczenie w tych zwłaszcza wypadkach,
I w których śmierć następuje nie natych

miast, lecz dopiero po dłuższym czasie. 
W  pewnych organach, głów nie w wątrobie 
i nerkach, przez tygodnie całe pozostają 
ślady arsenu. Tak np. w doświadczeniach 
z psami, którym zadawano bardzo małe, nie 
śmiertelne dawki arszeniku, można było 
jeszcze po 40 dniach z całą dokładnością 
wykryć arsen w wątrobie.

Przez czas pewien rozległemu zastosowa
niu metody Marsha stało na przeszkodzie 
podobne do arsenu zachowanie się antym o
nu, którego związki, szczególniej dawniej, 
często używane były jako środki lecznicze. 
Związki antymonu mianowicie pod w pły
wem wodoru in statu nascendi wydają także 
gazowe połączenie, antymońijak, który przy 
żarzeniu w rurce szklanej rozkłada się na 
wodór i antymon, a ten ostatni osiada w po
staci zwierciadła podobnego do zw ierciadła  
arsenowego. Lecz wkróce poznano, że p e
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w ne odczynniki chem iczne rozmaicie dzia
łają na zw ierciadło arsenowe i antym onowe 
i że przeto łatw o jest rospoznać, czy istotnie  
ze związkami arsenu ma się do czynienia.

Chemija sądowa wzbogaciła się w roku 
1855 dzięki E. M itscherlichow i, który podał 
prosty sposób w ykryw ania fosforu, jak  wia
domo, jednćj z najgw ałtow niejszych trucizn. 
Sposób ten polega na tem, że badany przed
m iot po dodaniu wody ogrzew a się w szk la
nym przyrządzie dystylacyjnym  ustaw io
nym w ciemnym pokoju. W raz z parą wody 
uchodzi para fosforu, która świeci w c ie
mności przy zetknięciu z pow ietrzem . Grdy 
więc fosfor istotnie jest w badanem ciele 
zawarty, widać wówczas charakterystyczne 
św iecenie w pewnych miejscach przyrządu  
szklanego. M inim alne ilości fosforu już 
wywołują to zjawisko świecenia; tak np. 
jedna głów ka zapałki zwyczajnej (nie  
szwedzkiej) wystarcza na to, ażeby św iece
nie było widoczne przez k ilka minut. N ie 
które substancyje lotne, a pom iędzy niemi 
i takie, których używa się często jako le 
karstw, przeszkadzają św ieceniu pary fos- j  

foru, gdy są do niej domięszane i w takich j  

razach metoda M itscherlicha nie może być 
zastosowana. W  takim wypadku postępuje 
się w edług rady Neubauera i Freseniusa: 
parę fosforu wprowadza się do rostworu 
soli srebra, wskutek czego tw orzy się fo s
forek srebra, który następnie um ieszcza się 
w przyrządzie w ydzielającym  wodór. W o
dór uchodzący z  takiego przyrządu pali się  
pięknym zielonym  płomieniem.

Z trucizn pochodzenia organicznego naj
wcześniej nauczono się w ykryw ać odkryty 
w r. 1782 przez Scheelego kwas pruski, j  

a to przez oddystylow yw anie i działanie j 
nań charakterystycznemi odczynnikam i.

Najpóźniej obdarzoną została chemija 
sądowa metodami służącem i do wykrywania i 
trucizn roślinnych. Zatrucia .jadow item i 
roślinami bez wątpienia należą do najstar
szych, lecz w ykryw anie takich trucizn spo
sobami chem icznem i stało się m ożliwem  
dopiero od czterech dziesiątków  lat. Póki 
nie wydobyto i nie poznano pod w zględem  
chem icznym  jadow itych części składow ych  
roślin, póty w wypadkach sądowych dla 
w ykrycia takich zatruć posługiw ać się tylko  
było można botaniką i doświadczeniem  na

zwierzęciu. Lecz to w wyjątkowych tylko  
wypadkach m ogło zadawalniać. W  roku 
1817 Sertiirner, aptekarz w H aw elu , bada
jąc nalewkę makowcową (opium), odkrył 
w niój morfinę jako głów ny składnik czyn
ny; wkrótce potem nastąpiły podobne od
krycia w innych trujących roślinach. P el-  
letier i Caventou odkryli strychninę w roku 
1818, brucynę w rok później, a jednocześnie 
wraz z M eissnerem weratrynę.

O dkrycia te dowiodły, że działania trują
ce rozm aitych roślin przypisać trzeba pe
wnym określonym  związkom chemicznym. 
Poddano dokładnemu badaniu te związki, 
lecz jakkolw iek poznano dla wielu z nich 
odczyny charakterystyczne, to jednakże nie 
natychmiast udało się znaleść sposoby w y
dobywania tych t. zw. alkaloidów w stanie 
czystym  z części zw łok ludzkich. Jeszcze 
w roku 1827 Remer w podręczniku swym  
powiada co następuje: „W  ten sposób do
w iedzieliśm y się o istnieniu trujących kw a
sów i alkaloidów w państwie roślinnem i na
raz poznaliśmy tajemnicę, którą wprawdzie 
przedtem podejrzewaliśm y, lecz której cu 
downej istoty dom yślić się nie byliśmy 
w stanie. Należało oczyw iście oczekiwać, 
że lekarze sądowi przywiążą do tego w ie l
k ie nadzieje i będą przekonani, że oto na
raz usunięte zostały w szystkie trudności, 
jakie staw ały dotąd na przeszkodzie w w y 
kryw aniu trujących składników roślinnych. 
L ecz niestety nadzieje te były  przedwczesne. 
Straszliw e owe trucizny przyroda w ytwa
rza w tak małej ilości, że wprawdzie nau
czyliśm y się je  wydobywać z w iększych  
mas roślinnych, lecz nie jesteśm y w sta n ie  
wykryć ich w tych nieznacznych śladach, 
które zazwyczaj wystarczają już do zatru
cia człowieka, zwłaszcza jeżeli są pomięsza- 
ne ze znacznemi masami ciał obcych lub 
jeśli u leg ły  już częściowym  zmianom pod 
w pływem  soków trawiących. W ówczas 
tylko, gdy mamy je  przed sobą w stanie 
czystym , niezmięszane z substancyjami ob- 
cemi, udaje nam się z łatw ością poznać ich 
własności chemiczne. Zapominać przytem  
nie należy, że roślinne ich pochodzenie 
w pływ a do pewnego stopnia na niew ielką  
ich trwałość, co nie pozwala nam posługi
wać się przy ich rospoznawaniu takiemi 
środkami, którym ciała m ineralne stanów -
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czy stawiają opór... W obcc takiego stanu 
rzeczy nie pozostaje nam nic innego jak  
czekać spokojnie, aż przyszłość pozwoli 
skuteczniejsze odnaleść środki w w ykryw a
niu tych szkodliwych substancyj roślin
nych.”

W ćwierć wieku po ogłoszeniu tych słów  
odnaleziono już drogę do równie pewnego 
wykrywania i wydzielania trucizn roślin 
nych ze wszelkiego rodzaju mięszanin, jak  
znano przedtem sposoby odnajdowania tru
cizn metalicznych. W  słynnym  procesie 
Bocarmć, prowadzonym w B elgii, chodziło 
O zatrucie nikotyną, trucizną liści tytonio
wych. Stas, który w procesie tym powoła
ny został na eksperta, w ydzielił zarówno 
z organów zatrutego jak i z części podłogi, 
na której rozlano truciznę, nikotynę i za- 
pomocą w szelkich fizycznych i chemicz
nych cech dowiódł identyczności tego alka
loidu.

{dok. nast.)
iii. Flaum

S Y N T E Z A

SKAŁ I MINERAŁÓW.

(Ciąg dalszy).

II.

Pom yślny rozwój syntezy m ineralogicz
nej w drugiej połow ie wieku bieżącego w y
w ołał konieczność ścisłego oznaczenia jćj 
zadania, dążności i warunków oraz prze
prowadzenia granicy pomiędzy syntezą mi
neralogiczną i chemiczną, różniącemi się 
zasadniczo w niejednym  punkcie.

