
JH  5 . Warszawa, d. 29 stycznia 1893 r. T o m  X I I .

TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
c 7 c urnata«  ̂ Kom itet Redakcyjny W szechśw iata  stanowią Panowie:

PRENUM ERATA „WSZECHŚWIATA . Meiandrowlcz J.. Deike K„ Dickstein S„ Iloyer H„
W  W a rs za w ie : rocznie rs. 8 j Jurkiewicz K., Kwietniewski Wł., Kramsztyk S., Na-

, , . ! tanson T„ Prauss St., Sztolcman I. i  Wróblewski W.kwartalnie „ 2  ! J J

Z  p rze s y łk a  pocztow ą: rocznie „ lo  j Prenumerować można w Redakcyi „Wszechświata"
półrocznie „ 5  i we wszystkich księgarniach w kraju i zagranicą.

Adres IS©da,łcc3ri: KZralso-̂ T-slsrle-̂ rzecłinieście, 3STr ©©.

0  J 1 M I 0 Ł E .

Rośliny wyższe, kwiatowe, żyjące pasorzyt- 
nie, czy to na korzeniach, czy też na gałę
ziach innych roślin można podzielić na dwie j 
znacznie się różniące gromady. Jednę z nich 
składać będą rośliny, zawierające w komór
kach liści, łodygi i t. p. zielony barwnik na
sycaj ący pewne drobne protoplazmowe ciałka, 
czyli t. zw. zieleń (chlorofil), drngą zaś rośliny 
pozbawione tej zieleni i posiadające wtedy 
najrozmaitsze inne barwy, częstokroć bardzo 
iaskrwawe i piękne. Pierwszy oddział paso- 
rzytów ma przedstawicieli w naszym kraju 
z rodziny Santalaceae (santałowate), Loran- 
thaceae (gązewnikowate) i z podrodziny Rhi- 
nantheae (szelążnikowe), składającej wraz 
z wielu innemi obszerną rodzinę roślin trę- 
downikowatych (Scrophulariaceae). Z paso- 
rzytów pozbawionych zieleni posiadamy kilka 
gatunków kanianki (lud. złoto—Cuscuta) na
leżącej do rodziny powojowatych (Convolvula- 
ceae), niewiele (przynajmniej dotąd u nas 
znalezionych) gatunków rodzaju zarazy (Oro- 
banche) z rodziny Gesneraceae i jedyny ga

tunek łuskiewnika (Lathraea Sąuamaria), za
liczamy również do powyżej wspomnianej 
podrodziny szelążnikowych (Rhinantheae). 
Rośliny z każdej z wyszczególonych rodzin 
odznaczają się odrębnemi znamionami paso- 
rzytnemi i w nieco odmienny sposób utrwala
ją  się na zawładniętych w swoje posiadanie 
żywicielach; nawet pojedyńcze rodzaje jednej 
i tej samej rodziny różnią się częstokroć znacz
nie w tym względzie pomiędzy sobą. O głów
niejszych przedstawicielach wszystkich tych 
rodzin roślin pasorzytnych opowiem tu innym 
razem, obecnie zaś ograniczę się tylko na 
skreśleniu główniejszych znamion postaci 
i życia zwyczajnej jemioły '), która z powodu 
osiedlania się wysoko na gałęziach drzew 
i wieloletniego tam istnienia zwracała na sie
bie uwagę już od niepamiętnych czasów i jest 
może dlatego jedną z najciekawszych roślin, 
jakie Europa posiada w swej florze.

Jemioła zwyczajna czyli biała (Viscum al
bum L.) należy do nielicznej w rodzaje, lecz

!) W szechświat już dwa razy zamieszczał wia
domość o tej roślinie, raz w 1888  r. w Nr 15 
i 16 (artykuł p. S. Grrosgłika) i drugi raz w 1891 r. 
w Nr 9, gdzie się znajduje sprawozdanie z mego 
wykładu w W arsz. Tow. Ogrodniczem.
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bogatej w gatunki rodziny roślin gązewniko- 
watych (Loranthaceae), stojących w ukła
dzie przyrodniczym zdaleka od wszystkich in
nych rodzin, gdyż nieokazujących żadnych 
zbliżonych z niemi znamion, po których 
możnaby było wnioskować o ich nieja- 
kiemś wzajemnem pokrewieństwie. Z  tych 
to przyczyn botanicy dzisiejsi umieszczają 
gązewnikowate wraz z dwiema innemi rodzi
nami, a mianowicie santałowatemi (Santa- 
laceae) i kokornakowatemi ( Aristolochia- 
ceae) '), niezdradzającemi również bliższego 
pokrewieństwa z pozostałemi szeregami ro
ślin — pod nazwą Hysterophyta jako dodatek 
do roślin wielopłatkowych, nie wyznaczają im 
jednak stosownego miejsca pomiędzy temi 
ostatniemi.

Wszystkie gązewnikowate obierają sobie 
siedlisko na gałęziach rozmaitych drzew 
i krzewów; jest ich przeszło trzysta gatun
ków, z których największa ilość należy do pa
sa zwrotnikowego ziemi, a przeważnie do flo
ry południowej Ameryki i południowo-wscho
dniej Azyi. W  krajach umiarkowanych spo
tykamy ich stosunkowo niewiele, z tego 
w Europie tylko dwa rodzaje, Loranthus (gą- 
zewnik) z jedynym gatunkiem z niewielu do
tąd odróźnionemi odmianami. Gązewnik 
właściwy (Loranthus europaeus) nie był do
tąd znaleziony w Królestwie Polskiem, naj
bliższe jego stanowisko odkryte przez ś. p. 
Kazimierza Łapczyńskiego znajduje się w po
wiecie Uszyckim na Podolu. Kośnie on wy
łącznie na dębach, a także w Europie połu
dniowo-zachodniej i na kasztanach słodkich. 
Jemioły posiadamy tylko jeden powyżej wy
mieniony gatunek, spotykany na gałęziach 
różnych drzew i według tego mniej lub wię
cej zmienny pod względem postaci, barwy lub 
wielkości.

Wygląd dobrze rozrosłego i miernie stare
go krzaka jemioły jest w przybliżeniu prawie 
zupełnie kulisty, j ak to widać na rysunku (fig. 1) 
umieszczonym w niniejszym n-rze Wszech-

') Te ostatnie nie są pasorzytam i. Oprócz 
tych trzech rodzin zaliczane tu jeszcze  bywają 
dwie inne rodziny w yłącznie z pasorzytów złożo
ne Bafflesiaceae i Balanophoraceae, lecz z tych  
w  naszym kraju niema ani jednego przedstawi
ciela.

świata, a zdjętym zapomocą fotografii z ży
wego okazu, rostującego na gałęzi brzozy 
zwyczajnej. Powierzchnię takiej kuli jemio- 
łowej tworzą wyłącznie liście, wyrastające po 
dwa naprzeciwko siebie na końcu każdej ga
łązki i umocowane na niej pod kątem prawie 
zupełnie prostym względem jej osi, lecz na
stępnie sierpowato wykrzywione i wzniesio
ne do góry, a przytem mniej lub więcej 
wichrowato skręcone. Gałązki, noszące na 
sobie liście, wyrastają po dwie, trzy, cztery 
aż do sześciu u szczytu każdego starszego pę
du i rozchodzą się od siebie widełkowato na 
wszystkie ̂ strony pod kątem ostrym, lub pra
wią rozwartym, a to zależnie od tego, w ja 
kiej liczbie załoźonemi zostały.

Wogóle całe rozgałęzienie się jemioły jest 
ściśle widlaste, tylko należy przyjąć za zasa
dę, źe im roślina ta  jest młodsza, a gałąź ży
wiciela bogatsza w zapasy odżywcze, tem roz
widlenia jemioły w jednym punkcie bywają 
liczniejsze i na odwrót: Na starych kępach 
tego pasorzytu spotykamy młodsze pędy, 
powstające tylko po dwa obok siebie, a przy
tem często się także zdarza, źe jedno z roz- 
widleń marnieje nierozwijając się już wcale, 
lub też dosięga tylko stosunkowo nieznacz
nych rozmiarów.

Każda kępa jemioły bierze początek z je
dnego albo z kilku pędów pierwszorzędnych, 
wyrastających pojedyńczo, bezpośrednio na 
korze gałęzi żywiciela. Z tych pędów na 
drugi rok powstają nowe latorośle w liczbie 
pięciu do sześciu, umieszczone widlasto wzglę
dem siebie i rozchodzące się na wszystkie 
strony.

Po kilku latach w ten sam sposób powta
rzającego się wzrostu krzewiny, kępa jemioły 
przybiera postać przybliżenie kulistą, złożoną 
początkowo z rzadkich tylko rozgałęzień, pó
źniej zaś coraz gęstszych i mocniej powierz
chnię kuli wypełniających. Liście, wyrasta
jące początkowo pod kątem prostym u szczytu 
gałązek, następnie wzniesione półksięźycowa- 
to ku górze i mniej lub więcej na bok skrę
cone, według wszelkiego prawdopodobień
stwa, m ają za zadanie ochranianie kęp jemio
ły od możliwych uszkodzeń przez silny wi
cher, który, uderzając na nie z jakiejkolwiek 
strony, spotyka zawsze na pierwszym planie 
liście, przeprowadzające go ku wnętrzu kępy 
naprzód na najmłodsze latorośle, później zaś
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na coraz starsze i grubsze, a więc znacznie 
wytrzymalsze, a w końcu na sarnę gałąź ży
wiciela, o którą wszelki napór wiatru już 
osłabiony znacznie przejściem tej zawikłanej 
drogi, ostatecznie rozbija się zupełnie. Że 
się podobnie dzieje można wnosić z kęp je- |

ich pędów i liści wychodzi w takich razach 
bez żadnej krzywdy dla siebie.

