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CHEM IA 

w przededniu stuletniej rocznicy śmierci

L A Y O ISIE R A . '>

Sto lat prawie mija od chwili, gdy w za
mieszkach, które towarzyszyły wyłanianiu 
się nowego porządku rzeczy, zginął twórca 
chemii naukowej. Tryum fująca rewolucja 
rzuciła umierającemu Layoisierowi dumne 
słowa: rzeczpospolita nie potrzebuje chemików, 
jakby sprawdzić chciała obawy tych, którzy 
we wzroście demokracyi widzą niebezpieczeń
stwo dla rozwoju nauki i sztuki.

Wielki uczony umierał spokojnie; wiedział 
on dobrze, że dzieło swoje postawił na pewnej I 
drodze, po której kroczyć i rozwijać się bę
dzie. W zrost nauki podobny jest do wzrostu 
człowieka: rok stanowi w życiu dziecka epokę,

') A ntoni W aw rzyniec LaV oisier urodzony 
W 1743 roku , ścięty pod p re tekstem  fałszow ania 
ty tu n iu  dnia 8  m aja  1794 r.

a człowiekowi dorosłemu zaledwie czuć się 
daje; pierwsze stulecie, przeżyte przez naukę, 
jest okresem najbardziej żywotnym, najpłod
niejszym w odkrycia i zmiany w zasadniczych 
poglądach. Chemia stworzona przez Lavoi- 
siera obchodzi właśnie pierwszą stuletnią ro
cznicę od śmierci swego twórcy, to też droga 
przez nią przebieżona jest ogromna.

Chemia przed Lavoisierem nie była nauką, 
lecz zbiorem faktów, zgrupowanych bezładnie. 
Nie miała niezbędnych warunków każdej 
nauki: nie m iała systemu, ani metody; nie- 
m ając nic w teraźniejszości, nie posiadała też 
żadnej dźwigni, która jej mogłaby przyszłość 
zapewnić. Lavoisier dał jej jedno i drugie.

Główne odkrycie jego, to, które mu za 
punkt wyjścia dla całego systemu służyło 
i które dziś jeszcze ogarnia znaczną liczbę 
faktów, było prawidłowe objaśnienie zjawiska 
palenia, niezgodne z panującą wówczas teoryą 
flogistonu. Chemik niemiecki Stahl, idąc za 
myślą Bechera, przyjął istnienie w ciałach 
palnych subtelnego pierwiastku, który nazwał 
fłogistonem; zjawisko palenia według niego 
jest obfitem wydzielaniem się flogistonu. J a k  
wiadomo, metale ogrzewane na powietrzu za
p alają  się, lub przynajmniej zamieniają na 

| ciała ńieposiadające żadnej z charakterysty-
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cznych cech metali (tlenki metali). Stalli 
uważał metale za ciała złożone z owych wła
śnie niemetalicznych części, z „wapien” (tlen
ków dzisiejszych) i flogistonu, który się pod
czas prażenia m etalu ulatniał. Dość bowiem 
popiół (tlenek metaliczny) ogrzewać z węglem, 
aby go znów na metal zamienić, gdy flogiston, 
od węgla, który weń obfituje, przejdzie do po
piołu metalicznego.

Lavoisier odważył się wystąpić przeciw tym 
na pierwszy rzut oka prostym poglądom. 
Zauważył on — niepierwszy wprawdzie—że 
prażeniu metalów na powietrzu towarzyszy 
stale zwiększenie się ich ciężaru i że, jeżeli 
jes t dokonywane w zamkniętej przestrzeni, 
towarzyszy mu również zmniejszenie objętości 
powietrza. D okładne badanie za pomocą 
wagi, k tó rą  tu  poraź pierwszy do rozstrzyg
nięcia teoretycznych kwestyj użyto, wykazało, 
że wzrost ciężaru m etalu po prażeniu równa 
się ciężarowi pochłoniętego powietrza. P a 
lenie się ciał nie je s t zatem rozkładem, lecz 
przeciwnie syntezą, połączeniem palącego się 
ciała z pewną składową częścią powietrza. 
Po odkryciu w 1774 roku tlenu przez Priest- 
leya, Layoisier zwrócił zaraz uwagę, że tlen 
właśnie jes t tą  częścią powietrza, k tó ra bierze 
udział w sprawie palenia. Pogląd swój na 
utlenianie metali Lavoisier poparł jeszcze je 
dnym dowodem. W  myśl jego teoryi przy 
odtlenianiu metali za pomocą ogrzewania 
tlenków z węglem, tlen powinien przechodzić 
do węgla i tworzyć z nim związki. Layoisier 
dowiódł, źe gaz, zwany „powietrzem stałem ,” 
otrzymywany przy redukcyi tlenków węglem, 
jest identyczny z gazem, który otrzym ał był 
przy spalaniu dyamentu i który nazwał „kwa
sem węglanym” (dwutlenek węgla).