Najpierwszem i bespośredniem zadaniem  
syntezy jest kontrolowanie analizy. Chociaż 
badania analityczne wyjaśniają nam w wie
lu wypadkach skład chemiczny danego cia
ła, jednak nie uważamy go za dokładnie 
zbadane, jeże li nie jesteśmy w stanie wyko
nać jego syntezy. W ym aganie to stosuje 
się przedewszystkiem  do m inerałów natu
ralnych, które, rosnąc we wspólnem łonie 
wulkanu lub basenu wodnego, zawierają

zw ykle w sobie wrostki ciał obcych, w pły
wających niekiedy dość znacznie na rezul
taty analizy chemicznej w sensie ujemnym. 
M inerały sztuczne, otrzymywane każdy zo- 
sobna z preparatów zupełnie czyftych, pod
dane rozbiorowi chemicznemu, w wielu ra
zach prostują wyniki badań, dokonanych na 
minerałach naturalnych. Od syntezy rów
nież oczekujemy wyjaśnienia budowy che
micznej (t. j . sposobu łączenia się atomów) 
minerałów; celu zaś tego dopiąć można nie- 
tylko przez syntezę związków częstokroć 
bardzo złożonych, jakie napotykamy w na
turze, lecz również i przez otrzymywanie 
połączeń prostych, chociażby te nie istniały  
w naturze, dalej przez zamianę jednych e le 
mentów na drugie i stwarzanie ciał nowych, 
lecz analogicznie zbudowanych i t. d.

Najważniejszą jednak dążnością syntezy  
mineralogicznej jest wykrycie warunków, 
w jakich m inerały powstają w naturze. 
Z tego względu synteza m ineralogiczna po
winna zawsze składać się z dwu czynności: 
dokładnój obserwacyi gieologicznej i do
świadczenia wykonanego w warunkach, 
któreby jaknajdokładniej odpowiadały na
turalnym. W iemy z historyi, jak niew ła- 
ściwem  jest stawianie wniosków gieolo- 
giczno-gienetycznych bez stwierdzenia ich 
na drodze doświadczalnej. Z drugiej stro
ny synteza nieuwzględniająca stosunków  
naturalnych może chybić celu i sprowa
dzić na manowce badacza, któryby na 
niej tylko chciał budować swe wyobrażenia 
o tworzeniu się minerałów w przyrodzie.

W reszcie synteza mineralogiczna nie w y
klucza ze swych aspiracyj i celu praktycz
nego, m ianowicie produkowania kamieni 
drogich, jakkolw iek zadanie to jest nader 
trudnem do urzeczywistnienia w tym sto
pniu, aby zadawalniało wymagania prakty
ki. Rubiny, szafiry, spinele, hyjacynty i t. d. 
otrzymywane syntetycznie posiadają wpraw
dzie wszystkie własności kamieni natural
nych, jak blask, kolor, twardość, postać 
krystaliczną i t. d., prócz jednój tylko w ie l
kości, najbardziej cenionej w handlu. Temu 
jednak warunkowi synteza, jak  się zdaje, 
nigdy uczynić nie będzie w stanie: w ypeł
nić go może tylko przyroda przy pomocy 
tak potężnych czynników, jak  czas i prze
strzeń.
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0(1 syntezy mineralogicznej wym agany 
jest konieczny warunek, aby jćj produkty 
dokładnie odpowiadały swym  pierw ow zo
rom naturalnym pod względem  m orfolo
gicznym , w czem synteza m ineralogiczna  
zasadniczo różni się od chemicznej. Jeżeli 
chemik w większości wypadków poprze
staje na otrzym aniu związku, posiadającego  
odpowiedni skład chem iczny i w łaściwe mu 
reakcyje, to m ineralog tylko wtedy uważa 
syntezę za udatną, jeśli ciało przezeń od 
tworzone najzupełniej naśladuje m inerał 
naturalny n ietylko chem icznie, lecz rów
nież pod względem  krystalograficznym  
i fizycznym. M inerał sztuczny powinien  
zatem należeć krystalograficznie do tego 
samego układu, przedstawiać ten sam typ  
kryształu, tę samę kombinacyją ścian ogra
niczenia, jakie spotykamy na m inerale na
turalnym; dalej takie w łasności, jak  ciężar 
właściwy, załam yw anie św iatła, różno- 
barwność, charakter optyczny i t. d. pow in
ny być identyczne dla obu ciał: naturalnego  
i sztucznego.

Leucyt np. otrzym any syntetycznie po
winien, prócz odpow iedniego składu i w ła
sności chem icznych, m ieć jeszcze charakte
rystyczną postać 24-ścianu trapezoidalnego, 
powinien nadto przedstawiać ciało optycz
nie anomalne, t. j .  w ielokrotny zrostek c ie 
niutkich elem entów krystalograficznych  
o niższym stopniu sym etryi, naśladujący  
bryłę układu regularnego i t. d. W łasności 
m orfologiczne niektórych m inerałów są na
der trudne do naśladowania. N ic ła tw ie j
szego nad otrzym anie stopu szklistego, 
amorficznego, który najdokładniej odpow ia
da składem chem icznym  ortoklazowi; stopu  
tego nie możemy jednak nazwać syntezą  
ortoklazu, dopóki nie wyw ołam y w nim ta
kiej zmiany m olekularnej, któraby mu n a 
dała odpowiednią postać krystalograficzną; 
w tym względzie natrafiamy jednak  na n ie
pokonane dotąd trudności.

Synteza skał, prócz celów  ogólno-giene- 
tycznych, ma jeszcze zadanie bardziej spe- 
cyjalne, polegające na badaniu tych zja
wisk, które są koniecznem  następstwem  
komplikacyj samego procesu po wstawania  
skal, będących agregatem  wielu m inerałów  
o własnościach odm iennych. A  więc, w y
krycie praw, które rządzą krystalizacyją

law , czyli porządkiem ścinania się oddziel
nych m inerałów, określenie warunków, 
w jakich m inerały te przybierają względem  
siebie to, lub inne położenie w przestrzeni, 
wytwarzając to, lub inne złożenie, czyli bu
dow ę skały, wreszcie wyjaśnienie pewnych  
szczegółów  m ikroskopowych minerałów  
skalnych, są to kwestyje, których rozwią
zania spodziewać się możemy tylko od syn 
tezy petrograficznej. U siłow ania bowiem  
niektórycn uczonych, chcących zagadnienia 
pow yższe rosstrzygnąć tylko na drodze ob* 
serwacyi mikroskopowej skał naturalnych, 
uważać należy za bezowocne, lub podobne 
do pracy Syzyfa m itologicznego.

W  szkicu historycznym  wspomnieliśmy 
pobieżnie o kilku najważniejszych m eto
dach syntetycznych. W  rzeczywistości 
istnieje ich daleko więcej, a przynajmniej 
tak wiele, że wymagają osobnej klasyfika- 
cyi. Niewdając się w szczegóły, możemy 
wszystkie metody syntetyczno - m ineralo
giczne podzielić na trzy grupy: 1) do pierw
szej z nich należą metody polegające na 
sublimacyi; 2) druga obejmuje metody kry
sta lizacji stopów; 3) trzecia wreszcie za
wiera wszystkie te metody, które się  zasa
dzają na krystalizacyi rostworów wodnych. 
Podział ten odpowiada trzem głów nym  spo
sobom tw orzenia się m inerałów w przy
rodzie.

Podajem y tu krótką charakterystykę 
trzech wym ienionych grup metod razem  
z opisem przyrządów , jakie się obecnie 
najczęściej używają przy syntezie mine
rałów.

1) Sublim ncyja. Należą tu m etody syn 
tetyczne, w których biorą udział gazy, lub 
w ogóle ciała iotne przy temperaturze pod
niesionej. Odróżniamy tu kilka wypad
ków, w których bądź ciało stałe przepro
wadzamy w stan lotny, aby mu nadać po
stać krystaliczną, bądź oddziaływają na s ie 
bie dwa ciała lotne, bądź wreszcie gaz, lub 
para w yw iera działanie na ciało stałe, lub 
stopione, wstępując z niem w reakcyją, albo 
zachowując się tylko jako czynnik krysta
lizujący (agent minćralisateur). M etody 
sublim acyjne odznaczają się swą prostotą 
i dają w ogóle dobre rezultaty pod w zglę
dem czystości produktów i doskonałości
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ich kształtów gieom etrycznych. W  wypad
ku najprostszym posługujemy się zwykłą  
retortą, którą ogrzewając, przeprowadzamy 
zawartą w niój substancyją w stan lotny, 
a ta, stykając się z chłodniejszemi częścia
mi retorty, lub zbierając się w jakim rezer- 
woarze, osiada w postaci krystalicznej. J e 
żeli chcemy przeprowadzić reakcyją między 
dwoma gazam i, natenczas używamy dwu  
retort, których rurki odprowadzające um ie
szczamy we wspólnym rezerwoarze, zapew 
niając w ten sposób dokładne zetknięcie się 
gazów. W tych wypadkach, gdzie na ciało 
stale ma działać gaz, przepuszczamy go 
przez rurkę szklaną lub metalową, zaw ie
rającą substancyją stałą, ogrzewając ją zw y
kłym  palnikiem Bunsena.