Każda latorośl jemioły opatrzona jest 
u dołu, u samej nasady, dwoma małemi, nie- 
pozornemi, łuskowatemi przedlistkami, stoją- 
cemi naprzeciw siebie, zresztą cała latorośl

F ig. 1. Jemioła na gałęzi brzozowej (podług fotografii zdjętej z przyrody).

mioły, wyrastających obficie na drzewach, 
rozrzuconych pojedyńczo w polu, lub przy 
drogach, szczególniej zaś na topolach zwy
czajnych. Gałęzie'ich często bywają łama
ne przez wicher, podczas tego, kiedy jemioła 
sama z siebie nadzwyczaj krucha, skutkiem 
zapewne powyżej opisanego ułożenia swo-

jest nagą i nosi dopiero na swoim wierzchoł
ku dwa naprzeciwległe, już powyżej opisane 
liście, ułożone na krzyż względem owych 
łuszczkowatych przedlistków.

Liście są trwałe i zdolne średnio przetrwać 
siedemnaście miesięcy, wskutek czego kępy 
jemioły są zawsze i latem i zimą zielone. Po



68 WSZECHSWIAT. N r  5.

ostatniej właściwości łatwo jest ją  odróżnić j 
od gązewnika (Loranthus), którego liście za
wsze odpadają przed zimą. U samego 
szczytu pędów pomiędzy liśćmi zostają zało
żone kwiaty, męskie na męskich kępach je
mioły, a żeńskie na żeńskich (jemioła należy 
do roślin oddzielnopłciowych, w których na 
jednych osobnikach bywają tylko same mę
skie, albo same żeńskie kwiaty), zazwyczaj 
w liczbie trzech (rzadziej pięciu), przyczem 
kwiat środkowy stanowi zakończenie punktu 
wzrostowego pędu, dwa inne zaś wyrastają po 
jego bokach. Kwiatostan męski posiada je- j  
dnę parę przykwiatków (listków podkwiato- 
wych), żeński natomiast dwie pary. Są to j 

krótkie, a bardzo szerokie łuski barwy żółto- ! 
zielonej, opatrzone w górnym końcu białemi 
rzęskami. Z  kątów dolnych przykwiatków, 
wyrastają kwiatki boczne, górne pozostają 
zazwyczaj płonnemi. Kwiaty posiada jemio
ła  bardzo uwstecznione, przypominające swo
im rozwojem więcej odpowiednie narządy ro- 
dzajne wyższych skrytokwiatowych, aniżeli 
kwiaty innych roślin. Żeńskie mają cztery 
drobne zielonawe płatki, umocowane na za
lążku i w następstwie odpadające; słupka nie
ma wcale, a tylko maleńkie bliznowate wy
wyższenie pomiędzy płatkami korony; owoc 
dolny zwyczajnie jednoziarnowy, postaci ku
listej białej jagody, o mięsie ciągliwem i lep- 
kiem, z którego dawniej powszechnie przygo
towywano lep na ptaki. Nasiona pokryte 
mocną skorupką posiadają w sobie częstokroć 
po dwa i po trzy zarodki, t. j. kiełki, z któ
rych tylko jeden daje początek nowej ro
ślinie.

Kwiaty męskie pod względem prostoty bu
dowy są jeszcze ciekawsze od żeńskich. Skła
dają się one z czterech nierównych pomiędzy 
sobą płatków, z których dwa naprzeciw sie
bie stojące są szersze od dwu innych; do każ
dego płatka przyrośnięte są pylniki całą swo
ją  długością, i szerokością *). Właściwych 
pręcików, zróżnicowanych w nitkę i pylnik, 
jakie znajdujemy u innych roślin kwiatowych, 
niema tu wcale. Pylniki nie są złożone z dwu

') O rozwoju kwiatów jem ioły  patrz nowszą  
pracę L. Josta w „Botanische Zeitung” z r. 1888  
Nr 23 i 24 . Tamże uwzgiędnionem zostało i star
sze piśmiennictwo.

lub czterech podłużnych torebek, lecz podzie
lone są na kilkadziesiąt drobnych komór, roz
rzuconych bez żadnego porządku po całej ich 

! powierzchni, z których każda oddzielnie otwie
ra  się na zewnątrz i wysypuje zawarte w niej 
ziarna pyłku. Środek kwiatu męskiego u spo
du jest szeroki i zupełnie płaski i nie po
zwala odnaleźć na sobie nawet najmniejszego 
śladu jakiegokolwiek szczątka narządu ro- 
dzajnego żeńskiego, t. j. słupka.

Jemioła kwitnie bardzo wcześnie z wiosny, 
pospolicie już na początku marca, a wkrótce 
po okwitnięciu założonemi już zostają na niej 
pączki na kwiaty przyszłoroczne. Te ostatnie 
łatwo jest już odróżnić w maju.

Nasiona zwykły kiełkować dopiero w tym 
ostatnim miesiącu; wcześniej trudno jest je 
doprowadzić do kiełkowania, chociaż jagody 
jemioły w końcu października są już zupełnie 
dojrzałe. Ziarna kiełkują na wszelkiem wil- 
gotnem podścielisku, lecz w młodą roślinkę 
rozwinąć się mogą tylko, jeżeli padły na ga
łąź jakiego drzewa, sprzyjającego ich wzro
stowi, w przeciwnym razie marnieją. Daw
niejsze, ogólnie rozpowszechnione mniemanie, 
jakoby nasiona mogły kiełkować jedynie wte
dy, gdy przeszły przez żołądek ptaka żywią
cego się jagodami, okazało się nieprawdzi- 
wem. Prawdą jest natomiast, że jemioła 
głównie ptakom, szczególnie zaś drozdom i je- 
miołuchom, zawdzięcza swoje mniej, lub wię
cej szerokie rozprzestrzenienie. Tylko ptaki 
zjadając jej jagody roznoszą nasiona po bliż
szych i dalszych drzewach, na których siada
ją  dla odpoczynku i dziób swój oblepiony 
ziarnami ocierają o ich wierzchołki i gałęzie. 
Sama jemioła rozsiewać się może tylko wte
dy, gdy rośnie u szczytu drzewa, lub wysoko 
na gałęzi, dojrzałe bowiem jagody, opadając 
w maju, jeśli uderzą przypadkowo o inną ga
łąź, przylepiają się do niej i dają częstokroć 
początek nowej roślinie. Takie jednak samo 
przez się rozsiewanie się jemioły posiada tyl
ko bardzo szczupły zakres, gdyż może się od
bywać albo wyłącznie na tem samem drzewie, 
lub teź conajwyźej przy pomocy wiatru w naj- 
bliższem sąsiedztwie.

(Dok, nast.).
Dr A. Zalewski.
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NOWA HIPOTEZA

G W I A Z D  NOWYCH.

O gwiazdach zmiennych częściej aniżeli
0 jakiemkolwiek innem zjawisku astronomicz- 
nem mówić nam przychodzi, hipotezy bowiem 
gwiazd zmiennych są również bardzo zmien
ne. Wypływa to już stąd, źe dostrzeżenia 
coraz dokładniejsze, coraz ściślejsze metody 
badań odsłaniają szczegóły poprzednio nie
znane, których hipotezy dawniejsze ująć i wy
jaśnić nie mogły, trzeba się więc odwoływać 
do tłumaczeń innych. Sama zaś potęga tego 
objawu, zwłaszcza, gdy wzmożenie się blasku 
dalekiej bryły słonecznej jest tak znaczne, źe 
drobna gwiazda nagle jako gwiazda „nowa” 
na tle się niebios wybija, uderza silnie wyo
braźnię naszę i znagla do szukania przyczyn, 
które olbrzymie takie przewroty w przestrzeni 
wszechświata sprowadzają.

Nową hipotezę, o której mówić tu mamy, 
podał p. Seeliger w jednym z ostatnich nu
merów czasopisma astronomicznego „Astro- 
nomische Nachrichten”, wywołała ją  zaś „no
wa” gwiazda, która w końcu 1891 roku za
błysła w gwiazdozbiorze Woźnicy. Objawy, 
jakie gwiazda ta  przedstawiała '), zarówno 
pod względem zmienności swego blasku jak
1 charakteru swego widma, były tak osobliwe, 
źe hipotezy dawniejsze okazały się niedosta- 
tecznemi do ich wyjaśnienia. Gwiazdę tę za
częto obserwować od dnia 1 lutego r. z., gdy 
uwagę astronomów zwrócił na nią ksiądz To
masz Anderson; w ciągu pierwszych dni do
strzeżeń, od d. 1 do 3 lutego, blask jej wzma
gał się szybko, a przy najsilniejszej swej jas
ności była gwiazdą 4,7 wielkości. Odtąd 
jasność jej słabła, z początku, aż do 13 lute
go, zwolna, następnie zaś prędzej do 16 lu
tego, gdy zeszła do wielkości 5,8, poczem 
znów rozjaśniła się i d. 18 lutego osięgnęła 
drugie maximum, wielkości 5,14. Dnia 23 
lutego była znów gwiazdą 5,8 wielkości, na
stępnie znów się rozjaśniała aż do 2 marca, 
gdy przedstawiała trzecie maximum 5,4 wiel

') W szechświat z r. z ., str. 191, 238 , 654.

kości, a odtąd słabła szybko, tak, źe w końcu 
marca była już gwiazdką zaledwie 9,3 stopnia 
wielkości.