Po tych ważnych odkryciach Layoisier 
przystąpił do systematycznego badania pro
duktów utlenienia rozmaitych pierwiastków: 
pod pierwiastkiem pojmował on zupełnie to 
samo, co my współcześnie pod nazwą tą  rozu
miemy. Odkrył, że tlenki niemetali posiadają 
własności kwasowe i to tem  w silniejszym 
stopniu, im więcej tlenu w sobie zawierają. 
T ak np. kwas siarczany różni się od siarko
wego tylko większą zawartością tlenu. S tąd 
tlenowi nadał nazwę „kwasorodu” (oxygene). 
Przeciwnie, tlenki metali m ają własności za
sad i zdolne są do łączenia się z kwasami

! w ciała o nader określonych własnościach 
zwane solami.

Wszelka więc sól, podług Lavoisiera, skła
da się z trzech pierwiastków: metalu, nieme
talu i tlenu; przyczem część tlenu powiązaną 
była z metalem, a część z niemetalem. Sól 
więc, według tej teoryi—dualistyczną zwanej-— 
była niejako związkiem drugiego rzędu, 
związkiem kwasu i zasady, tlenku metalu 
i niemetalu. Do teoryi tej o budowie soli, 
Layoisier nagiął i te wypadki, które zdawały 
się z nią nie zgadzać. Mianowicie, sole two
rzyć się mogą i przez bezpośrednie działanie 
kwasu na metal. Lavoisier dowodził, że 
i w tych wypadkach mamy do czynienia wła
ściwie już z tlenkiem metalu. Gdy cynk roz- 

j puszczamy w kwasie siarczanym, to on rozkła
da wodę, k tóra bierze udział w reakcyi, wo
dór się wydziela, a cynk, przeszedłszy uprze
dnio w tlenek cynku, reaguje z kwasem siar
czanym. Gdy miedź rozpuszczamy w kwasie 
azotnym, miedź utlenia się na tlenek miedzi 
kosztem części kwasu azotnego, który odtle- 
niony jako tlenek azotu przy reakcyi zawsze 
się wydziela. Błędne to tłumaczenie przyjęto 
wówczas, gdyż fakty, któreby mu przeczyły, 
nie były jeszcze znane.

Zarówno w pierwszych swych badaniach 
nad utlenianiem ciał, jak  i we wszystkich 
późniejszych nad budową i składem kwasów 
i soli, Lavoisier posiłkował się wagą, metodą 
rozbiorów ilościowych. Użycie tej metody 
przypuszcza przyjęcie indukcyjnego pewnika, 
który też przez Lavoisiera wyprowadzonym 
został: mianowicie prawa nieznikomości ma- 
teryi. Aby wagi do badań chemicznych uży
wać, trzeba mieć pewność, że żadna część wy
krytych ciał nie zginęła, źe, przeciwnie, suma 
ciężarów ciał przed zjawiskiem i po zjawisku 
jest ilością niezmienną. D la nas dzisiaj jest 
to prawie niezachwianym pewnikiem, nie na
leży jednak zapominać, źe czasy Layoisiera, 
niezbyt odległe były od tych, gdy pogrążeni 
w mistycznych znakach alchemicy szukali ka
mienia filozoficznego, któryby wszystkie me
tale na złoto zamieniał, i eliksiru wiecznego 
życia.

Tak więc Layoisier, jako niespożyty pomnik 
swej pracy, zostawił metodę badania ilościo
wego zjawisk chemicznych, najzupełniej słu
szną teoryą palenia się ciał i błędny pogląd 
na budowę kwasów i soli, w których przy-
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puszczał zawsze istnienie „kwasoródczego 
pierwiastku” tlenu. Tej ostatniej hipotezie 
przeczyły już fakty wykryte za życia Lavoi- 
siera. Mianowicie Berthollet wykazał, że ani 
siarkowodór, ani kwas pruski, aczkolwiek są 
l.iewątpliwie kwasami, tlenu wcale nie za
wierają.

Z metody wytworzonej przez Lavoisiera 
skorzystali niebawem jego następcy i zwrócili 
się ku badaniu stosunków ilościowych, w ja 
kich ciała łączą się ze sobą i ku wykryciu 
praw temi stosunkami rządzących. W  pierw
szym rzędzie tych uczonych, którzy pracowali 
przeważnie w pierwszej ćwierci naszego stule
cia, wymienić należy Gay-Lussaca (1778— 
1850), świetnego, ścisłego eksperymentatora, 
Daltona (1766— 1844), który wytworzył naj
szersze w chemii uogólnienie, jakie po dziś 
dzień posiadamy, i Berzeliusa (1779— 1848), 
który metody rozbioru ilościowego doprowa
dził do nieznanej przedtem doskonałości, a sy
stemem swoim, aczkolwiek dziś uznanym za 
błędny, przyczynił się do wykrycia wielu 
ważnych faktów.