2) K rysła lizacyja  stopów. Metoda ta za
sadza się na topieniu części składowych  
minerału w odpowiednim, właściwym sto
sunku beztopnikalub z jego  nadmiarem i na 
bardzo powolnem studzeniu stopu. Jeżeli 
mamy do czynienia z ruięszaniną łatwo to- 
pliwą (np. w tych wypadkach, kiedy doda
jem y topnika), cała operacyja może być 
uskutecznioną na zw ykłym  palniku B un
sena lub M uenkego w tyglu platynowym, 
porcelanowym , lub grafitowym, stosownie 
do natury chemicznćj stopu. Krystaliza- 
cyja stopu odbywa się zawsze w tempera- 
turzb niższćj niż samo topienie, dlategoteż 
po dokonaniu tego ostatniego, zmniejszamy 
dopływ  ciepła o tyle, aby otrzymać tem
peraturę o kilka stopni niższą od punktu 
topliw ości danego minerału. Im dłużćj 
pozostaje tyg iel w tem od po wiedniem dla 
krystalizacyi cieple, tem lepszych należy 
spodziew ać się rezultatów. Trudniej jest 
otrzymać w laboratoryjum temperaturę prze
noszącą 1000°, a niezbędną do przeprowa
dzenia w stan płynny mięszanin, odpowiada
jących  wielu np. krzemianom, a zwłaszcza 
trudnem jest utrzym ywanie przez czas dłuż
szy tem peratury odpowiedniej do ich kry
stalizacyi. Trudności te pokonywamy zw y
kle w sposób ządawalniający przy pomocy 
piecyka Leclercqa i Forąuignona, jeżeli 
chodzi o topienie bardzo małych ilości 
(około 10 cm3). P iecyk ten (patrz fig. 1) 
składa się z mocnćj glinianćj podstawki, 
w środku którćj umocowany jest również 
glin iany stożek, objęty zzewnątrz znacznie

odeń większym cylindrem z pokrywą. W e
wnątrz stożka mieści się tygielek umocowa
ny na platynowym trójkącie. P iecyk ogrze* 

! wa się dmuchawką gazową, której koniec 
| szczelnie zasłania dolny otwór stożka; po- 
i wietrzą dmuchawce dostarcza pompa D e- 
| moiseau. Płom ień liże z obu stron stożek  
| i zawieszony w nim tygielek, wychodząc 
; przez otwory, umieszczone u spodu cylindra 

zewnętrznego; ten zapobiega tylko promie
niowaniu ciepła dostarczanego tygielkowi. 
Piecyk Leclercąa i Forąuignona daje tem pe
raturę, wktórójsię topią takie minerały, jak: 
oliwin. leucyt.anortyt, a więc przeszło 1600°. 
Zmniejszając dopływ powietrza w dmu-

F i g .  1 .

chawce, podnosząc tygielek, lub zdejmując 
pokrywę cylindra, możemy regulować tem
peraturę w miarę potrzeby w dość szero
kich granicach i utrzymywać na jednćj w y
sokości dowolną ilość czasu.

W  tych razach, kiedy ciepło potrzebne 
nie przenosi 1000°, pożytecznym jest bar
dzo piecyk Perrota, w którym można topić 
ilości znacznie większe. Jak widzimy na 
fig. 2 piecyk Perrota, również jak poprze
dni, składa się z dwu glinianych cylindrów  
i pokrywy; cylinder wewnętrzny może objąć 
dość duży tygiel (około 200 cm3) stojący na 
glinianym  słupku S. Ciepła dostarcza pal
nik gazowy o sześciu płomieniach, zaopa
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trzony u spodu w otwory do dostępu po
wietrza. P łom ienie obejmują, tyg iel, obie 
powierzchnie cylindra wew nętrznego i zb ie
rają się w kominie, który wytwarza ciąg  
i odprowadza gaz spalony. Obu piecyków  
używa się również i do syntezy skał w ul
kanicznych. Do m ięszaniny krzem ion
ka i glinka wchodzą zw ykle w stanie su
chym , zasady zaś w postaci w ęglanów  
w takiój ilości, aby po odliczeniu dw utlen
ku węgla, odpowiadały ściśle danym ana
litycznym. M ięszaninę należy zetrzeć na m o
żliw ie drobny proszek, aby ułatw ić jój sto
pienie i otrzymać masę zupełnie jednorodną.

Fig. 2.

K rystalizacyją skały uskuteczniam y przez 
ogrzewanie stopu w kilku zniżających się 
kolejno temperaturach, przyczem  w naj
wyższej z nich wydzielają się zw ykle mine
rały najtrudniej topliw e, po nich związki 
o niższym punkcie topliw ości i t. d. P o 
rządek krystalizacyi zależy prócz tego od 
stopnia nasycenia stopu różnemi połącze
niami (minerałami), jak również i od na
tury chemicznej składających je  p ierw iast
ków.

3) K rysta liza cy ja  rostworów wodnych. 
Przyroda rosporządza nader licznem i spo
sobami tw orzenia m inerałów przy udziale  
wody; stąd i synteza m ineralogiczna doszła,

drogą naśladownictwa, do niem ałego pod  
tym względem  urozmaicenia. M inerały ła 
tw o rozpuszczalne w wodzie, jak  sól ka
mienna, otrzym ujem y w postaci krystali
cznej wprost przez powolne parowanie ros-- 
tw orów , inne znowu bardziej rospuszczalne 
w wodzie gorącej niż w zimnej, jak gips, 
przez stopniowe oziębienie rostworów gó~ 
rących. H . Saint-Claire D eville  w ykazał, 
że substancyje bardzo mało rospuszczalne 
w wodzie, jak siarczan barytu i chlorek sre
bra, można przeprowadzić w ciała krystali
czne, działając na nie małą ilością wody 
przy ciągłej zmianie temperatury od 0° do 
100°. Część substancyi amorficznej, która 
przechodzi w rostwór przy 100°, wydziela  
się z niego następnie w kryształach przy 
spadaniu temperatury; przy następnem zaś 
podnoszeniu się ciepła kryształy, jako mniej 
rospuszczalne pozostają nietknięte, a nato
miast rospuszcza się nowa ilość soli amorfi
cznej i t. d. K alcyt osiada w kryształach  
z rostworów, zawierających dwutlenek w ę
gla, jeśli ten zacznie się ulatniać. W  bardzo 
licznych wypadkach otrzymujemy m inerały  

1 sztuczne przez działanie gazu na rostwór, 
lub przez roskład podwójny dwu stykają
cych się ze sobą rostworów. Reakcyje tu 
zachodzące muszą odbywać się bardzo po- 

| w olnie, aby powstające przez nie związki 
j  przybrały w łaściwe im kształty krystalo- 
| graficzne, w przeciwnym razie otrzymamy 
! nie kryształy, lecz osad amorficzny. Jeżeli 

np. rostwór chlorku srebra, chlorniku żela* 
i za, lub ołow iu z domięszką sody pomieścimy 

w kolbie i połączymy ją rurką z atmosferą, 
zawierającą siarkowodór, to po długim  czasie  
wskutek powolnego bardzo działania siar
kowodoru na powierzchnię płynu, otrzy
mamy wyraźne kryształy siarków w ym ie
nionych metali t. j. argentyt, p iryt i galenę". 
T en sam warunek zachować należy i przy 