Ukazanie się wszakże tej gwiazdy, albo 
raczej nagłe wzmożenie jej blasku, miało 
miejsce już wcześniej, występuje ona bowiem 
od 1 grudnia na fotogramach nieba, zdejmo
wanych codziennie, gdy tylko pogoda sprzyja, 
w obserwatoryum w Cambridge w Stanach 
Zjednoczonych; fotogramy zaś te zdradzają, 
źe i 20—22 grudnia przedstawiała ona rów
nież maximum blasku, lubo słabsze aniżeli 
dnia 3 lutego. Nie na tem wszakże jeszcze 
ograniczają się przeskoki jej blasku, w sier
pniu bowiem i wrześniu, gdy zeszła już była 
do rzędu gwiazdek bardzo drobnych, stała 
się znów nieco jaśniejszą, przyczem wydawała 
się jakby otoczona mglistą powłoką; prof. 
Barnard w obserwatoryum Licka widział ją 
d. 18 sierpnia w potężnym swym teleskopie 
jako drobną mgławicę, o średnicy 3", z ją 
drem 10 wielkości; d. 1 września była nieco 
jaśniejsza.

Badania spektralne nowej gwiazdy, prze
prowadzone przez prof. Yogla w Poczdamie, 
wydały rezultaty niemniej szczególne, aniżeli 
poprzednie obserwacye fotometryczne. Widmo 
mianowicie okazało się złoźonem z dwu widm, 
z których jedno zawierało szerokie, ciemne 
linie wodoru, gdy w drugiem linie te były 
jasne, a nadto linie jasne znacznie względem 
ciemnych były przesunięte; daje się to zatem 
wytłumaczyć jedynie istnieniem dwu ciał, po
siadających bardzo szybki ruch względny, 
wynoszący w kierunku naszego widzenia oko
ło 120 mil geograficznych na sekundę, jak to 
można było ocenić z wielkości wzajemnego 
przesunięcia się linij iasnych i ciemnych.

Podwójne widmo nowej gwiazdy Woźnicy 
nasuwa więc bezpośrednio domysł, źe mamy 
tu do czynienia z gwiazdą podwójną, a dla 
wyjaśnienia nagłego wzmożenia jej blasku 
odwołać się możemy do teoryi, którą nie
dawno tak dokładnie rozwinął Wilsing na 
podstawie.badań Yogla, tyczących się zmien
ności gwiazdy Algol l). Według teoryi tej 
przyczyną chwiejności blasku gwiazd są zmia
ny w atmosferach ich zachodzące pod wpły

■) W szechświat z r. 1890, str. 77, z r. 1891 , 
str. 149 oraz z r. 1892 , str. 353.
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wem silnego zbliżenia się wzajemnego dwu 
I rył niebieskich. Gdy zwłaszcza towarzysz 
g wiazdy głównej w takim układzie podwój
nym krąży po drodze silnie eliptycznej, może 
do tej gwiazdy głównej niekiedy bardzo się 
blizko przysuwać, a w takim razie działaniem 
swego przyciągania wywoływać może z jej 
wnętrza wybuchy znacznych ilości gazów go
rących, które powierzchnię jej tak silnie roz
jaśniają, źe gwiazda słaba i oku nieuzbrojo
nemu niedostępna staje się nagle widoczną 
i ukazuje się jako gwiazda nowa, w widmie 
zaś jej wystąpią linie jasne, jako widmo gazu 
płonącego.

Linie jasne, jak  widzieliśmy, istnieją rze
czywiście w widmie nowej gwiazdy Woźnicy, 
niewszystkie jednak dostrzeżone szczegóły 
przemawiają za powyższą teoryą Wilsinga. 
Uderza tu  przedewszystkiem niesłychana szyb
kość 120 mil geograficznych na sekundę, ja 
kiej dotąd w ogólności śród brył niebieskich 
nie obserwowano. Rachunek przeprowadzo
ny przez p. Seeligera wykazuje, że tak szybki 
ruch paraboliczny mógłby mieć miejsce tylko 
w razie, gdyby masy obu części składowych 
nowej tej gwiazdy przechodziły masę słońca 
znacznie więcej, aniżeli 15 000 razy. Gdy
byśmy przypuścili, że ruch ten nie jest para
boliczny, ale hiperboliczny, możnaby przyjąć 
wprawdzie masy znacznie mniejsze, ale znów 
w przypuszczeniu, że szybkość względna 120 
mil w drobnej tylko części spowodowana jest 
przez przyciąganie obu brył, źo zatem tak 
olbrzymią szybkością ożywione były i poprze
dnio, zanim się ku sobie zbliżyły. Aby więc 
teoryą Wilsinga do obecnej gwiazdy nowej 
nagiąć, mamy do wyboru albo przypuszczenie 
mas olbrzymich, albo szybkości niemniej ude
rzających; jedno i drugie z tych przypuszczeń 
nie jest wprawdzie zupełną niemoźebnością, 
niemniej jednak pewność teoryi osłabia.

Inną jeszcze trudność nastręcza kilkakrot
ne, jak widzieliśmy, rozjaśnianie się gwiazdy. 
Przy tak  szybkim przebiegu obu brył nie
bieskich wzajemne ich oddziaływanie musia
łoby się dokonać szybko i rozegrać w ciągu 
niewielu może godzin zaledwie, przy pierw- 
szem rozjaśnieniu gwiazdy w końcu grudnia 
1891 roku. Skądźeź więc gwiazda po kilku 
tygodniach, w początku lutego 1892 r., przed
stawiała znów maximum swego blasku i to 
znaczniejsze jeszcze, aniżeli poprzednio; skącl-

żeż zabłysła znów w marcu, a następnie jesz
cze w sierpniu i wrześniu, skąd pochodziła 
dalej otaczająca ją  mgławica, którą kilku 
obserwatorów niewątpliwie widziało.

Z tych więc względów odwołuje się p. See- 
liger do zupełnie innej hipotezy, która z róż
nych tych szczegółów dokładniej i łatwiej 
sprawę zdaje. Fotografia nieba nauczyła, 
a raczej potwierdziła tylko domysł, źe prze
strzeń świata wypełniona jest obficie rozle- 
głemi zbiorowiskami nader rozrzedzonej sub- 
stancyi kosmicznej, które w ogólności mgła
wicami nazywamy, jakkolwiek pod względem 
budowy fizycznej znaczne przedstawiać mogą 
różnice. Wiemy dalej, źe ciała niebieskie 
posiadają ruch własny, wszystkie przesuwają 
się w przestrzeni, pojmujemy tedy, że gwiaz
da wkroczyć może w taki obłok kosmiczny, 
a przypuszczenie to jest nawet prawdopodo
bniejsze, aniżeli tak silne zbliżenie się dwu 
gwiazd, jakiego wymaga hipoteza poprzednia. 
Skoro zaś bryła niebieska wkracza w obłok 
kosmiczny, następuje natychmiast rozgrzanie 
się jej powierzchni, choćby substancya mgła
wicy jaknajbardziej była rozrzedzoną. Wsku
tek zaś tego podwyższenia temperatury, do
koła bryły wywiązują się produkty ulatniania, 
które się w części od niej odrywają i rychło 
przybierają szybkość, jaką posiadają sąsie
dnie części obłoku.

Proces ten łatwo daje się zestawić z obja
wami, zachodzącemi przy ukazywaniu się 
gwiazd spadaj ącycli i kul ognistych. I  tu rów
nież wdziera się z pewną szybkością bryła 
zbita do zbiorowiska materyi bardzo rozrze
dzonej, mianowicie do górnych warstw atmo
sfery; przytem rozgrzewa się i częściowo ulat
nia, drogę zaś, jaką przebiega, zaznacza jas
na smuga, często widzialna jeszcze przez czas 
długi po nagłem zjawieniu się meteoru. Oder
wane więc cząstki tracą szybko względną swą 
prędkość względem powietrza, wydaje się bo
wiem, jakby zgoła nie posuwały się za bie
giem meteoru.

Jeżeli zaś gwiazdę, w ten sposób przez tar
cie rozjaśnioną, poddamy badaniu spektral
nemu, otrzymamy oczywiście widmo podwój
ne. Jedno z nich będzie widmem samejże 
gwiazdy, zatem widmem ciągłem, poprzerzy- 
nanem liniami ciemnemi, wywołanemi przez 
pochłanianie światła w otaczającej masie ga
zowej; drugie zaś •— będzie to widmo mgła
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wicy, głównie z linij jasnych złożone. Linie 
nadto ciemne widma jednego będą, tembar- 
dziej względem linij jasnych widma drugiego 
przesunięte, im znaczniejszy jest ruch wzglę
dny gwiazdy i mgławicy, w ogólności przeto 
zjawisko całe będzie tego rodzaju, jakie nam 
właśnie przedstawiała nowa gwiazda Woź
nicy.

Należy więc tylko jeszcze rozpatrzyć, czy 
hipoteza ta  łatwo też może wyjaśnić znaczną 
szybkość, jaką zdradza widmo nowej gwiaz
dy. Otóż, rozumieć możemy, źe gdy gwiaz
da zbliża się do obłoku, wydłuża się on ku 
niej, a wydłużenie to wzrasta w miarę wza
jemnego zbliżania, podobnie jak i szybkość 
oddzielnych części mgławicy względem gwiaz
dy. Rodzaju tego ruchu bliżej określić nie
podobna, nieznając budowy materyi stanowią
cej mgławicę, w każdym jednak razie wzglę
dna szybkość jej części słabnie rychło w mia
rę oddalania się od gwiazdy, a otoczenie tej 
ostatniej zajęte będzie przez części, bardzo 
rozmaitą szybkością ożywione. Choćby więc 
pierwotna ich prędkość była bardzo nieznacz
na, to jednak części mgławicy, przypadające 
blizko powierzchni gwiazdy, przechodzić mo
gą w ruch bardzo szybki, jaki obserwacye 
nowej gwiazdy wykazały. Nadmienić jeszcze 
wypada, że linie w widmie nowej gwiazdy były 
bardzo rozszerzone, co daje się dobrze wy
jaśnić tem, źe cząstki usuwające się od gwiaz
dy, posiadają prędkość bardzo różną; spotka
nie się dwu gwiazd, dwu brył zbitych nie da
wało bezpośrednio powodu do takiego 'roz
szerzania linij widmowych.