D alton pierwszy zwrócił uwagę na ten fakt, 
źe jeżeli dwa ciała dają kilka związków, to 
ilości jednego pierwiastku, odniesione do ilości 
drugiego uważanej za stałą, znajdują się ze 
sobą w nader prostym racyonalnym stosunku. 
Spostrzeżenie to, później wielekroó sprawdzo
ne i ujęte w prawo tak  zwanej wielokrotności 
stosunków, stanowi jedno z fundamentalnych 
praw dzisiejszej chemii. Aby wyjaśnić to 
prawo swoje, zarówno jak  znane juz przedtem 
Wenzlowi i Richterowi prawo stałości stosun
ków, według którego ciała łączą się ze sobą 
w określonych niezmiennych stosunkach, Dal
ton wytworzył hipotezę, która lepiej od 
wszelkich rozumowań dowodzi, jak  wielką 
dźwignią postępu stać się może racyonalna 
hipoteza. Starożytnemu pomysłowi greckich 
filozofów A naxagorasa i Leucyppa, którzy 
mniemali, źe świat składa się z oddzielnych 
cząsteczek niepodzielnych, a ich miłości lub 
nienawiści przypisywali zjawiska, nadał on 
postać ścisłą i naukową.

Dalton przyjął dla każdego rodzaju mate- 
ryi atomy niepodzielne, o niezmiennym zawsze 
jednakowym ciężarze, a związki pojmował, 
jako powstające ze skupienia atomów; w taki 
sposób owe stosunki stałe, w jakich ciała się 
łączą, są stosunkami między ciężarem ato

mów jednego pierwiastku, a ciężarem atomów 
drugiego; prawo wielokrotności stosunków 
wynika wprost z tego, źe na 1 lub kilka ato
mów pierwszego pierwiastku przypadać musi 
cała oczywiście liczba atomów drugiego. D al
ton pierwszy postarał się utworzyć tablicę 
ciężarów atomowych: do pojęcia ciężaru ato
mowego wkluczał on (i długi czas jego na
stępcy), to co my dzisiaj nazywamy ciężarem 
cząsteczkowym. Znajdując, naprzykład, że 
1 część wagowa wodoru łączy się na wodę 
z 7 częściami') tlenu, przyjmował a priori, źe 
celem utworzenia wody 1 atom tlenu łączy się 
z 1 atomem wodoru i biorąc ciężar atomu 
wodoru za 1, atomowi tlenu przypisywał cię
żar 7 razy większy.

Hipoteza atomistyczna, która w naszych 
podręcznikach często do godności teoryi nie
słusznie jest podnoszona, nie spotkała w pierw
szej chwili zbyt wielu zwolenników. Jedni, 
jak  W ollaston (1766—1828), godząc się na 
fakty i liczby podawane przez Daltona, nie 
przyjmowali tylko jego objaśnienia, nazywa
jąc  jego ciężary atomowe równoważnikami 
i uznając je za liczby oderwane, wyrażające 
niezmienny stosunek, w jakim się ciała łączą, 
inni, j ak Berthollet, zaprzeczali samym faktom, 
twierdząc, źe stałość stosunków chemicznych 
jest tylko szczególnym wypadkiem, gdy w rze
czy samej ciała w zmiennych stosunkach łą 
czyć się mogą. Błędność poglądu Bertholleta 
wykazał już współcześnik jego Proust za po
mocą dokładnych analiz tlenków i siarków; 
współczesny nam uczony belgijski Stas swe- 
mi rozbiorami, które na długo stanowić będą 
ostatnią granicę, do jakiej dojść może ścisłość 
doświadczenia chemicznego, postawił prawo 
stałości stosunków poza granicami wszelkiej 
wątpliwości.

Dziwnym trafem  twórca hipotezy atomisty- 
cznej, jakby ufny w jej potęgę, nie s ta ra ł się 
korzystać z licznych dowodów, których postęp 
wiedzy z każdą chwilą mu przysparzał. D al
ton sceptycznie zapatrywał się na ważne p ra
wo wykryte przez Gray Lussaca, które orzeka, 
że jeśli łączą się dwa gazy, to objętości icli, 
zarówno jak  objętość (w tych samych warun
kach fizycznych) powstającego związku, znaj
dują się ze sobą w prostym i stałym stosun-