J  działaniu wzajemnem dwu rostworów. W  tym  
1 celu uciekam y się zw ykle do takiego sposo

bu: dwa bardzo roscieńczone rostwory ciał, 
mających oddziaływać na siebie, łączym y  
zapomocą wąskiego paska bibuły łub nitki, 
przez co stykanie się obu płynów odbywa 
się bardzo powolnie; z biegiem  czasu wy
dzielają się na przedmiocie łączącym  obie  
substancyje kryształki np. barytu, jeśli ros- 
t wora mi reaguj ącemi były  chlorek barytu
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i siarczan sodu, bądź anglezytu, jeśli niemi 
były chlorek ołowiu i siarczan sodu i t. d. 
Osobną grupę stanowią syntezy, w których 
rostw ory działają naciała stałe lubrospusz- 
czone w warunkach nienormalnych, lecz 
pod wysokiem ciśnieniem i w temperaturze 
podniesionej. W iele osadów, które w zw y
kłych warunkach strącone są substancyjami 
amorficznemi, pod ciśnieniem i w tempera
turze podwyższonej przeistaczają się w ciała 
krystaliczne. Tak np. z rostworu chlorni- 
ku glinu soda strąca glinkę, która przy

szą rurą żelazną, obecnie zaś w tym celu 
wyrabiane są dość skomplikowane przyrzą
dy, odznaczające się wielką w ytoym ałością. 
Są to t. z. dygiestory, czyli cylindryczne na
czynia platynowe, wstawiane w dokładnie 
do nich dopasowane mocne rury stalowe 
lub miedziane, które mogą być bardzo 
szczelnie zaśrubowywane. W  celu możli
wie dokładnego zamknięcia przyrządu, kła
dzie się m iędzy otwór dygiestora i jego po
krywę krążek ołowiany lub z innego mięk
kiego metalu, który mocno sprasowany za*

300° C. w naczyniu zamkniętem krystalizuje 
się w postaci korundu. Metoda ta bywa 
głów nie stosowaną przy syntezie krzemia
nów. Na tej drodze, jak już wiemy, Frie- 
del i Sarasin otrzymali ortoklaz przez dzia
łan ie krzemianu glinu na krzemian potasu 
w naczyniu Żelaznem, szczelnie zamkniętem j 
przy 550° C. i odpowiadającem tój tem pe
raturze kolosalnem  ciśnieniu. Pierw szy tę 
metodę zastosował, jak  wiemy z historyi, 
Senarmont, używając wprost zatopionej rur
ki szklanej, D a u b ree  zastąpił ją wytrzym ał- j

pełnia wszystkie nierówności pokrywy i ru
ry, zapobiegając ulatnianiu się pary wodnej. 
Dobre zamknięcie dygiestora jest bardzo 
ważną czynnością, gdyż od niego zależy  
właściwie powodzenie doświadczenia. F ig .3 
wyobraża digiestor nowej konstrukcyi, opi- 

i sany przez p. S. Thugutta. Jestto w ielki 
żelazny kocioł K , mogący pomieścić w so
bie kilka naraz dygiestorów (di); kocioł 
ogrzewa się do żądanej temperatury stoją
cym pod nim, złożonym palnikiem gazowym  
L . A by zapobiedz wahaniu temperatury
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rurkę gazow y (g) łączym y z regulatorem  R, 
a cały przyrząd otaczamy dużym cylindrem  
blaszanym B i azbestowym , nakrywając go 
krągami azbestowem i (A s) i woj loko wemi 
(F i), co jednocześnie zm niejsza prom ienio
wanie ciepła. W  takich dygiestorach Frie- 
diel i Sarasin dokonali syntezy kwarcu, 
ortoklazu, trydym itu, a Lem berg całego  
szeregu zeolitów , leucytu i in. Jak w idzi
my, metoda ta, aczkolw iek trudna a często
kroć i niebespieczna, oddała już znakom ite 
usługi syntezie m ineralogicznej; przypusz
czać należy, że na tej drodze będą doko
nane w przyszłości liczne doświadczenia  
syntetyczne, od których spodziewam y się 
w yjaśnienia budowy chemicznej krzem ia
nów, będącój obecnie jedną z najciem niej
szych kwestyj nietylko m ineralogicznych, 
lecz i chemicznych.

Co się tyczy innych metod syntetycznych, 
to wspom nim y tu tylko o m etodzie elektro
litycznej, zastosowanej po raz pierw szy przez 
Becąuerela do otrzym ywania n ietylko me
tali w postaciach krystalicznych, lecz rów 
nież i ich połączeń, jak chlorku srebra, 
galeny, redrutytu (siarku m iedzi) i t. d. 
Zanurzając np. blaszkę srebrną i przym oco
wany do niej w ęgiel w rostwór kwasu so l
nego, Becąuerel otrzym yw ał chlorek srebra 
w ośmiościanacli zapomocą prądu galw a
nicznego, jak i się w yw iązuje przez zetk n ię
cie ciał wym ienionych.

Niepodobna również pominąć m ilczeniem  
i ciekawych doświadczeń Springa, który 
dokonał syntezy błyszczu m iedzianego (siar
ku m iedzi) wprost przez sprasowanie opiłek  
miedzi i proszku siarki; ciśnienie, jakiego  
w tym  celu użyto, równało się 5000 atmo
sfer. D ośw iadczenie Springa ma duże zna
czenie teoretyczne dla gieologii, dowodzi 
bowiem, że i w przyrodzie mogą w pew 
nych razach np. w procesach górotw órczych  
powstawać zw iązki mineralne na drodze 
czysto m echanicznej.

W obec doniosłego znaczenia gienetyczne- 
go, jakie posiada synteza m ineralogiczna, 
ważnem jest bardzo ścisłe określanie pro
duktów przez nią otrzymanych. Z powodu  
zby7t drobnych zw ykle rozmiarów m inera
łów  sztucznych, badanie ich musi być prze
prowadzone na drodze m ikroskopowej.

Do dokładnego zaś określenia gatunku mi
neralnego niezbędna jest znajomość 1) jego  
postaci krystalograficznej, 2) stałych opty
cznych i 3)reakcyi chemicznej, jaka mu jest 
właściw ą. W szystkie te funkcyje zasadni
cze minerału możemy określić ilościowo 
lub jakościowo przy pomocy złożonego  
mikroskopu mineralogicznego. Badanie 
skał syntetycznych jak i naturalnych, za
sadza się na studyjowaniu mikroskopowem  
ich szlifów.

Syntezę minerałów uważamy tylko wtedy 
za dokonaną, jeś li z całą niezbędną w da
nym  wypadku ścisłością jesteśm y w stanie 
wykazać i dowieść właściwych im chara
kterów  zasadniczych.

{dok. nast.).

J . Morozewicz.

0 OWADACH
mieszkających na dębach.

O zdobanaszych lasów dąb, jest jed n ą zro -  
ślin  najbardziej przez rozmaite owady na
wiedzanych, pomimo znacznej ilości taniny, 
jaką w sobie zawiera. W ielkie rozmiary 
dębu, obszerne, gładkie i dość m iękkie liście  
jakoteż długość życia rośliny nie pozostają 
zapewne bez w pływ u na różnorodność i ob
fitość fauny, która szuka pożywienia i przy
tułku na dębach, z niem ałą szkodą dla ro
śliny.

M ieszkańcy dębu należą przeważnie do 
gromady owadów i w najrozmaitszy spo
sób trapią króla naszych lasów. Jedne  
owady lub ich gąsienice podgryzają ko
rzenie, szczególniej u młodych dębów, inne 
wgryzają się w pień, toczą go, przenikając 
niekiedy aż do rdzenia; to znów, bardzo 
w iele szkodników obiera mieszkanie pod 
korą, w miazdze i w młodem drew nie (bie- 
lu). Jeszcze inne atakują gałęzie, w ten 
sposób, że wgryzają się do środka (rdzenia) 
gałązki i tam drążą sobie chodniki. Pewna
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liczba obiera żerowisko w paczkach, niszcząc 
j e  lub przekształcając w odmienne utwory. 
Największy jednak zastęp szkodliwych owa
dów napada na liście, wyjadając tylko ich 
miąsz, albo całą, miękką część blaszki, tak, 
że pozostawiają zaledwie grubsze nerwy. 
P ew na liczba gąsienic drobnych motyli 
pędzi życie wewnątrz blaszki liścia, pomię
dzy górnym i dolnym naskórkiem, wyjada
ją c  sam miąsz, obfitujący w chlorofil. Inne 
ow ady nadgryzają ogonki liści i spowodo- 
wują ich opadanie; to znów gąsienice zw i
jają, w dość różny sposób, blaszkę liścia 
i oplatają nitkami pajęczyny, własnego w y
robu i w tak urządzonem schronieniu żyją. 
Znaczna liczba (galasów ki) owadów w y 
wołuje, wskutek zakłucia liścia przy skła
daniu jajek, oryginalne narosty (dębianki), 
wewnątrz których gąsienice żyją, karmiąc 
się wewnętrznemi częściami owych now o
tworów. W reszcie, niew ielka liczba szko
dników niszczy owoce dębu. W ogóle  
jakkolw iek liczba owadów mieszkających 
na dębie, jest znaczna, bo dochodzi do k il
kuset gatunków, to jednak nie wszyscy 
mieszkańcy dębu są w jednakowym stopniu 
szkodliwem i. Tylko bardzo niewielu szko
dników dębu niszczy całkowicie w krótkim  
czasie to drzewo, większość osłabia, ale nie 
zagraża życiu rośliny. Nieznaczna liczba 
ow adów , szukająca schronienia na dębie 
dla swoich jajek, gąsienic i poczwarek, 
przez wyw ołanie różnych nowotworów, 
staje się pożyteczną do pewnego stopnia dla 
człowieka.