Dopokąd zaś bryła niebieska posuwa się 
w zbiorowisku materyi kosmicznej, objawy te 
wciąż trwać będą, widmo więc przez czas 
długi utrzyma swój charakter, gdy według 
teoryi poprzedniej właściwości te musiałyby 
stanowić objawT tylko chwilowy. Można też 
łatwo rozumieć kolejne wzmagania się i sła
bnięcia blasku gwiazdy, jeżeli przyjmiemy 
niejednostajną gęstość mgławicy, późniejsze 
zaś rozjaśnienie gwiazdy w sierpniu da się 
wytłumaczyć napotkaniem przez nią dalszego 
obłoku materyi kosmicznej.

Niedawno otrzymał dr Max Wolf fotogra
my nowej gwiazdy Woźnicy, które domysł 
p. Seeligera w sposób niespodziany potwier
dziły, w pobliżu bowiem gwiazdy w samej 
rzeczy znajduje się kilka wielkich i jasnych

mgławic, połączonych prawdopodobnie sła
biej świecącemi zbiorowiskami materyi ko
smicznej. Hipoteza więc Seeligera nadaje 
się bardzo dobrze do wyjaśnienia objawów 
tej gwiazdy, nie obala jednak zapewne hipo
tez dawnych, ale tylko ilość ich mnoży: różne 
bowiem przyczyny zmienność blasku gwiazd 
i nagłe ich rozjaśnienie powodować mogą.

S. K.

NOWSZE P O G L Ą D Y

na przysw ajanie i w ytw arzanie

(Dokończenie).

Bokorny wykazał, źe rośliny mogą wytwa
rzać mączkę z gliceryny, (CH2[OH].CH[OH]. 
CH2[OH]) i glikolu etylenowego, (CH,[OH]. 
CH2[OH]), w ciemności. Acton '), który pró
bował działania rozmaitych ciał, otrzymał 
wyniki dodatnie z alkoholem alilowym (CH2: 
CH.CH2[OH]), ujemne zaś z jego aldehi- 
dem—akroleiną (CELOH.COH), również jak 
i z aldehidem kwasu octowego (CH.,.COH) 
i z kwasem lewulinowym ([CH3CO].CH2.CH2. 
COsH).

Z doświadczeń tych wynika, źe rośliny mo
gą z łatwością i nawet w ciemności tworzyć 
mączkę z niektórych związków, zawierających 
grupę alkoholową pierwszorzędową CIŁ(OH); 
przeciwnie, związki nieposiadające tej grupy 
nie dają się asymilować. Wynik ten możemy 
zestawić z otrzymanemi drogą czysto che
miczną. Przed kilku laty Grrimaus a nastę
pnie E. Eischer otrzymali z gliceryny ciało 2), 
posiadające własności ciał cukrowych (fer
mentujące i redukujące ciecz Fehlinga), któ
re nazwano glicerozą. Jestto prawdopodo
bnie mięszanina aldehidu gliceryny z jej ace
tonem; wzór glicerozy jest C3H 60 3. Ciało to

*) The assimilation of Carbon etc. Proc. o f  
the lioya l Soc. 46 (1890) Just. Ber. der Bot.

2) Poprzednio jeszcze otrzymał je  yan-Deen 
w r. 1863.
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pod działaniem słabych roztworów alkalicz
nych daje obok innych ciał cukrowych akrozę 
według wzoru:

2CjH«03=CoEUO*.
Bównież i z akroleiny, działając na jej bro

mek ługiem sodowym rozcieńczonym, lub wo
dą barytową, otrzymali E. Fischer i Tafel 
akrozy (a i [3 '), skąd właśnie pochodzi nazwa 
tego cukru. Ta ostatnia reakcya nie ma zna
czenia fizyologicznego, albowiem w organiz
mach roślinnych nie spotykamy odpowiednich 
warunków do jej powstania. Przytem, jak 
widzieliśmy, z doświadczeń Actona wypada, 
że rośliny nie mogą przyswajać ani akroleiny 
ani aldehidu octowego. Otrzymanie jednak 
akrozy z glicerozy wykazuje, źe nie jesteśmy 
zniewoleni do uznawania aldehidu mrówko
wego za jedynego i koniecznego poprzednika 
cukru, a sam Pischer rzuca myśl o możli
wości podobnego powstawania cukru w ro
ślinach.

W  wyżej przytoczonej mowie wykazuje on 
możliwość znalezienia w roślinach glicerozy 
jako produktu pośredniego syntezy, zamiast 
bezowocnie poszukiwanego aldehidu mrów
kowego.

Możliwe jest wreszcie przyjęcie glikolu ety
lenowego jako ogniwa pośredniego w asymi- 
lacyi węgla. Z  dwu cząsteczek dwutlenku 
węgla i trzech cząsteczek wody może powstać 
cząsteczka tego związku z wydzieleniem pię
ciu atomów tlenu:

2 CO2 +  3HaO =  CHj(OH)
I + O 5
OHj(OH)

Ilość tlenu otrzymana tu jest o jeden atom 
większa niż ta, jaką przyjąć należy według 
stosunku pochłanianego dwutlenku węgla do 
wydzielanego przez roślinę tlenu, ale ten wła
śnie zbywający atom tlenu potrzebny jest na 
to, by utlenić również zbywające H 2 w jednej 
z grup glikolu:

CH2(OH) CH<OH)
| + 0 = |  + H 20

CH2(OH) c o h
glikol nieznany aide- woda

etylenowy liid glikolowy

>) 2 C;iII4OBr.2-j-2B a(0H )j =  C„H, 2O0 +  2BaBr2 
bromek akroza

akroleiny

A  z trzech otrzymanych w ten sposób grup 
aldehido-alkoholowych może się już utworzyć 
cząsteczka cukru, kosztem wydzielonej przy 
spaleniu tego wodoru energii:

Cli,.(OH)
3CEL0H CH.OH

| =  CH.OH
COH CH.OH =  CrH 12Oo.

CH.OH 
COH
cukier gronowy.

Widzieliśmy, że rośliny mogą przyswajać 
zarówno glicerynę jak  i glikol. Fizyologicz- 
na więc możliwość obu reakcyj została do
wiedzioną.

Jeśli z tej strony hipoteza Baeyera natrafia 
na niebezpieczne współzawodnictwo, to zno- 
wuź z innej spotyka się z trudnościami, które 
na pierwszy rzut oka wydają się nieprzezwy- 
ciężonemi. Oto Bokorny wykazuje, że alde- 
hid mrówkowy jest ciałem w najwyższym sto
pniu trującem dla roślin. W  roztworach 1% 
i l% o wszelkie rośliny niższe, żadne
grzyby rozszczepkowe w nich się nie rozwi
jają; nawet roztwory zawierające 1 : 10 000 
(l °/ooo) aldehidu mrówkowego zabijają w cią
gu kilku dni tak oporne wodorosty jak Cla- 
dophora, rośliny wodne, jak  Miriophyllum, 
które bez szkody rosło w 1% 0 roztworze al
koholu etylowego. Te własności aldehidu 
mrówkowego, czyniące go nieocenionym środ
kiem dezynfekcyjnym i antyseptycznym, zda
wały się zbyt trudnemi do pogodzenia z hipo
tezą Baeyera; trudno było przypuszczać, aże
by ciało tak zabójcze dla rośliny mogło się 
w niej wytwarzać. Wszelako Low ') wystą
pił w obronie tego poglądu. Powołując się 
przedewszystkiem na analogią z organizmami 
fermentacyjnemi, które wytwarzają często 
zgubne dla siebie ciała, jak naprzykład indol 
i fenol przy gniciu białka i to w takiej ilości, 
że wreszcie giną same i fermentacya ustaje, 
starał się on wytłumaczyć nieszkodliwość dla 
rośliny tworzącego się w niej aldehidu mrów
kowego tem, źe każda cząsteczka jego, w mia
rę jak się wytwarza, dołącza się do cząstecz
ki białka, od którego następnie juź oddziela 
się w postaci gotowych cząsteczek cukru we

Nr 5.

*) Ber. d. deutsclien chem. Ges. X X II, str. 4 8 2 ,

WSZECHSWIAT.
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dług następującego wzoru, w którym E  ozna
cza cząsteczkę t. zw. białka czynnego:

E

/O—CHjOH
10—c h 2o h
) O—CHiOH 
|0 —CHiOH 
I O—CH,OH 
\0--CH ,0H

+  HOH

białko czynne

I OH CH2OH

10H CH(OH)

]0 H  CH(OH)
—E  < +  i -J-H20

|0 H  CH(OH) woda

'O H  OH(OH)

OH COH
białko po 
oddziele- cukier 
niu cukru

Hipoteza ta  więc związana jest z wprowa- 
dzonem przez Pfliigera, następnie zaś roz- 
winiętem przez Detmera ') wyobrażeniem 
o czynnem, czyli żywem białku, którego czą
steczka ma się różnić od martwego, czyli 
zwyczajnego, znanego chemikom, białka, tem, 
że jest w ciągłym stanie rozkładu samowol
nego i odtwarzania się, a więc w równowadze 
niestałej. Low i Bokorny widzą potwier
dzenie tej hipotezy w odkrytej przez siebie tak 
zwanej reakcyi życiowej plazmy: plazma nie
których wodorostów redukuje srebro z bar
dzo rozcieńczonych roztworów soli tego me
talu, ale tylko wtedy, gdy komórka jest żywą. 
Nie miejsce tu na rozbiór tej hipotezy; zau
ważymy tylko, źe odkrytą przez Lowa i Bo- 
kornego reakcyą prościej wytłumaczyć może
my zapomocą przypuszczenia, że podczas ży
cia plazmy wytwarzają się w niej jakieś sil
nie redukujące ciała, które po śmierci komór
ki bardzo prędko się utleniają. Jakoż nie 
możemy zgodzić się, aby ze stanowiska che
micznego zadawalniającem było następujące 
tłumaczenie Lowa: Wystawiam sobie, źe al- 
dehid mrówkowy w chwili swego powstania 
reaguje z grupami hidroksylowemi czynnego 
białka protoplazmy ziarka chlorofilowego i że 
jakieś przyczyny (irgend eine Yorrichtung) 
przeszkadzają mu oddziaływać na amidowe 
grupy białka” (1. c. str. 484).