')  w edług ścisłych późniejszych danych z 8 .
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ku; prawo to w związku z prawem A vogadra 
zawiera przecież najpewniejszy środek okre
ślenia ciężarów atomowych; gdyż gęstości ga
zów są do nich lub do ich W ielokrotności pro- 
porcyonalne. Również niepostrzeżenie i bez 
pożytku dla teoryi atomistycznej przeszło 
prawo Avogadra, ź e  w jednakowych objęto- 
ściach gazów, w jednakowych warunkach fi- i 
zycznych mieści się jednakowa ilość cząste- i  

czek. Co więcej, jeden z uczonych, który 
w badaniach swych określił największą ilość 
ciężarów atomowych, Berzelius, fałszywą swo
ja  nom enklaturą znacznie i na długo zmniej
szył wszystkie korzyści, jakie z tego prawa, 
ściśle przez A vogadra i A m perea wyrażone- j 

go, wyciągnąć mogła nauka. Praw o Avoga- ■ 
d ra i Amperea, dotykając jednocześnie fizyki 
i chemii, było jednem  z pierwszych od kryć, | 
które ścisłe zadzierzgnęło węzły między dwie- 
ma temi naukami, dziś tak ze sobą zespolo- 
nemi.

Berzelius (1779'—1848) mimo licznych 
i prawdziwych usług, jakie oddał chemii, 
zwłaszcza doświadczalnej, nie może być uwa
żany za szczęśliwego uczonego. Ani jedna 
z jego teoryj nie utrzym ała się w nauce, co 
więcej sam on dożył chwili, gdy młodsi che- j  

micy zaczęli burzyć gmach przez niego mi
sternie wykończony. Z  całego ogromu jego 
pracy pozostało to tylko, co uledz nie może 
zniszczeniu: fakty i liczby. Berzelius pierw
szy wprowadził do nauki znakowanie chemi
czne, którego podstawy rzucone już były 
przez Daltona. Mianowicie Dal ton, aby wy
razić skład jakiegoś związku, grupował na 
papierze atomy ów związek składające; kaź- ! 
den atom wyrażano kółkiem z początkową 
literą  nazwy pierwiastku w środku. Znako
wanie to miało tę  z łą  stronę, że przy większej 
liczbie atomów i pierwiastków pozwalało na 
najrozmaitsze grupowania, a często utrudniać 
mogło rozpoznanie związku. Berzelius wpro
wadził znaki używane podziśdzień, w któ
rych każdy pierwiastek w ilości jednego ato
mu wyraża się przez początkową literę swej 
nazwy łacińskiej, a ilość atomów określa li
czba podpisana u  dołu:
S 0 3 =  związek 1 atomu siarki i 3 atomów tlenu.

Nowe znakowanie oddało Berzeliusowi 
podwójną usługę. Umożebniało dokładniej
sze i prędsze porozumiewanie się w kwestyach 
chemicznych, a powtóre było środkiem pomo- j

| cniczym do określania ciężarów atomowych. 
Ażeby z procentowych danych analizy okre
ślić ciężar atomowy, trzeba się zgodzić na 
wzór, jaki najlepiej odpowiada danemu związ
kowi. Berzelius w tych wypadkach, kiedy 
stosunki objętościowe nie dawały żadnej 
wskazówki, wybierał wzory tak, aby wszystkie 
związki danego pierwiastku możliwie prostemi 
wzorami wyrazić się dały; związkom analogi
cznym dawał też wzory analogiczne. Jeżeli 
naprzykład tlennik żelaza wyraża się przez 
Fe,! O,,, to i glinka otrzymać powinna wzór 
A l; 0 3. Przy dwu tych kryteryach: prostoty 
i podobieństwa, analogii, pozostajemy jeszcze 
dotąd.

Nowemi znakami Berzelius dokładniej od 
kogobądź ze swych poprzedników wyrażał 
lavoisierowską teoryą budowy soli z elemen
tów tlenku metalicznego i kwasu. Tak siar
czan barytu pisano Ba O, S 0 3, chcąc zazna
czyć że część tlenu należy do zasady a część 
do kwasu. Berzelius wytrwale trzym ał się 
tej dualistycznej teoryi, którą sam w znacz
nym stopniu rozwinął i nowemi dowodami po
przeć się starał. Ze tlenek m etalu i kwas 
w soli preegzystują, dowodził nietylko za po
mocą bezpośredniej syntezy (BaO -t-SO;, — 
BaO, SOj) lecz też i elektrolizy roztworów 
solnych. Elektrolizując siarczan sodu, otrzy
mujemy na biegunie ujemnym tlenek sodu 
a nie sód metaliczny; wprawdzie przy elektro
lizie siarczanu miedzi wydziela się miedź, nie 
tlenek miedzi, lecz miedź jest tu, według Ber- 
zeliusa. rezultatem  rozkładu tlenku, a tlen 
stąd pochodzący zbiera się przy biegunie do
datnim. Dziś wiemy, że zjawiska te wręcz 
odmiennie tłumaczyć sobie należy: przy ele
ktrolizie siarczanu sodu wydziela się w istocie 
sod metaliczny, lecz wskutek następnego 
działania obecnej w roztworze wody zamienia 
się na tlenek, a ściślej mówiąc, na wodan sodu.