W edług Kaltenbacha, liczba owadów pa- 
sorzytnie mieszkających na dębie w Eu
ropie środkowćj dochodzi do 500 prze
szło  gatunków. W edług dzieła Leunisa 
{wydanie 3-cie, opracowane p. Dr. H . Lu  
dw iga prof z Giessen 1886), na trzech ga
tunkach dębu rosnących w Niemczech (Quer- 
cus sessiliflora, Q, pedunculata i Q pube- 
scens) mieszka szkodników przeszło 400 
gatunków.

W  stanach Zjednoczonych Am eryki Półn. 
A. S. Packard wymienia 400 gatunków, 
mniój lub więcój szkodliwych, żyjących na 
dębach, a nawet przypuszcza, że liczba ta, 
po dokładnem zbadaniu różnych gatunków  
dębu, dojść może do 600 i więećj gatunków. 
W  kraju naszym z dokładnością sprawdza

no istnienie ważniejszych szkódników dębu 
40 gatunków, ale ogólna liczba owadów  
żyjących na dębie niezawodnie dochodzić po
winna do 300 i więcej gatunków. Z kilkuset 
gatunków owadów, które tak w Europie jako 
też i w Ameryce Półn. mieszkają na dębach, 
znajduje się tylko nieznaczna liczba praw
dziwych nieprzyjaciół dębu, szerzących za
gładę tych drzew i których ukazanie się 
w większój ilości zawsze prawie zagraża 
istnieniu lasów dębowych. Do takich nie
bezpiecznych szkodników dębu w naszym  
kraju należą: Gąsienica brudnicy nieparki 
(Liparis dispar), gąsienica białki szarawki 
(O rgyia pudibunda), prządki wędrownćj 
(Cnethocampa processionea),zwójki zielonćj 
(Tortrex viridana), pędraki chrabąszcza (Me- 
lolonta vulgaris) i podjadki (Gryllotalpa) 
dla młodych roślinek, szczególniój w szkół
kach leśnych.

Z ogólnej liczby 400 amerykańskich szko
dników, najniebespieczniejsze są według Pa- 
ckarda *).

1) Mallodon melanopus (zbliżony doPrio- 
nus).

2) Prionoxystus robiniae
3) Elaphodion (bliski Cerambyxa).
4) Clisiocampa disstria )
5) Anisota Senatoria j 'U ^

Mallodon, jest bardzo niebespieczny, 
szczególniój dla młodych drzew, gdyż gą
sienice (pędraki), w ylęgłe z jajek, żyją 
przez kilka lat i niszczą korzenie tych 
drzew, robiąc sobie przejścia w różnych kie
runkach w korzeniu. Zw ykle wywołuje 
gąsienica tego chrząszcza różne narosty na 
korzeniach, często skomplikowanój budowy, 
które wstrzymują, wzrost rośliny i zabi
jają j?-

Pom iędzy owadami, które żyją w pniu, 
zasługuje na uwagę:

Prionoxystu8, jako najszkodliw szy. Kobi 
on przejścia w drzewie aż do rdzenia i ła 
two przyczynia się do uschnięcia rośliny. 
Owad ten jest niezmiernie płodny i składa  
tysiące jajek; jednak musi on mieć licznych

>) A. S. Packard. Les insectes nuisibles aux  fo- 
reta. Revae Scientifique. A5 25, Tom 48, 1891 r.
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nieprzyjaciół i podlegać w ielu niszczącym  
czynnikom , dość bowiem byłoby małej licz
by zapłodnionych samiczek, do zniszczenia  
całych lasów, a przecież występuje on zw y
kle w mał^j ilości.

Z owadów, mieszkających wewnątrz dę
bów, godnym uwagi jest Elaphodion villo- 
sum (bliski naszego Ceram byx‘a), ma on 
(gąsienica) zwyczaj podgryzania częściowo 
gałązek dębu, które podcięte spadają same 
na ziemię. Owad składa jajka na gałązkach, 
gąsienica żyje we wnętrzu gałązek, ale po
trzebuje do życia pewnego stopnia wilgoci, 
którćj na drzewie mieć nie może, stąd owad 
przygotow yw a upadek gałązek na ziemię. 
Nieraz ziemia, pod dębami opanowanemi 
przez Elaphodion, bywa całkow icie zasiana  
gałązkami dębowemi. Rzuca się zw ykle na 
gałązki młode 2-—3 cm grubości mające 
i odcina z nich części na 2 cm d ługie. 
Składa jajka na mniejszych gałązkach, gą
sienice w ylęgłe z łatwością wciskają się do 
środka gałązki, niszczą całą tkankę z wy
jątkiem  tylko kory i w miarę jak  się roz
rastają przechodzą do starszych i tward
szych gałązek. D oszedłszy do połow y sw o
jej normalnej wielkości, gąsienica sama 
sprowadza odłamanie się gałązki, w której 
żyj e 5 przegryzając ją  wpoprzek w ten spo
sób, że najm niejszy wiatr ją łam ie i odrywa. 
Am erykański entomolog Fitsch bliżej zbadał 
sposób, w jak i gąsienica odbywa w ędrów 
kę i następnie odpadanie gałązek. Zdaje 
się (w edług'p. Fitscha), że gąsienica ma po
jęc ie  jak  głęboko trzeba naciąć tkanki, aże
by gałązka upadła, uczyniw szy to, gąsienica j  
usuw a się w odcinek gałązki przeznaczony  
do odpadnięcia, wprzód jednak wytwarza, 
pom iędzy chodnikiem  wewnątrz gałązki j 
wyrobionym i m iejscem  przełam ania prze- | 
grodę, a raczej czopek (zatyczkę) utw o
rzony z w łókien elastycznych, zapew ne  

pajęczyny wysnutej przez gąsienice, aże
by zapewnić zam knięcie swej siedzibie. Gdy 
gałązka zdaje się być bliską odłamania, gą
sienica powraca i pogłębia nacięcie; przy j  

tej czynności niekiedy zabija ją sam odła- j  

mek gałązki, jeżeli ta w chw ili gryzienia się 
łamie. Z w ykle gąsienica spada razem I 
z odłamaną gałązką i wewnątrz niej kończy  
swój rozwój, przemieniając się w poczwar* 
kę i następnie w dorosłego owada.

Korzenie dębów amerykańskich n i s z c z y  

Cicada septemdecima, która w postaci gą
sienicy żyje około 17 lat, w stanie zaś doj
rzałym zaledwie miesiąc. Inny szkodnik,. 

! jako gąsienica żyje tylko lat 13 i również 
napada na korzenie dębu, chociaż przypad- 

| kowo. D o najgroźniejszych szkódników  
amerykańskich zaliczają gąsienice motyli 
Clisiocam pa i Anisota, które same robią- 

! więcej szkody aniżeli razem wzięci pozostali 
nieprzyjaciele dębu.

W  roku 1882 Anisota była szczególniej 
| obfitą w stanie Pensylw anii, lasy ogołociła  

zupełnie z liści, a spadek jej pomiotu, spra
w iał szmer do deszczu padającego podobny. 
Gąsienica ta opatrzona jest włoskam i pa- 
rzącemi, sprawiaj ącemi zapalenie skóry.. 
Zupełnie odpowiada naszój prządce wędro
wnej (Cnethocampa processionea).

Spom iędzy owadów mieszkających na 
dębach, do najcharakterystyczniejszych na
leżą bez zaprzeczenia galasówki (Cynipidae) 
tak z powodu swoich obyczajów, jako też 
rozmaitych utworów, jakie w yw ołują na 
liściach i innych częściach dębu. Liczba  
gatunków galasów ek jest bardzo pokaźna, 
dosyć tutaj przytoczyć, że w Niem czech  
podają galasówek około 70 gat. w Am eryce 
zaś północnej (A. S. Packard) około 130 gat. 
Opis godniejszych uwagi gatunkó»v podamy 
poniżej, wraz z rysunkami.