Zauważyć należy, że przyjmując pogląd 
Lowa, według którego cukier byłby już pro

') Obacz System der Pflanzenphysiologie tego 
ostatniego w Sclienks Handbuch der Botanik 
(t. II, 1882).

duktem rozkładu białka, moglibyśmy mówić 
raczej o gromadzie atomów COH2 jako przej
ściowej fazie, niż o tworzeniu się rzeczywi- 
stem aldehidu mrówkowego; jakkolwiek bo
wiem cząsteczka jest najmniejszą, idealnie 
możliwą ilością ciała złożonego, gdy mowa 
o realnem istnieniu jakiegoś ciała, wyobraża
my je zawsze w jakimkolwiek stanie skupienia 
fizycznym, a każdy stan skupienia wymaga 
już istnienia conajmniej kilku cząsteczek. Ale 
mniejsza o wyrazy; możemy przyjąć, że two
rzy się grupa atomów COH2, która nastę
pnie kondensuje się, mniejsza o to w jaki 
sposób, w cząsteczkę cukru, a nie staniemy 
jeszcze w sprzeczności z zasadniczą myślą 
Baeyera.

Należało jednak dowieść fizyologicznej moż
liwości takiej przemiany w roślinie, a dowód 
ten tembardziej koniecznym był wobec trują
cych własności aldehidu mrówkowego.

Dowodu tego dostarczył Bokorny. Wyka
zał on naprzód, źe rośliny mogą na świetle 
wytwarzać krochmal z metylalu; prawdopo
dobnie ciało to rozkłada się przy tem tak 
samo jak i pod wpływem kwasu siarczanego, 
t. j. na alkohol metylowy i aldehid mrów
kowy:

H
CH2< g ; g g 33+ H aO =  C ̂ 0  +  2CH3.OH

" h
metylal aldeh. mrówk. alk. metyl.

Ponieważ jednak wykazano jednocześnie, 
źe i alkohol metylowy może służyć roślinom 
za materyał do tworzenia wodanów węgla ‘), 
więc doświadczenie to nie mogło być rozstrzy- 
gającem; wprawdzie na korzyść przyswajania 
aldehidu przemawiała ta  okoliczność, że ro
śliny żyły przez dłuższy czas w roztworze 
metylalu, co nie mogłoby mieć miejsca, gdyby 
zużywał się tylko alkohol metylowy, gdyż na
gromadzający się w roztworze aldehid zabił
by roślinę.

Bardziej przekonywaj ącemi są inne do-

■) Próby z alkoholami wyższemi, zaczynając 
od propilowego, dały wyniki ujemne, jakkolwiek 
2yoo roztwór tych ciał nie wpływał szkodliwie na 
rośliny; co do etylowego—wynik niepewny. Wy
próbowane z nich były następujące: propilowy 
i izopropilowy; butylowy, izobutylowy i trój-me- 
tylo-karbinol; wreszcie amilowy.
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świadczenia tego autora *), gdzie materyałem 
do wytworzenia aldehidu mrówkowego jest 
oksymetylosulfonian sodu, który z łatwością 
rozkłada się na aldehid mrówkowy i siarkon 
kwaśny sodu:

CH, < OH
S 03Na =  CH20  +  NaHSOa

oksymetylosiilfonian
sodu

Doświadczenia Bokornego

aldehid siarkon kwaś- 
mrówk. ny sodu.

przywróciły hi
potezę Baeyera do równych praw z rzuconem 
wprawdzie mimochodem i nieuzasadnionem 
fizyologicznie przez samego autora przypusz
czeniem Fischera i z innemi, które nasuwają 
doświadczenia tak chemiczne jak  fizyologicz- 
ne. Dowiedzioną została fizyologicznie moż
liwość powstania w roślinie cukru tak z alde
hidu mrówkowego, jako też z wchodzących 
w skład gliceryny i glikolu grup atomów; 
atoli wszystkie przytoczone doświadczenia nie 
rozstrzygają ani o tem, który ze sposobów 
rzeczywiście ma miejsce w roślinie, ani też 
o tem, czy są to istotnie jedyne możliwe spo
soby tworzenia się substancyi organicznej.

Widzieliśmy dotąd, źe każdy prawie ze zna-

') Ber. d. deutsch. Bot. Ges. 1 891 , również 
Biol. Centralbl., Septemb. 1892 . O tycli do
świadczeniach um ieszczone było w swoim czasie 
sprawozdanie we W szechświecie (1 8 9 1 , Nr 46).

2)

czyli:

CG h6
benzol

II

nych sposobów otrzymania syntetycznego ciał 
cukrowych może stać się podstawą hipotezy 
fizyologicznej. Jeśli pominiemy hipotezę Bal- 
loa, za którą małe bardzo przemawia praw
dopodobieństwo, to ze znanych dotąd sposo
bów otrzymania syntetycznego ciał cukro
wych, synteza z aldehidu mrówkowego i z ciał 
zawierających grupy alkoholowe pierwszorzę- 
dowe, mają przemawiające za sobą dane 
fizyologiczne; synteza z akroleiny nie znaj
duje poparcia w faktach fizyologicznych; two
rzenie się wreszcie cukru z alkoholów sześcio- 
hidroksylowych przez ich utlenienie, może 
mieć znaczenie ograniczone do tych roślin, 
w których znajdują się te ciała; w każdym 
razie nie są to pierwsze związki, przez które 
odbywa się synteza. Doświadczenie, jak wi
dzieliśmy, stwierdza możność podobnej prze
miany w roślinie.

Oprócz tych sposobów syntezy ciał cukro
wych w ścisłem znaczeniu, istnieje jeszcze 
przejście od związków aromatycznych do cia
ła, które dziś wprawdzie oddzielone zostało 
od wodanów węgla, ale które prawdopodo
bnie identyczne jest z zaliczanym przez długi 
czas do tych związków i często spotykającym 
się w roślinach inozytem. Mam tu na myśli 
fenozę, pochodną zredukowanego benzolu, po
wstającą wówczas, gdy alkalia działają na 
produkt przyłączenia kwasu podchlorawego 
do benzolu 2).

+  3C10H
kw. podchl0rawy

C

C6 H6 Cl, (OH)3 

II . OH
Vc

II— c

H— C

\
C— II

+  3C1 . OH =

H.
Cl'> C

C— H
y

(OH)
H> C

c <

C <

,H
Cl
OH
II

chlorohidryna

H

Jak widać z tego drugiego rozwiniętego rów
nania przyłączeniu tow arzyszy rozerwanie wiązań  
podwójnych charakterystycznych dla związków  
aromatycznych i zamiana jądra benzolowego na 
prosty pierścień o pojedyńczych wiązaniach, wła
ściwy benzolowi zredukowanemu.

Przy działaniu EHO atom y chloru zostają za
stąpione przez HO i otrzym uje się fenoza:

/ \
H Cl

H OH
\ / "

C
H.

IIO
H.

HO

> C

> 0 .

c < ; H
OH

C <
H =  C6 H 120 8 
OH

C
/ \  

OH II
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Ta reakcja posłużyła za podstawę do hi
potezy, wypowiedzianej przed kilku miesiąca
mi przez E. Crato '), o której tu przynaj
mniej w krótkości wspomniemy.

Za punkt wyjścia służy autorowi normalny 
kwas węglany C(OH)4, którego istnienie przy
puszcza w roztworze wodnym. Sześć cząste
czek tego związku, ze szczególną łatwością 
oddającego grupy hidroksylowe, oddziaływa- 
jąc na siebie wytwarzać mają związek posiada
jący w osnowie zredukowane jądro benzolowe, 
z którem łączy się 6 grup fenolowych oraz 
6 cząsteczek dwutlenku wodoru (I):

(II)

(I) O H yO H

O
HO.GC(OH)t —6H20 2 +  C 

HO.
HO> C

C <

C <

OH
OH
OH
OH

HO.
HO
HO
HO

> C

>c

C <

C <

OH
OH
OH
OH

6H ,02 =  6 Ę O  +  60 , +

c
O H ^O H

Ciała posiadające takie grupy fenolowe, ła
two się odtleniają; dwutlenek zaś wodoru 
w obecności łatwo odtleniających się ciał dzia
ła redukuj ąco. Reakcya ma się odbywać 
w sposób następujący (II):

OH H
Vc

H_
H O '

H .
H O '

I
> 0

c < OH
H

C < O H
H

C
A

OH OH

C
A

H  OH
fenoza

Otrzymuje się fenol sześcioliidroksyłowy 
zredukowanego benzolu tegoż samego wzoru 
jakiśmy przyjęli dla fenozy. Ciało to może 
posłużyć za punkt wyjścia tak dla cukru 
prawdziwego, jako też i dla zwyczajnego feno
lu, którego obecność zdaje się być konieczną 
do wytworzenia cząsteczki białka, o ile są
dzić możemy z produktów rozkładu tego osta
tniego.