Z a pomocą swej teoryi dualistycznej Berze
lius dokonał j ednak dzieła, które mu zapewnia 
nazawsze nieśmiertelne imię w rocznikach 
chemii. Pierwszy bowiem stara ł się stosować 
dane chemii mineralnej do organicznej i wcią
gnąć tę  odrębną i wtedy w najwyższym stop
niu nieścisłą dziedzinę do ogólnego postępu. 
Berzelius oznaczył równoważniki kwasów orga
nicznych, (ciężary ich łączące się z 1 cząste
czką tlenku srebra), a przy pomocy spalania 
określił ilość atomów pierwiastków (węgla,
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tlenu, wodoru) zaw artą w icli cząsteczkach. 
Łącząc atomy węgla, wodoru, azotu, otrzy
mywał Berzelius grupy, które nazwał rodni- | 
kami i przypisywał im znaczenie analogiczne 
ze stanowiskiem pierwiastków w chemii mine
ralnej, sądził nawet, że z czasem w stanie 
wolnym zostaną wydzielone. Później Berze
lius przyjął, że i tlen może być częścią skła- ; 
dową niektórych rodników. Ciała organiczne 
są to zatem związki rodników, kwasy, etery, 
alkohole — ich tlenki lub wodany. Teorya 
rodników, której przeciwnicy zarzucali, że 
samo istnienie rodników jest hipotetyczne 
i że grupy atomów nie mogą ulegać sile po- 
winowactwa chemicznego tak  jak  proste ato
my, znalazła wkrótce doświadczalne dowody. 
Gay-Lussac wydzielił cyan, ciało złożono 
z azotu i węgla i zachowujące się analogicznie 
z pierwiastkami; a kakodył [As (CH:1)2|, od- ] 
kryty przez Bunsena łączy się gwałtownie | 
z wieloma pierwiastkami i sam zachowuje się | 
w wielu względach jak  prawdziwy pierwia- | 
stek.

D la uwieńczenia dzieła, które ogarniało 
całą ówczesną chemią, krok tylko pozostawał 
jeden: wytworzenie ogólnej teoryi powino- j 
wactwa chemicznego, poglądu na siłę, która 
powoduje takie a nie inne łączenie atomów. 
K rok  ten Berzelius uczynił; za podstawę po- ; 
służyły mu doświadczenia Davyego, Hisinge- 
ra i własne nad działaniem prądu elektry- j  

cznego na związki chemiczne, jako też cieka
we badania Yolty nad powstawaniem prądów 
elektrycznych przy zetknięciu metali. Berze
lius uczynił założenie, że każdy atom posiada 
dwa bieguny naładowane w różnych ilościach 
różnoimienną elektrycznością, od przewagi 
tej lub innej zależy elektrododatni lub ele- j 
ktróujemny charakter atomu. Atomy łącząc 
się, stykają się swemi róźnoimienneini biegu
nami; na połączenie wpływa też absolutna | 
Avielkość ładunków elektrycznych. Stąd ele- 
ktroujemny tlen ma mniejsze powinowactwo 
do elektrododatniego złota, niż do elektrouje- 
mnej siarki, gdyż ta  na dodatnim swym bie
gunie ma większy ładunek elektryczny od 
atomu złota. Lecz oczywiście ciało takie jak 
bezwodnik siarczany, S 0 3, nie będzie zneutra- 
lizowanem, przeciwnie posiadać musi wybitny 
charakter elektroujemny; wręcz przeciwnie i 
rzecz się ma z tlenkami metali, te m ają cha- j  

rak ter elektrododatni, stąd jasnem  jest źródło j

powinowactwa zasad do kwasów i dualistyczna 
budowa powstającej soli.

Lecz zaledwie dzieło Berzeliusa ukończo- 
nem zostało, rozpoczęto burzyć je  pod napo- 
rem nowych faktów. Pierwsza uległa teorya 
elektrochemiczna. Dumas, a po nim Mala- 
guti i Regnault wykryli, że pod działaniem 
chloru wiele ciał organicznych (węglowodory, 
kwasy) tracą jeden lub kilka atomów wodoru, 
a natomiast atom za atom wchodzi w nie 
chlor. W ten sposób przez „podstawianie” 
chloru otrzymał Dumas kwas trójchlorocto- 
wy, który ze wszech miar przypomina zwykły 
kwas octowy. Rezultat taki wręcz sprzeci
wiał się poglądom Berzeliusa: nie mógł on 
bowiem nigdy przypuścić, aby elektroujemny 
chlor mógł zastępować elektrododatni wodór 
i w tak  małym tylko stopniu modyfikować 
własności ciała. Napróźno Berzelius próbo
wał się opierać i utrzymywać, że ciała przez 
podstawianie powstałe innej są budowy niż 
te, od których pochodzą; wszelki opór stał się 
niemożliwym, gdy Dumasowi udało się z kwa
su trójchloroctowego odzyskać kwas octowy, 
a inni badacze wykrywali z każdym dniem 
nowe analogiczne fakty.