(dok. nast.).
A . S.

Towarzystwo Ogrodnicze.

P o s i e d z e n i e  s i e d e m n a s t e  K o m i s y i  t e o -  
r  y i o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  
p o m o c n i c z y c h  odbyło się dnia 1 G rudnia 
1892 roku, o godzinie 8 wieczorem, w lokalu To
w arzystw a, Chm ielna K r 14.

1. P rotokul posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. Sekretarz Komisyi przedstaw ił kilkanaście 
r zadszych ro ś lin , zebranych w guberni Siedleckiej 
przez pana B. E ichlera z Międzyrzeca i nadesła
nych do Redakcyi W szechświata, a k tó ry ch  spis 
będzie podany w jednym  z następnych numerów 
tego pisma. N adto pan E ich ler nadesłał kilka g a 
tunków  orzeszków, wywołanych przez nakłucie

1 galasówek, a mianowicie:
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1) Orzeszki kosmate na gałązce róży dzikiej, 
spowodowane przez naktóoie Rhodites rosae.

2) Orzeszki na gałązkach dębowych, wywołane 
przez Cinips gemmae.

3. Orzeszki na liściach dębowych (młode) utw o
rzone przez Cynips scutellanis.

4) P iękne guziczkowate, a właściwie krążko- 
wate narosła, nieco wypukłe pośrodku, okryte 
rzadkiem i włoskami, wywołane przez Neuroterus 
Małpighii. H tg (N. lenticutaris oł.).

3. Pan WI. Kozłowski mówił o syntezie białka 
w roślinach.

Zaznaczywszy trudność kwestyi syntezy białka 
w roślinie, wynikającą stąd, że ostateczny produkt 
tej syntezy nie jest, dostatecznie znany, pan Ko
złowski w krótkich  słowach streścił to, co na pod
stawie wiadomości dotychczasowych wnosić można 
o budowie białka. W spomniał o 4-ch istniejących 
pod tym  względem hypotezach (H unta, Sachssego, 
Schiitzenbergera i Grimauxa), oraz o ciałach po
dobnych do białka, otrzym anych syntetycznie 
przez Schiitzenbergera i Grimauxa, zatrzymał się 
nieco dłużej na wzorach białka i żelatyny, poda
nych przez Schiitzenbergera, zaznaczając, że w pod
stawie jednego i drugiej przyjm uje ten autor g ro 
m adę oksamidową:

N =
/

C2 02  •
\ N =

Przechodząc do danych fizyjolcgicznych, pan K. 
przeriewszystkiem wykazał: 1-e jakie  światło na 
sprawę powstawania białka w roślinach rzucają 
spostrzeżenia nad kiełkowaniem nasion i przem ia
nami w nich azotu (Boussingault i in n i—co do sta
łej ilości azotu; Pfeffer co do asparaginy); 2-e 
zmiany zachodzące w młodych pączkach (na
grom adzenie asparaginy w cienia, lab na odciętych 
gałązkach — Beradin; w roślinach wystawionych 
na światło, ale pozbawionych CO2 — Pfeffer); 3-e 
ilość amidów w młodych pędach (Em m erling 
w 1-ej pracy), w korzeniach burakowych i ich 
zwrocie na wzrost liści (Schulze i Ulrich); 4 te na
siona rosnące w ciem ności (Ulrich, Schulze i Um- 
lau0 .—Wszystkie te  fakty świadczą, że białko w ro 
ślinie może się rozkładać na wodany węgla i am i
dy (i rozkład ten odbywa się przy każdej wędrów
ce b iałka), aby w innem  miejscu odtworzyć się 
z tych samych składników.

Kie odpowiada to  jeszcze na pytanie o pierwo
tn e j syntezie białka; ale i tu praca Kellnera z po
czątku, następnie szereg prac dokonanych po wy
nalezieniu metody Stuzera przy jej pomocy (Em- 
m erlinga, H ornbergera i Ram m era Hornbergera) 
przem aw iają bardzo głośno za przypuszczeniem, 
że wytworzenie amidów poprzedza pierwotną Byn- 
tezę białka w roślinie.

Co do organów, w jak ich  odbywa się ta  syn te
za, to już dawniej Sachs, H austein i Pfeffer w y
głaszali zdanie, że takim organem jest liść.

Doświadczenie Em m erlinga oraz praca Schim pera 
(1888) rosstrzygnęły stanowczo tę kweatyją, wyka
zując zależność catej sprawy od św iatła i chloro
filu. Wszelako p. K. uważa wniospk Schimpera 
o udziale w tej sprawie ziarnka chlorofilowego 
za nieuzasadniony. W ykazując jakie inne tłum a
czenie nasuwa ten fakt i stawiając go w związku 
z odkrytem i przez tegoż badacza ciałami odtleuia- 
jącem i w liściu p. K. przechodzi do hypotez doty
czących sposobu tworzenia się białka. Rospatrzy- 
wszy hypotezę Loewa (kondensacya aldehidu aspa- 
ragowego) i zaznaczywszy, że za punkt wyjścia brać 
należy nie NH3 ale kw. azotny (na podstawie zwła
szcza pracy E m m erlinga nad rolą C2 ff2 0 4) p. K. 
poddał rozbiorowi zrównanie podane przez Schim
pera w ostatniej jego pracy (C6 H |2 O0-j-2 N H03=  
C, lig N2 Oj -f- Co IIj 0« -f- 2Ho O -j- 30), wykazując 
zgodność ilości cząsteczek C2 H2 Oł i N H03 z tą  
rolą jaką przypisuje pierwszemu stwierdzona przez 
badania Em m erlinga hypoteza Holznera, oraz in 
nych faktów, po c/ęści przez samego Schim pera 
obserwowanych (niezależność szczawianów drugo- 
rzędowych od asymilaoyi) i przyszedł do wniosku, 
że, jeśli kw. szczawiowy istotnie powstaje podczas 
syntezy białka, to  należy przypuszczać, tworzenie 
się podczas tej pierwszej fa?y reakcyi (t. j .  tworze
nia się amidów, jak  przyjmuje Palladia).—Sam je 
dnak Schimper zaznacza, że nie mamy podstawy 
przyjmować jednakowego wciąż powstawania kw. 
szczawiowego w roślinie; p. K. wykazuje że jeśli 
co do szczawianów drugorzędowych fakty zgadza
ją  się z przypuszczeniem Schimpera, to jednak da
ją  się one wytłumaczyć i na korzyść odwrotnego 
przypuszczenia, t. j. że C2 H2 0 4 powstaje podczas 
rozkładu białka, a stanowczo to  pochodzenie przy
pisać należy kwasowi 1-szo i 3-cio rzędowych 
(3 ci o rzędowych Kohla nie Schimpera) szczawia
nów. Szczawiany te powstają tam , gdzie tworzy 
się obficie błonnik a ten ostatni uważać należy za 
p rodukt białka. W ten sposób zdaniem p. K. r ó 
żnica zasadnicza pomiędzy sprawami chemieznemi 
w zwierzęciu i w roślinie ściąga się ostatecznie do 
sposobu, w jak i rozkłada eig w nich białko: w pierw 
szych ostatecznym produktem  jest mocznik (lub 
kwas moczowy); w drugich — kwas szczawiowy. 
Obadwa sposoby rozkładu można wytłumaczyć, wy
chodząc z założenia, zgodnego z wzorem Schutzen- 
bergera), że białko jes t produktem  substytucyi ok- 
sam idu i faktu bardzo ogólnego, że w roślinach 
istnieją warunki dla powstawania NH02, w zwie
rzęcym zaś organizmie ich niema. Jeśli p rzedsta
wić wzór białka jako