Przejście do cukru odbywać się ma przez 
rozerwanie zamkniętego łańcucha z przenie
sieniem jednego atomu wodoru (III):

(III)

H
HO

H.
HO

H  OH
V
C

> C 3  1 C <

> C 4  6C <
\ 5  /

C

H ^ O H

.OH
H
OH
H

1. CH,.OH

2. CH.OH

3. CH.OH

4. CH.OH

5. CH.OH

(IV) 0 H V \ H  \
C \

H O ^ C  "  X C <  ° H
Hi | | H

H 0 > i  C < ° S

V / H '
h A o h  /

6. COH
cukier gronowy 

Również łatwe jest (na papierze przynaj
mniej) przejście ku fenolowi benzolowemu 
przez odjęcie wody (IV):

H

C
/  %

HO—C C—OH

H —C
H  - \

C—H
+  30H 2

c
HO

floroglucyna

') Ber. d. deutscli. Bot. Ges. 1892 , 5-es Heft.
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Hipoteza ta  więc tłumaczy jednocześnie 
powstanie potrzebnej dla ciał białkowatych 
grupy benzolowej (jeśli przyjmiemy, źe ona 
w nich istnieje pieiwotnie), a nie jest pozba
wiona pewnych prawdopodobieństw fizyolo- 
gicznych, gdyż tak fłoroglucyna jak  inozyt, 
który, jeśli nie jest identyczny, w każdym ra
zie blizki jest z fenozą, należą do związków 
rozpowszechnionych w roślinach.

Jednakże przyznać winniśmy, że ani fakty 
fizyologiczne ani chemiczne nie przemawiają 
na korzyść tego przypuszczenia. Doświad
czenia wykazały, źe rośliny nie mogą wytwa
rzać mączki z inozytu w braku dwutlenku 
węgla, jak  go wytwarzają z prawdziwych ciał 
cukrowych. Ale nierównie poważniejsze za
rzuty może zrobić chemik przeciwko przy
puszczeniom p. Crato. Pomijając dowolność 
przyjęcia kwasu węglanego normalnego, któ
rego ani w stanie wolnym ani w solach nie 
znamy (znany jest tylko w postaci trudnych 
do otrzymania estrów), zachodzący następnie 
rozkład jego na dwutlenek wodoru i ów fenol 
o dwunastu grupach hidroksylowych zbyt 
mało wiąże się z podobieństwami i analogia
mi chemicznemi. Przeciwnie wszelkie usiło
wania otrzymania ciał, któreby miały dwie 
grupy hidroksylowe przy tym samym atomie 
węgla były dotąd bezowocne i czynią wielce 
prawdopodobnem, że związki takie istnieć nie 
mogą. Wreszcie rozerwanie zamkniętego 
pierścienia zredukowanego benzolu, zdaje się, 
jest również przypuszczeniem zbyt problema- 
tycznem. P. Br. Znatowicz, któremu za
wdzięczam te uwagi, przy najenergiczniej
szych środkach redukcyjnych nie mógł, wbrew 
twierdzeniom Berthelota, doprowadzić reduk- 
cyi benzolu do związku CcH u , t. j. jednego 
z heksanów, którego powstanie świadczyłoby 
o rozerwaniu pierścienia. Redukcya nie szła 
nigdy dalej jak do C0H ,2, t. j. do sześciowo- 
dorobenzolu.

Zestawiając wyniki wszystkich wykonanych 
dotychczas doświadczeń, przychodzimy do dwu 
wniosków dotyczących powstawania w roślinie 
związków:

1) Ze do ciał, które mogą przyswajać ro
śliny należą, zdaje się, tylko takie, które za
wierają grupy alkoholowe pierwszorzędowe 
(CH2OH), ale niewszystkie zawierające tę 
grupę mogą być przyswajane. Ciała tej ka- 
tegoryi nie potrzebują udziału światła.

2) Ciała, zawierające gromadę aldehidową 
(oprócz ciał cukrowych naturalnie), nie mogą 
być przyswajane z wyjątkiem aldehidu mrów
kowego, który potrzebuje udziału światła do 
tej reakcyi.

Alkohol metylowy, stanowiący wyjątek 
w szeregu alkoholów jednohidroksylowych 
nasyconych i przyswajany tylko wobec świa
tła, zawdzięcza tę wyjątkową własność za
pewne temu, źe się utlenia poprzednio na 
aldehid mrówkowy i przyswaja się już jako 
taki.

Wyniki te pozwalają nam wynurzyć pewne 
przypuszczenia i co do tego, w jakich or
ganach odbywają się pojedyńcze fazy syn
tezy.

Wiadomo, że ciała chlorofilowe składają 
się z dwu części, z których każdej przypada 
prawdopodobnie odrębna czynność. Miałem 
już sposobność wypowiedzenia tego w formie 
przypuszczalnej '). Dziś istnieją fakty stwier
dzające przynajmniej część tego przypuszcze
nia, t. j. że ciałom protoplazmatycznym zia- 
rek chlorofilowych przypada rola w przera
bianiu cukru na mączkę.

Spostrzeżenia Zimmermana nad liśćmi al- 
binicznemi wykazały, źe pozbawione chlorofilu 
ciała protoplazmatyczne tych liści mogą wy
twarzać mączkę z cukru. Wiemy, źe reak- 
cya ta  może odbywać się w ciemności, a czyn
ność leukoplastów, ciągle w ten sposób funk- 
cyonujących, nie na czem innem polega. Z  dru
giej strony to, co wiemy o naturze światła 
i barw, czyni wysoce nieprawdopodobnem,. 
ażeby reakcya, odbywająca się przy udziale 
światła, mogła mieć miejsce w ciele bezbarw- 
nem. Każda taka reakcya wymaga drgań 
określonej prędkości, współdźwięcznych, że 
tak powiem, z rytmem drgań cząsteczek, na 
które promienie światła oddziaływać mają, 
pochłania więc tylko pewne określone pro
mienie widma. Trudno sobie wyobrazić taką 
reakcyą, któraby wymagała równego udziału 
wszystkich widocznych promieni widma, przy 
której wszystkie pochłaniałyby się w jedna
kowym stopniu. Ciało więc, w którem odby
wa się reakcya fotochemiczna, powinno być, 
a przynajmniej najczęściej bywa zabarwio-

‘) Por. W szechświat z roku 1891 , Nr 42 , str. 
669.
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ne '). Wielce więc prawdopodobnem jest, 
źe potrzebująca udziału światła część reakcyi 
syntezy odbywa się za pośrednictwem chloro
filu - barwnika. Jeżeli zaś przyjmiemy to, 
w takim razie wyniki wyżej otrzymane mo
żemy posunąć jeszcze o krok dalej, mianowi
cie, możemy przyjąć, że gromady pierwszo- 
rzędowe alkoholowe CH2(OH) mogą być przez 
ciała protoplazmatyczne chromatoforów zu
żytkowane na utworzenie cząsteczki cukru 2); 
zaś skupienie atomów jak w aldehidzie mrów
kowym: COH2 może się kondensować nie ina
czej, jak przy udziale barwnika w obecności 
światła. Niema w tem nic nadzwyczajnego, 
albowiem COH2, jako ciało więcej utlenione, 
potrzebuje zużycia pewnej energii na odtle- 
nienie pojedynczych grup i ich kondensacyą, 
kiedy przeciwnie gromada CHa(OH), zawie
rając więcej wodoru niż wchodzące do cukru 
grupy, może wydać przez spalenie tego wodo
ru na wodę całą potrzebną dla przegrupowa
nia atomów energią.

Na zakończenie jeszcze słów kilka o mączce.
Mączka jest, jak  się wogóle wyrażają 

„pierwszym widzialnym produktem przyswa
jan ia”; według hipotezy Baeyera jest ona 
ostatniem ogniwem reakcyi syntezy, mojem 
zdaniem, powinna być zupełnie z tej reakcyi 
usunięta. Występowanie mączki należy do 
innego rzędu czynności, niż przyswajanie — 
do czynności przechowania nagromadzonych 
materyałów.

Właściwe przyswajanie kończy się na wy
tworzeniu cukru, jako ciała łatwo wstępują
cego w reakcye chemiczne, rozpuszczalnego, 
osmotycznie czynnego. Ponieważ jednak każ
da roślina zielona wyrabia w ciągu dnia 
(a prawie wszystkie i w ciągu lata) więcej cu
kru niż może zużyć, ten nadmiar, aby nie zo
stał stracony przez osmozę, lub nie stał się 
zgubnym dla komórki przez nadzwyczajne 
podniesienie ciśnienia hydrostatycznego, powi
nien być przemieniony na ciało nierozpusz

1) Zabarwionem nie będzie dla oka, jeżeli po
chłaniane promienie leżą  poza granicami wido
mego widma.