Po teoryi elektrochemicznej przyszła kolej 
na pogląd dualistyczny, tak  konsekwentnie 
przeprowadzony przez Berzeliusa w chemii 
mineralnej i organicznej; w walce tej padła 
też hipoteza o rodnikach, przynajmniej w tej 
formie jak  jąBerzelius pojmował; cała chemia 
organiczna, k tórą Berzelius właściwie stwo
rzył, przebudowaną została. Pracy tej dokonali 
G erhardt .(1816—1856) i Laurent (1807— 
1853), dwaj chemicy francuscy związani ści
słą przyjaźnią, k tóra wypływała być może 
z jednakowego kierunku ich badań i teoryj.

(C . cl. n a st.) ,
L. Bruner.

CZERWIEC m m ilL
(Coccus cacti L.). 0

Czerwce (Coccidae) stanowią szczególną 
pod wielu względami rodzinę owadów półpo-

') W edług D r E . B lancharda, Les Coccides uti- 
les, B uli. de la  Soc, Zool, de F rance, 1883.
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krywych (Hem iptera) różniącą się znacznie 
tak  zewnętrzną postacią, jako też obyczajami 
i przemianami od innych owadów tego rzędu, 
opatrzonych jednakowemi skrzydłami [t. z w. 
równoskrzydłych (Homoptera)] a spokrewnio- 
nemi z czerwcami, jak  naprzykład od mszyc. 
Przedstawiciele tej rodziny, nietylko się od
różniają tak  wybitnie od innych owadów, 
ale jeszcze pomiędzy sobą stanowią nie
zmierną rozmaitość form, a co więcej dwie 
pici tego samego gatunku, tak  mało są do 
siebie podobne w wieku dojrzałym, że można- 
by je  uważać za istoty należące do dwu grup 
zoologicznych bardzo oddalonych.

Z  ja jk a  tych owadów wylęga się gąsienica 
(larwa) dosyć ruchliwa, o budowie stosunko
wo skomplikowanej. Ciało gąsienicy jest tar- 
r/owate, opatrzone rożkami, oczami i przy
rządem gębowym dobrze rozwiniętym, a nad
to posiada trzy pary nóżek. "Wogóle gąsieni
ce te  przypominają owady dorastające, są 
mniej lub więcej wysmukłe, przedstawiają 
nadto pewne szczegóły organizacyi, które 
spotykają się u zwierząt dorosłych i zasługu
ją  na bliższe poznanie. Stopy tych gąsienic 
utworzone są z jednego tylko członka, na 
końcu którego w yrastają dwa włoski, zakoń
czone banieczkowatem rozszerzeniem; właści
wy członek kończy się haczykiem, zaopatrzo
nym we włoski zgrubiałe, na które zw racają 
uwagę przy klasyfikacyi, długość ich bowiem 
zmienia się stosownie do rodzaju.

Uzbrojenie gęby przedstawia się w postaci 
dziobka, utworzonego z trzech stawów, nie- 
wysuwanego, wewnątrz którego kry ją się 
cztery szczecinki, w taki sposób umocowane 
do podstawy głowy, że mogą się znacznie wy
dłużać i zagłębiać w tkanki roślinne, których 
sok jest jedynem pożywieniem tych owadów.

Rożki są nitkowate lub węzłowate, a przy 
każdem lenieniu się powiększają się o jeden 
staw, nigdy jednak nie dochodzą zbyt znacz
nej długości. Gąsienica przed dojściem do 
stanu dorosłego przechodzi trzy wylenienia 
się. Z a  każdem lenieniem się gąsienica 
zrzuca całkowicie swoje pokrycie; u  niektó
rych tylko rodzajów, ja k  np. Apidiotus, skó- 
reczki, zrzucane przy każdem lenieniu, zosta
ją  przy czepione do ciała owadu i tworzą wraz 
z właściwą wydzieliną niby puklerz, pod któ
rym zwierzę szuka schronienia. Po trzeciem 
wylenieniu gąsienica traci dziobek, jeżeli

| z niej ma się wytworzyć samiec. Po wyklu- 
! ciu się z ja jka  gąsienica biega dość energi- 
[ cznie tu  i owdzie po roślinie i wyszukuje so

bie odpowiedniego miejsca z miększym na
skórkiem lub cieńszą korą i obfitszemi soka- 

| mi, a skoro takie miejsce znajdzie, osiada 
| nieruchoma. N astępnie rośnie powolnie 

i stosownie do tego, jakiej jest płci, zmienia 
się i przybiera odpowiednią postać.