C* o / *  >R,
 ̂\H  

2 1

(gdzie R; R1 zaw ierają C, H, N, S, O, to stosownie 
do tego czy rozkład cząsteczki odbędzie Big po l i 
nii 1 lub 2-ej otrzymawszy oksamid (k tóry  przy 
dalszem utlen:eniu daje mocznik i kw. węglowy)
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lub kw. szczawiowy. Pierwsza reakcyja odbędzie 
się pod wpływem czynników powodujących hy d ro 
lizę, druga pod wpływem CH02 zastępującego 

grom ady amidowe (NH2) przez hydroksylowe (HO). 
T a ostatnia reakcyja nie odbywa się w roślinie z wy
dzieleniem azotu ale tw orzą się związki diazowe 
(podobnie juk kw. diazo-octowy z glikokolu), które 
następnie redukują się na amidy, aby znów odtw o
rzyć białko z asym ilow anem i w odanam i węgla. 
Rospatrzywszy uważnie zarzuty przeciw  tej hipo
tezie p. K. w spomniał, że jakkolw iek jego własne 
doświadczenia nad  działaniem  N j Oj na białko nie 
dały żadnych określonych rezultatów, wszelako prze
m aw iają za jego hipotezą dwie prace chemiczne. 
Drechsel jak  wiadomo pierwszy otrzym ał pośrednio 
z białka mocznik i na podstawie przebiegu reakcyi 
wnosi, że proces, którem u to ciało zawdzięcza 
istnienie swoje w organizm ach, jes t hydrolizą; 
E . Sihulze otrzym yw ał * łubinu argin inę, k tó ra  
również daje mocznik—fakt św iadczący, że różni
ca końcowych produktów  nie polega na rdzennej 
różnicy w budowie b iałka roślinnego i zwierzęcego. 
W reszcie Buchner i C u rtiu s otrzym ali z żelatyny 
związek diazowy, odznaczający się trw ałością

Związki diazowe leżą jako  środkowy punk t po
między azotem utlenianym  a zredukow anym  (p o 
łącz. z H) a  więc przez nie leży droga od H N03 
do amidów.

Hipotezę tę  można byłoby związać z tw orze
niem  się błonnika w roślin ie, a tłuszczów w orga
nizmie zw ierząt, odnosząc i tę  różnicę do jednej 
wspólnej przyczyny. Wszelako obliczenia ilości 
azotu w roślin ie  i w stosunku do substancyj bez- 
azotowych i porównanie tego z procentowym  skła
dem białka w ykazuje, że przypuszczenie ta 
kie napotyka pewne, w dzisiejszym stanie w ie
dzy chem icznej, praw ie nieprzezwyciężone tru d 
ności.

Na tem  posiedzenie zostało ukończone.

SPRAWOZDANIE.

A. Palaz. T ra ite  de pho tom etrie  industrie lle , 
specialem ent appliąuee k l’eclairage electriąue. 
Paryż 1&92.

Niewiele istnieje dzieł trak tu jących  o fotom etryi. 
Zasady m ierzenia siły św iatła, sposoby i p rzy rzą
dy ku tem u celowi służące rozrzucone są po n a j
rozm aitszych czasopismach technicznych, co u tru 
dnia nie mało oryjentow anie się w przedm iocie. 
Co się tyczy pomiarów siły św iatła elektrycznego, 
to  od r .  1885 gdy Kriiss wydał swoję „E lektro- 
technische P hotom etrie” nic nowego nie było w y
dane; książka n in iejsza grupuje prace w tej dzie* 
dżinie zrobione od owej pory aż do chwili b ieżą

cej. Autor na początku wykłada fizyczne pod
stawy fotom etryi i robi przegląd istniejących foto
m etrów , poczynając od fotom etru L am berta  z r. 
1760, Bongnera, Foucaulta i Bnnsena i  kończąc 
na najnowszym fotometrze pp. L am m era i Brod- 
huna w berlińskiej pracow ni fizycznej; fotom etry 
te  oparte  są na zasaduiczem praw ie odwrotności 
kw adratów  siły św iatła do odległości. Potem p. 
P. opisuje przyrządy fotometryczne oparte na uży
ciu diafragm  i soczewek rospraszaiących: fot. Cornu, 
Napoli, Ayrton i Perry, Crova Mnscarta. W reszcie 
idą fotom etry opierające się na polaryzacyi i kom
p en sac ji światła jak  Duboscqna, W ilda, Wybauwa, 
Kiiissa, Grosse i fotom etry służące do m ierzenia 
św iatła o barw ach różnych pośród których n a j
bardziej używanym jest fot. W ebera. Spotykam y 
tu  jeszcze zarzucony dzisiai fotom etr selenowy 
Siem ensa i Halskego. W idzimy, że treść  jes t bar
dzo bogata, choć cokolwiek beskrytycznie podana. 
W rozdziale III autor podaje u>ywane dzisiaj je 
dnostki siły św iatła, jak  rozm aite świece norm alne, 
lam pę Carcela, z octanem amylu, benzynową i t. d., 
w reszcie jednostkę platynową Viollea i lam pkę ża
row ą. Częfć ogólną lończy opis kam ery fotome- 
trycznćj i przyrządów pomocniczych przy  m ierze
niu  siły św iatła.

W  rozdziale V p. P. wyjaśnia zasady św iatła ża
rowego i fabrykacyją-lam pek, mówi o natężeniu 
św iatła w kierunku poziomym i kulistym, o zmia
nach w zależności od p rą  tu, próżni i czasu pale
nia się lampki. W podobny sposób wyłożone są 
lam py łukowe, te  i tam te  uzupełnione tabelkam i 
i wzoram i. N astępuje ciekawy dział o równoważ
n ik u  mechanicznym św iatła, wydajności optycznej 
i o świetle sz.tucznem przyszłości. Rozdział VI 
trak tu je  o oświetleniu elektrycznością, sposobach 
jego  m ierzenia 1 skutku użytecznym; rospatru je 
wreszcie zadanie oświetlenia pewnej powierzchni 
w sposób jakna jekonomiczniejszy. Następnie wska
zówki dotyczące oświetlenia ulic, mieszkań, w ar
sztatów, stołów przy czytaniu. Do wad książki 
zaliczamy brak  przykładów niezbędnych w ksią^ 
żce te thn icznej i zbyt objektywne podanie tre śc i 
bardzo urozm aiconej.

8. St.

Wiadomości bibliograficzne.

— as. Dr. Bernhard Ravitz. Compendium der ver- 
gleichenden Anatomie, zum Gebrauche fiir Stu- 
d ierende d e r Medizin. M it 90 A bbildungen in Texte- 
Lipsk, 1893. sir. 272. Cena zł. 2,80.

Jes tto  bardzo  treściw y podręcznik  anatom ii po
rów naw czej, przeznaczony głównie dla studentów  
m edycyny lub lekarzy, ale przeważnie w celu po
w tórzenia i przy pomnienia sobie wykładów, miano- 

i wicie zaś przed egzaminami.
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Podręcznik  ten  rospada się na dwie części: ogól- 1 
ną i spec5ja lną .

Czgść ogólna A, zawiera wstęp, określenie ana
tom ii porównawczej i  innych nank zostających 
w związku z nią, podział tej nauki.

Dniej tra k ta t o komórce, organie i systemie o r
ganów pojęcia o analogii i homologii, o rozm na
żaniu się i rozwoju, o teoryi ewolucyi, wreszcie koń
czą tg część systemy zoologiczne.

W części B. specyjalnej przechodzi au to r kolej
no typy zw ierząt od Protozoa aż do V ertebrata 
(dziewięć ty p ó w )— i przy każdym podaje podział 
typu na grom ady, charakterystykę grom ad, po
dział na rzędy, przy których wymienia odpowie
dnią liczbę przykładów. Następnie opisuje ogólną 
budowę typu, grom ad i rzędów, przebiegając ustrój 
organów właściwych danej grupie zwiezząt.

W ydanie staranne.

K B G H I K A  H A U K G W A .

— sk. Kanały Marsa, P. Stanisław M eunier s ta 
ra  się wyjaśnić zagadkową przyczynę podwajania 
się kanałów Marsa, wywołując doświadczalnie od
powiednie zjawiska. Na wygładzonej powierzchni 
metalicznej rysuje czarnym  werniksem szereg ry 
sów i plam, odtwarzających mniej lub więcej do
kładnie kartę gieograficzną Marsa, a następnie rzu 
ca na n ią prom ień słoneczny, lut) jakiegokolwiek in 
nego światła. Następnie, w odległości kilku mili 
metrów  od powierzchni m etalicznej i równolegle 
do niej umieszcza cienką tkaninę muślinową, bar
dzo przezroczystą, rosciągniętą w ramie; wtedy 
ukazują się natychm iast wszystkie linije i wszyst 
kie plamy w podwojeniu, a to  dlatego, że obok 
każdej z nich występuje jej cień, rysujący się na 
tkan in ie  działaniem  światła odbitego od m etalu. 
Przedstaw ia to uderzające podobieństwo do karty, 
na której Schiaparelh podał wszystkie dostrzeżone 
zdwojenia. Przyznać trzeba, że najistotniejsze wa
runki tego doświadczenia znaleść mogą urzeczy
wistnienie na pow ierzchni Marsa i  w jego atm o
sferze. Światło słoneczne, padając na planetę, od
bija  się od różnych jej punktów bardzo niejedno
stajnie, daleko silniej od lądów, aniżeli od wód; 
kiedy atm osfera Marsa jest bardzo przejrzysta, 
różnica ta  nie je s t dla nas widoczną; jeżeli wszak
że ocean pow ietrzny zawiera mgłę przezroczystą 
w odpowiedniej wysokości, kontrast w ybija się 
jak  na m uślinie, a obok tych części powierzchni 
planety, które słabo św iatło odbijają, zwłaszcza zaś j  

obok kanałów, w ystępują obrazy do nich równo
ległe. (Comptes rendus).