2) Byłoby bardzo pożądanem doświadczalne 
rozstrzygnięcie tej kwestyi, tak jak  Zimmermann 
rozstrzygnął ją  względem cukru, t. j . utrzymując 
liście albiniczne w roztworach glikolu, glicery
ny i t. d.

czalne, a łatwo przechodzące odwrotnie na 
cukier, jakiem jest mączka. Przemiana cu
kru na mączkę i mączki na cukier odbywa się 
ustawicznie w roślinie w miarę nagromadzę* 
nia i zużycia materyałów bezazotowych; 
pierwsza przy każdej produkcyi tych ciał, 
druga przy każdej potrzebie ich użycia, czy 
to na miejscu, czy po poprzedniem przenie
sieniu do innych komórek, lub części roślin, 
czy teź wreszcie dla samego przeniesienia. 
Pierwszej dokonywają leukoplasty i ciała pro
toplazmatyczne (lub pirenoidy — w wodoro
stach) chromatoforów; drugiej—diastaza, któ
ra według nowszych badań (Baranieckiego) 
jest ogromnie rozpowszechnioną w roślinach 
oraz inne enzymy, tak samo jak diastaza 
działające, które, według Wortmanna, wy
dziela protoplazma komórek ’). Powstawa
nie więc mączki odpowiada potrzebie prze
chowania nie zaś przyswajania i jest zupełnie 
analogiczne ze znaczeniem glikogenu w orga
nizmie zwierzęcym. Leukoplasty i chloro
plasty pełnią w roślinach tę funkcyą, którą 
w zwierzętach pełni wątroba względem cu
kru: przemieniają go w formę zdatną do prze
chowania.

Wł. Kozłowski.

Towarzystwo Ogrodnicze.

Posiedzenie drugie Komisyi teoryi ogrodnic
twa i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 19 stycznia 1893 roku, o godzinie 8-ej 
wieczorem, w  lokalu Towarzystwa Ogrodniczego, 
Chmielna Nr 14,

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2. P. W. Wróblewski mówił o „Szacie śnież
nej i wpływie jej na glebę, klimat i pogodę” . 
Zwrócił naprzód uwagę na śnieg, jako zły prze
wodnik ciepła, chroniący ziem ię od zbytniego 
oziębienia, dopóki powietrze posiada temp. ni
żej 0°. Dalej wykazał, że śnieg zlodowaciały sła
biej chroni ziemię, że powierzchnia śniegu jes t  
zim niejsza niż powierzchnia obnażonej ziemi, co 
zależy od silnego promieniowania. Temperatura 
źródeł zwykle mało się różni od przeciętnej,

') Bot. Ztg., 1890 , Nr 37 i następujące.
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i-ocznej powietrza, w  krajach jednak gdzie leżą  
śniegi, temp. wnętrza ziem i i źródeł je s t  znacznie 
wyższa. W  kierunku pionowym śnieg ochładza po
wietrze, w  miarę wzniesienia temp. staje się niż
sza. Śnieg wpływa oziębiaj ąco na klimat, wybór 
przykładów je s t jednak trudny z powodu braku 
obserwacyj.

Następnie mówił, że topnienie śniegu na wiosnę 
zaczyna się wskutek ciepłych wiatrów i ogrzania 
sąsiednich ciał łatwo ogrzewających się, jak  
drzew, skał i  t. p. Samo słońce dopomaga tylko  
do topnienia w ten sposób, że śnieg silnie odbija 
i rozprasza promienie cieplikowe. Bez dopływu  
ciepłego powietrza temp. nie podnosi się w wyso
kich szerokościach, nawet w maju i czerwcu pod
czas niezachodzącego słońca. Brak lądów w stre
fie umiarkowanej połudn. półkuli objaśnia niższe 
jej temperatury. Przebieg topnienia śniegu wy
wiera znaczny wpływ na rozlew  rzek, zależny  
oprócz tego od ilości zimowych śniegów i głębo
kości zamarznięcia ziemi.

W  dalszym ciągu zwrócił p. W . uwagę, że tem
peratura gór mniej zależy od śniegów, niż temp. 
dolin i  nizin, wpływają tu  wiatry przynoszące 
z zewnątrz masy powietrza. Śniegi do tego sto-' 
pnia oziębiają powietrze na szczytach, że często  
zdarzają się wypadki równowagi niestałej, przy- 
czem powstają gwałtowne, zstępujące prądy (Bo
ra nad Adryatykiem). Ilość wód w górskich rze
kach zależy nie od ilości śniegu, spadłej w ciągu  
roku, lecz od temp. ciepłej pory roku. Śniegi 
zwiększają stan w ilgotności powietrza i zmniej
szają siłę wiatru, na skutek tarcia i oziębienia 
powierzchni, a nakoniec wytwarzania antycyklo- 
nów.

Na zakończenie p. W. zauważył, że mało wo
góle prowadzonych jest obserwacyj nad śniegiem, 
że byłoby bardzo pożytecznem  zachęcenie do ob
serwacyj i urządzenie odpowiednich stacyj obser
wacyjnych w różnych okolicach naszego kraju.

3) Dr A. Zalewski mówił o minerałach, zebra
nych przez siebie w roku zeszłym  pod Dobrzy
niem nad W isłą, których liczne okazy przedsta
wił członkom Towarzystwa. W arstwy lignitowe, 
najstarsze ogniwo formacyi m ioceńskiej, dawniej 
zaliczane do oligocenu, w  całej Polsce północnej 
występują najokazalej na światło dzienne pod D o
brzyniem, gdzie zarówno ławice iłów  siwych i nie
bieskich, jak  czarnych, brunatno-żółtych i popiela
tych dosięgły znacznej grubości. Pokłady ich 
tylko w niektórych miejscach leżą  poziom o, prze
ważnie zaś są połamane i pogięte, ułożone często  
bardzo pochyło, z nachyleniem od Z. ku W ., w  in
nych miejscach od W. ku Z., a także podnoszące 
się ku górze w stronę W isły.

Pokłady posiadają rozm aitą grubość, raz sil
niej s% rozwinięte iły  siwe, to znów czarne i cie- 
mno-brunatne. Te ostatnie zawierają w  sobie złoża  
lignitu w  mniej lub więcej grubych warstwach 
i różną posiadającego wartość. L ignit posiada 
barwę od jasno-brunatnej aż do czysto-czarnej; 
pierwszy bywa często zm ięszany z iłem , często jest

jednak tak, jak  i czarny zupełnie, czystym wę
glem , doskonale się palącym. Kopalnictwo wę
gla pod Dobrzyniem nie istnieje, tylko lud bie
dniejszy wydobywa go sobie w małych ilościach  
na opał, rąbiąc siekierą, lub rydlem. Ciekawą 
jest okoliczność, że węgiel tutejszy w górnych 
warstwach iłu  bywa tu miejscami daleko lepszy, 

j  czarniejszy i twardszy aniżeli w dolnych, znajdu- 
I jących się pod znacznie większem ciśnieniem. 

W  iłach niebieskawo-żółtych, tam mianowicie? 
gdzie te się najsilniej rozwinęły i wzniosły ku 
górze, znajdują się tu i owdzie nadzwyczaj liczne 
gniazda gipsu, występującego w najróżnorodniej
szych postaciach, to w rozmaitej wielkości i  kształ
tu bułach i nerkach o budowie wewnątrz promie
nistej iw  samym środku zawsze pustych, to w pięk
nych drobnych i dużych (do pół stopy długich) 
kryształach, z doskonale wykształconemi ścianami 
i  zawsze jak  łza  przezroczystych. Obok pojedyń
czych kryształów znajdują się bardzo liczne zrost- 
ki, składające się z kilku, lub znacznej liczby  
kryształów, pozrastanych ze sobą w różnych kie
runkach i tworzących często bardzo piękne po
staci, ‘ szczególnie zaś zupełnie prawidłowe, róż
nej wielkości gwiazdy. W ogóle można odróżnić 
kilka stałych wzorów tutejszych zrostków, z któ
rych trzy głównie przeważają. Kryształy poje- 
dyńcze i zrostki są zawsze wolne, podobnie jak  

I i  buły i można je  wydobywać bez uszkodzenia 
z w'arstw iłu, który osuwając się wielokrotnie 
z boków wzgórza, odsłania nieraz najpiękniejsze 
ich okazy. Zdarzają się tu również często więk
sze bryły brudniejszego gipsu, złożonego z masy 
drobnokryształowej, jak  również cienkie a szero
kie, skorupowate kawałki z narosłemi na nich 
drobniej szemi kryształkami, najdoskonalej wy
kształconemi.

Pod warstwami zawierającemi gips w różnych 
miejscach i w różnych głębokościach występują  
mniej lub wdęcej liczne bryły węglanu żelaza, t. j_ 
syderytu, przeważnie jednostajnego, barwy cie- 
mno-brunatnej,poprzerastanego w  różnych kierun
kach cienkiemi żyłkami tegoż minerału w  stanie 
wykrysztalonym i na tych żyłkach oddzielające 
się skorupowato. Kryształki w żyłkach są po- 
części zupełnie wolne i przedstawiają drobniutkie, 
zupełnie wykształcone romboedry, albo też są 
narosłe na syderycie jednostajnym i są wtedy 
spłaszczone, a ściany posiadają bardziej szerokie, 
wypukłe i pogięte. Syderyt bezpostaciowy bez 
żyłek innego znajduje się pod Dobrzyniem w war
stwach na kilka do kilkunastu stóp grubych na 
zachód od miasta, tworzące pokłady prawie zu
pełnie poziome niezbyt wysoko ponad powierzch
nię wody w W iśle wzniesione.

W medalekiem sąsiedztwie warstw syderytu  
istnieją tłuste jasno-brunatne, kruche łupki iłowe, 
dzielące się płateczkowato i okazujące bardzo 
liczne odciski liści różnych drzewr liściastych, jak  
klonów', dębów, lip i t. p. W  głębszych pokła
dach iłów  czarnych zdarzają się także dosyć czę
sto kuliste i nerkowate bryłki markasytu (nad-
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siarku żelaza, czyli iskrzyku szarawego) w śre
dnicy 1. 2 do 3 centymetrów mające, o budowie 
dokładnie promienistej i prócz tego liczne kawał
ki drzewa zupełnie w tenże sam iskrzyk zamie
nionego, które w świeżym stanie mają przełam  
złocisto - szarawy, po zwietrzeniu zaś czernieją 
i  rozdzielają się w cienkie warstewki, rozrywane 
przez wytwarzający się z markasytu melanteryt, 
t. j . siarczan żelaza, widoczny jako białawo-ziełon- 
kawe delikatne wykwity, złożone z nadzwyczaj 
licznych igiełkowatych kryształków.