Gąsienica (larwa), z której następnie ma 
się rozwinąć samiec, daje się rozpoznać po 
tem, źe jes t drobniejszych rozmiarów i że, 
uczepiwszy się gałązki czy liścia na roślinie, 
po wylenieniu się, wytwarza sobie oprzęd, 
w taki sposób, że wydziela na powierzchni 
ciała warstwę ochronną, w której wkrótce 
przemienia się w poczwarkę nieruchomą. 
Z poczwarki, przez tylny koniec oprzędu, wy
dostaje się delikatny owad, o ciele podzielo- 
nem 2 wcięciami na głowę, tułów i odwłok. 
Głowa zaopatrzona jest w parę rożków nitko
watych lub węzłowatych, złożonych z 10-iu do 
25 stawów; oczy w różnej liczbie, dwoje znaj
duje się zwykle na wierzchołku głowy, dwoje 
na czole lub na dolnej części głowy. Czworo 
oczu to liczba normalna, ale jest wiele gatun
ków, u których bywa od 2— 6 oczek dodatko
wych, umieszczonych na głowie, wokoło głów
nych tak, że ogólna liczba oczów nie prze
chodzi 10-iu. Tułów zupełnie rozwinięty, po
środku niego znajduje się poprzeczna smuga, 
k tóra oddziela przedkarcze od śródkarcza;

| nogi dobrze rozwinięte.

Pierwsi badacze brali samce za małe owa- 
I dy dwuskrzydłe (D iptera) odwiedzające ko- 

szenilę. W  rzeczy samej samce czerwców 
posiadają jednę tylko parę skrzydeł; wzdłuż 
każdego skrzydła przebiega jedna lub dwie 
delikatne żyłki, mniej lub więcej rozgałęzione. 
Zwykle skrzydła te są długie i znacznie wy
rasta ją  po za tylny koniec ciała. Podobnie 
jak  u owadów dwuskrzydłych, druga para  
skrzydeł u samców czerwca jes t zm arniała 
i przedstawia się w postaci dwu delikatnych 
wyrostków zwanych przezmiankaini. Organy 
te u czerwców przedstawiają się w kształcie 
haczykowatego, delikatnego wyrostka, zakoń
czonego szczecinką, który, gdy skrzydła są 
w spoczynku, chowa się do małej kieszonki, 
znajdującej się na tylnym brzegu przedniej 

| pary skrzydeł.
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Załączona figura 1-a .(według Comstocka) 
wyjaśnia to urządzenie. Powyżej przytoczona 
budowa skrzydeł daje się zau,vażyć u wielu 
gatunków, u niektórych, jednak skrzydła mają 
odmienną postać i czerwce z takiemi skrzy
dłami tworzą przejście do owadów bezskrzy- 
dłych.

Samiec czerwca wiązowego, Grossyparia 
ulmi, posiada skrzydła, jakby obcięte, tak, że 
Signoret, który pierwszy spostrzegł ten fakt, 
uważał to za anomalią i przypuszczał, że ma 
do czynienia z istotami niedokładnie rozwinię- 
temi. Poszukiwania jednak Lichten&teina, 
wykazały, źe skrzydła samca Grossyparia. są 
normalne i źe potrzeba go uważać za formę 
przejściową do owadów bezskrzydłych.

W  roku 1844 Bouche znalazł samców 
Aspidiotus solicis zupełnie bezskrzydłych. 
Prace Lichtensteina wykazały, że więcej jest 
takich samców bezskrzydłych u czerwców, 
a mianowicie u Bitsemia pupifera (pasorzyt 
wiązu) i Acanthococcus aceris (pasorzyt klonu). 
Wreszcie Carter, który napisał szczegółową 
monografią czerwca lakowego, wykrył u tego 
gatunku ciekawy przykład dimorfizmu, pole
gającego na tem, że samiec pierwszego poko
lenia posiada skrzydła, drugiego zaś jest 
skrzydeł całkowicie pozbawiony.

Odwłok w ciele dojrzałego samca jest wy
dłużony, składa się z 7-iu pierścieni i zwykle 
jest wyraźnie oddzielony od tułowia. Ostatni 
pierścień odwłoka, na końcu którego otwiera 
się odbyt, zaopatrzony jest jeszcze w organy 
rozrodcze zewnętrzne, których kształt i roz
miary są zmienne u rozmaitych gatunków 
i dostarczają z tego powodu wybornych zna
mion do klasyfikacyi.

Narządy te rozrodcze zewnętrzne, składają 
się z wyrostka sztylecikowatego, mniej lub 
więcej długiego, prostego lub zgiętego, nagie
go lub ozdobionego przy podstawie wieńcem 
włosków, -tak zwanych ogonowych.