— sst. 0 świetle planet. Pytanie, czy światło 
p lanet jes t w stanie wywołać cień, zapewne nasu

wało się niejednem u szczególniej podczas kilku 
ostatnich tak  świetnych pod względem p lanet m ie
sięcy. Odpowiedź na nie znajdujemy w listopa
dowym numerze czasopisma 1’Astronomie. Miano
wicie p. Marceli Moye d. 30 S ierpnia obserwował 
Marsa na krótką chwilę przed przejściem przez 
południk; prom ienie p lanety przedostawały się 
przez okno do pokoju i padały na przeciwległą 
ścianę; na drodze ich z łatwością można było spo- 
strzedz biały papier, niewidzialny całkiem w in 
nych stronach pokoju, a na nim dawały się od
różnić cienie palców. Również można było zau
ważyć liczbę wyrazów w gazecie, położonej na sto
le w oświetleniu Marsa, choć odczytać się nie d a 
w ały, jak  to miało miejsce przy świetle Jowisza; 
p. Moye wnosi stąd. że Mars z pewnością wytwarza 
cienie, nietak wprawdzie wyraźne jak  Jowisza, 
ale bądźcobądź dające się ocenić.

W  tymże numerze p. Leon Guiot, mówiąc o świe
tle W enery, nadm ienia, że zdumiony był blaskiem 
św iatła, jakie biło do pokoju przez otw arte okno 
od tej planety. Patrząc na zegar wiszący na ścia
nie, widzieć można było wyraźnie jego cień na 
ścianie, podobnie jak przy świetle księżycowem. 
W tedy to właśnie W enerę za białego dnia można 
było gołem okiem widzieć na niebie.

— sk. Działanie prądu na magnes bada p. Dechar- 
me w ten sposób, że na powierzchni kąpieli r tę 
ciowej, doskonale czystej, co je s t warunkiem n ie 
zbędnym, umieszcza lekką igiełkę namagnesowaną 
igłę np. do szycia długości 3 do 4 centym etrów, 
z obu stron zaostrzoną, — do rtęci z«ś wprowadza 
platynowe końce dru tu  idące od stosu o 2 lub S 
ogniwach. Pod wpływem prądu magnes szybko 
się przesuwa w różnych kierunkach, a to stosownie 
do tego, w których punktach, względnie do położe
n ia  biegunów igiełki, p rąd  przenika do rtęci.

| U rządzenie takie dozwala sprowadzać znaczną licz
bę różnych kombinacyj. (Comptes rendus).

R O Z M A I T O Ś C I .

— rr. Średni poziom mórz europejskich. Wiadomo, 
jak  wielkie różnice w poziomie mórz wykazały 
pomiary dawniejsze wykonane zapomocą wahadła 
Nie przedsiębrano dotychczas ścisłej rewizyi po. 
przednio osięgniętych rezultatów, aż dopiero w osta
tn ich  czasach zmierzono poziomy mórz eu rope j
skich zapomocą przyrządu Lallem anda i ścisłej n i '  

welacyi. Poziom m orza pod M arsyliją przyjęto 
za zero. Zestawiamy tu  rezultaty dawnych pom ia
rów z nowemi; starsze są umieszczone w nawia,- 
sach:
Morze A dryjatyckie (s‘acyj 4) —3,7 cm (-(-42 cm)
M. Śródziemne zach. (stacyj 8) —2,1 „ (+ 5 ,3  ,, )
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Oo. A tlan tycki (stacyj 6) ± 0 ,0  „  (+ 88 ,5  „ )
Kanał La Manche (stacyj 8) + 2 ,0  „ (+ 7 6 ,8  „  )
Morze niem ieckie (stacyj 12) —2,2 „  (+ 69 ,3  „ )
Morze Bałtyckie (stacyj 5) — 4,4 „ (+ 79 ,4  „  )

Nowe zatem pom iary praw ie nie w ykazały ża
dnych różnic. Morza europejskie leż§ w jednym  
poziomie; znaczenie gieograficzne tego rezultatu  
je s t nadzwyczaj wielkie.

P osiedzenie 18-te K om isyi stałej teoryi 
ogrodnictwa i nauk przyrodniczych pom oc

niczych odbędzie się we czwartek dnia 15 
Grudnia 1892 r., o godzinie 8-<5j w ieczo
rem, w  lokalu Towarzystwa O grodnicze
go (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:

1. O dczytanie protokułu posiedzenia po
przedniego.

2. Inż. J. Słow ikow ski „Zjawiska zamar
zania rzek”.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y

za tydzień od 30 Listopada do 6 Grudnia 1892 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi m eteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

'fl
i®*3

B arom etr 
700 mm + T em peratura w st. C.

SC
bn Kierunek w iatru

Suma
opadu

U w a g i .
a 7 r . 1 p. 9 w. 7 r. 1 P. 9 w. Najw. Najn.

30 Ś. 48,8 46,1 46,3 —2,2 - 0 ,8 - 1 ,0 0,8
1

—5,3 91
1

WS*,SW»,SW‘ 0,2 Popoł. krupy, deszcz w n. 
śnieg

1C. 47,0 48,7 49,5 1,0 2,6 1,2 2,9 - 3 ,5  80
1

W Slł,SWs,SW< 0,3 Rano wich., popoł i w n. 
śnieg

2 P. 45,8 40,0 4 i,3 - 1 ,6
■

—2,0 —3,0 1.2 - 5 ,1  92
1

S '2,S6,\ \ 'e 2,5 Rano i w n. wich., popoł. 
i w n. śn.,koło naok. ks.

3 S. 48,4 51,2 51,7 - 1 ,5 —0 2 - 2 ,4 0,5 —5 5 90 WN12,W4,Wł 0,1 Rano wich., popoł. śnieg, 
Wisła stanęła.

4N . 47,0 43,9 39,5 - 4 ,0 - 3 ,4 - 3 ,4 - 2 ,4 - 6 ,6  ,91 SE9.SEs.SE1 0,6 R. wich., pop. tuk  zenital- 
ny koła naok.ks.,w n. śu.

t> P. 37,7 36,8 35,9 —2,6 —2,3 - 3 ,4 - 1 ,9 - 5 ,7  97 SE8,SE4,NE2 8,3 C. dz. i w n. śn. z przerw, 
utrw aliła się powł. śn.

CW.

Śred

31,5

aia

28,4 

42,7~

27,8 - 4 ,8

1 
J 

1
to 

\ 
w

 
■%- 

j 
00 - 4 ,1 - 3 ,4 —7,2 |96 

1 1

N5,Nc,N5 1,6

13,6

0. dz. i w n. śn. z przerw., 
chwil, zamieć

UWAGI- K ierunek w iatru  dany je s t dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano , 1-ej po południu i  &-ej 

wieczorem. Szybkość w iatru  w m etrach na sekundę, b. znaczy burza. d .—deszcz.

T R E Ś ć .  Chem ija w usługach praw a, przez M. Flaum a. — Synteza skał i m inerałów, napisał J . Mo- 
rozewicz. — O owadach m ieszkających na  dębach, przez A. S. — Towarzystwo ogrodnicze. — S pra
wozdanie. — W iadomości b ib liograficzne. — K ronika naukowa. — Rozmaitości. — Buletyn m eteoro

logiczny.

W ydaw ca A. Ślósarski. R edaktor Br. Znatowicz.

H03BQJieH0 I(eH3ypoio. BapuiaBa 30 HoaSpa 1892 r. W arszawa. D ruk E m ila Skiwskiego.