Markasyt i drzewo nim przejęte znajdują się 
bliżej Płocka daleko częściej aniżeli pod samym 
Dobrzyniem.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

TOWARZYSTWO 

P O P IE R A N IA  P R Z E M Y S Ł U  I H A N D L U .

wym, nie rozpuszcza się zaś w chloroformie i kwa
sie octowym, z fenilohydrazyną i hydroksyliakiem  
nie daje reakcyi, a z pięciochlorkiem fosforu daje 
chlaroakrydony. P ył cynkowy w  rurze redukuje 
ilościowo akrydon na akrydynę, tak samo też 
działa i cyjanek potasu. Ze akrydon je s t  aceto
nem, tego dowodzi Spostrzeżenie następujące: 
kwas nitrobromobenzoesowy daje z metyloaniliną 
kwas nitrometylofenilo antranilowy a z tego ostat
niego otrzymuje się metyloakrydon i metyloakry- 
dyna identyczna z metzloakrydyną otrzymaną 
przez Bekera z akrydyny i jodku metylu. Dalej 
p. Jagodziński wspomniał o przejściu od naftali- 
nu do akrydonu i otrzymaniu akrydonu z akrydy
ny przez utlenienie kwasem chromowym. Tej 
ostatniej reakcyi towarzyszy powstawanie dwu- 
akrydonu przez wiązanie się dwu cząstek akrydo
nu wskutek straty wodoru przez grupy NH.

3) P. Prauss opisał i demonstrował budowę 
filtru do wody pomysłu Berkefelda i Nordtmeye- 
ra; rzecz ta drukowana była we Wszechświecie.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

Posiedzenie 13 Sekcyi chemicznej miało miej
sce dnia 17 grudnia r. z ., w  budynku Muzeum  
przemysłu i rolnictwa.

1) Protokuł posiedzenia ostatniego został od
czytany i przyjęty.

2) P . Jagodziński zakomunikował wyniki swo
ich poszukiwań nad akrydonem, ciałem otrzyma
nym przezeń, wzoru empirycznego C |3 H0 NO. 
Akrydon otrzymał p. Jagodziński drogą następu
jącą: z bromku toluolu (orto) przez utlenienie 
otrzymał kwas ortobromobenzoesowy, z niego 
przez nitrowanie nitrobromobenzoesowy, budowy: 
N 0 2 / \  Br a z tego ostatniego przez kon-

) COOH densacyą z aniliną kwas fenilo- 
' /  nitroantranilowy budowy:

NO2 / \ / N H \ / / V  Z kwasu fenilonitroan- 
1 |. tranilowego przez re-

\ /  COOH \ / /  dukcyą cyną i kwasem  
solnym wytwarza się odpowiedni związek amido
wy w postaci soli podwójnej jego chlorowodanu 
z chlorkiem cyny. W  soli tej przez hydrazowa- 
nie nie wprowadza się grupy hydrazynowej, lecz 
zastępuje się odrazu grupę NHj przez wodór, 
przez co wytwarza się bezpośrednio kwas fenilo- 
antranilowy. Kwas feniloantranilowy według p. 
Jagodzińskiego topi się przy 181°, co się nie zga
dza ze wskazaniem Clausa, według którego kwas 
feniloantranilowy ma się topić przy 240°. Jeżeli 
ogrzewać kwas feniloantranilowy z 8 częściami 
stężonego kwasu siarczanego to przechodzi on

COilościowo w akrydon CcII4< ^ |j > - C J l4 ,  ciało

pięknie krystalizujące, dystylujące się bez zmiany 
i topiące się powyżej 350°. Akrydon rozpuszcza  
się w  kwasach i alkaliach w roztworze alkoholo-

ODPOWIEOZI REDAKCYI.

WP. E. S. Przyczyną, dla której księżyc i słoń
ce, wschodzące lub zachodzące, wydają się spłasz- 
czonemi, jest refrakcya astronomiczna. Promień  
wchodzący do naszej atmosfery doznaje załama
nia, skutkiem czego widzimy punkt, z którego  
światło wychodzi, w miejscu położonem ponad tem  
miejscem, jakie punkt ten w rzeczywistości zaj
muje. Gdyby refrakcya była dla wszystkich pro
mieni jednakową, wtedy nie byłaby w stanie zmie
niać pozornego kształtu ciał niebieskich. Lecz 
refrakcya jest największą dla promieni światła, 
wychodzących z punktów leżących na poziomie, 
dla punktów coraz dalej od poziomu położonych  
jest coraz mniejszą, a dla promieni idących w kie
runku linii pionowej jest zero. To zmniejszanie 
się refrakcyi w miarę oddalania się od poziomu 
jest z początku bardzo szybkie; dla promieni wy
chodzących z punktów leżących bliżej zenitu róż
nice w załamaniu są coraz mniejsze. Z tego po
wodu promienie światła, wychodzące z dolnego 
brzegu słońca będącego blizko poziomu, doznają 
silniejszego załamania aniżeli promienie wycho
dzące z górnego brzegu słońca. Dolny brzeg wy
daje się nam więc bardziej podniesionym aniżeli 
górny i skutkiem tego cała tarcza słońca przyj
muje postać eliptyczną. Przy większem wynie
sieniu słońca nad poziom kształt tarczy słonecz
nej coraz mniejszej ulega zmianie, gdyż coraz 
mniejsza jest różnica pomiędzy refrakcyą górnego 
i dolnego brzegu słońca.



80 WSZECHSWIAT. Nr 5.

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 18 do 24 stycznia 1893 r.

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

D
zi

eń

Barometr 
700 mm -f- Temperatura w st. C.

Sh'X
Kierunek wiatru

Suma
opadu

U w a g i .

7 r. lp . 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. £

18 S. 50,3 52,7 57,9 -12,2 - 8,7 —9,3 —8,0
|

-16,6 92 N6,NE',NWI o ,5 a. m., 11. -$S-
19 C. 63,3 64,2 65,1 -10,0 —6,6 •14,8 —6,3 -14,8 91 E3,E',SEa — pochmurno
20 P. 61,2 58,8 53,8 -18,8 -14,0 -16,0 -13,0 - 19,3 90 E’,S',S* — pogodnie
21 S. 44,7 42,8 41,7 -16,6 -11,5 —5,2 —5,2 -17,9 90 ES\S*,W2 1,1 a. m., p. m. ■$;-
22 N. 42,0 42,8 45,1 —6,4 —5,6 —7,6 —5,2 —8,0 93 W4,SW3,W1 1,0 p, m., 11.
23 P. 45,4 45,1 46,6 -10,4 - 6 ,6 -10,4 — 5,o -11,4 94 W5,W',W» o ,5 l l 10 a. m.—230 p. m.
24 W. 47,9 48,4 49,5 -10,2 —9 ,o —9,o —8,5 -11,1 92 W W .S W 1 o ,5 a. m., p. m., n. -;j-

— -
Ś re d n ia 50,9 — 10,4 3,6

Od 15 do 22 stycznia włącznie. W ysokie ciś

nienia utrzymywały się przeważnie nad Rossyą  

wschodnią, północno-wschodnią, lub środkową, 

nizkie zaś przeważnie nad oceanem Atlantyckim  

i mrzzem północnem, wzdłuż brzegów półwyspu 

Skandynawskiego.

Nizkie temperatury notowano w  tym  czasie: 

W Tammerforsie — 30° i w Jekaterynburgu— 35°  

dnia 15-go; w Chemnitz — 26° dnia 19-go, 

w Karlsruhe — 19° dnia 20-go i w Rzym ie — 1° 

dnia 21-go. Południowa granica powłoki śnie

gowej, wykreślona na kartach Obserwatoryum 

Głównego dnia 21-go, obejmuje półwysep Krym

ski, sięgając poza południowe stoki gór Kau

kazu.

Zaburzenia magnetyczne notowano dnia 20-go  

i  22-go w Jekaterynburgu. Zorzę północną ob

serwowano w wielu punktach Europy północnej 

dnia 22-go.

W  Warszawie dnia 22-go słabo widoczny 

był łuk zenitalny koła wielkiego naokoło słońca.

O bjaśnienia  zn aków : •  deszcz, śnieg, a  k rupy , ► grad, u  szron, i^. rosa, =  mgla. c n o  sucha mgła, 4- za
w ie ja  śnieżna, b u rza , T  odległa b u rza , V  błyskaw ice bez  grzm otów , r~\ tęcza, co gololedź, /  w icher, 

a. m. =  ran o  (ante m eridiem ), p. m. =  p o po łudn iu  (po st m eridlem ), n. =  w  nocy  (noctu).

UW AGI. Kierunek wiatru dany je s t  dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej popołudniu 
i 9-ej wieczorem. Szybkość wiatru w metrach na sekundę; b. znaczy burza, d.— deszcz.

T R E Ś Ć .  O jem iole, napisał dr A. Zalewski. —  Nowa hipoteza gwiazd nowych, przez S. K. —  
N owsze poglądy na przyswajanie i wytwarzanie substancyi organicznej w roślinach, napisał W ł. Ko
złowski. —  Towarzystwo ogrodnicze. —  Towarzystwo popierania przemysłu i handlu. ■—  Odpowiedzi

Redakcyi. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A. Ś ló s a rs k i. R e d ak to r B r. Z n a to w ic z .

fl03B0Jien0 IJeH3ypoio. Bapniana, 15 JlHBapa 1893 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.