Ostatni pierścień odwłoka oprócz tego za
opatrzony jest w dwie lub cztery nitki, z bo
ków jego wyrastające i często dwa razy tak 
długie jak  całe ciało owada (samca). Nie są 
to utwory rogowe, włoski, ale nitki woskowe, 
białawe, wydzielane przez szczególne organy 
gruczołowe. Niekiedy te nitki są zastąpione 
przez pęczki jedwabistych wyrostków jak  np. 
u Porphyrophora. Wogóle jednak, wyrostki 
te są delikatne, łatwo się odrywają lub roz

puszczają w alkoholu i eterze, i razem z gru
czołami, które wydzielają wspomniane do
datki, stanowią ważną cechę przy rozpozna
niu gatunków. T aką jest budowa samca. 
Drobny ten owad lata  czas jakiś około rośli
ny, na której się urodził i poszukuje sami
czki, którą zapładnia i umiera; w ciągu efe
merycznego swego istnienia nie przyjmuje 
wcale pokarmu, nie ma bowiem wcale wy
kształconej gęby.

Z tego co wyżej powiedziano, okazuje się, 
źe gąsienica, czyli larwa by zostać doskona
łym owadem (dojrzałym samcem) ulega naj
zupełniejszej przemianie, przeobraża się w po- 
czwarkę i w doskonałego owada, czego nie

Fig. 2. Coccus cacti.

daje się zauważyć u wszystkich innych owa
dów półpokrywych (Hemiptera). Innemi sło
wy, powiedzieć można, źe samiec czerwca ule
ga przemianie zupełnej, samica zaś, przeci
wnie ulega przemianie niezupełnej, a nawet 
wstecznej.

Samice czerwców powstają z gąsienic po
dobnie zbudowanych do gąsienic, które prze
mieniają się na samców, może tylko nieco
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grubszych. Gąsienice, z których m ają po
wstać samiczki, uczepiwszy się rośliny za po
mocą swego dziobka, wydzielają z siebie sub- 
stancyą woskową lub proszkowatą (mączko- 
watą), k tóra je  pokrywa mniej lub więcej do
kładnie i pod osłoną tych wydzielin dokony
wają swoich przemian, a właściwie lenienia 
się. Samica dojrzała jes t zwykle grubsza 
od samca, ciało ma krótkie, przysadkowate; 
pierścienie, tak  wyraźnie odznaczające się 
u samca, dają się dobrze zauważyć u samic 
tylko za młodu, następnie stopniowo się za
cierają i u niektórych gatunków znikają tak  
dalece, że dojrzała samica, wydaje się bry łą 
bez ruchu, w której trudno jest dopatrzeć się 
kształtów zwierzęcia. Głowa, tułów i odwłok 
zlewają się razem w jednę całość. T ak zna
czna różnica w kształtach  samców i samic 
w stanie dojrzałym jest najciekawszym pun
ktem w historyi naturalnej czerwców.

Przedni koniec ciała samicy daje się roz
poznać po rożkach, zawsze krótszych od roż
ków samca, złożonych z 6—] 1 stawów; b ra 
kuje ich zupełnie u niektórych rodzajów (As- 
pidiotus). Oczy są małe, a u wielu gatunków 
niema ich wcale. Tułów i odwłok, są oddzie
lone wyraźnie u rodzaju Coccus, ja k  również 
u innych rodzajów, ale u Aspidiotus zacierają 
się, a u Lecanium granice między temi od
działami ciała s ta ją  się całkiem niewidoczne. 
Ciało samicy spłaszcza się na powierzchni 
dolnej, albo nawet przyjm uje formę płaskiej 
tarczy, by dokładniej przylegać do gałęzi lub 
liści roślin. Grzbietowa powierzchnia ciała 
może się jednak wypuklać (Aspidiotus, Leca
nium), albo też wzdyma się, niekiedy tak 
znacznie, że owad przyjm uje postać kulki 
(Kermes i Physokermes). W tedy to owad 
jes t podobny do dębianki, czyli orzeszkowate- 
go narostu, a jeden gatunek Kerm es, pospo
lity na dębach w krajach gorących, był długi 
czas brany za prawdziwą dębiankę (narost). 
Przytem , samice czerwców mogą być nagie 
(Lecanium, Coccus), albo też cała powierzch
nia ich ciała, bywa pokryta łuseczkami, two- 
rzącemi niby delikatną skorupkę lub m iniatu
rowy puklerz. W reszcie u niektórych gatun
ków szczególne łuseczki lub tafelki pokrywają 
koniec odwłoka, często okolice otworu odcho- 
dowego. Skrzydła u samic nie rozwijają się 
wcale. Nogi krótkie i grube, przedstawiają 
wyraźne ślady zanikania. Odwłok wreszcie,

opatrzony jest gruczołami, które wydzielają 
niteczki, odpadające z większą lub mniejszą 
łatwością. Samice, które w porównaniu 
z samcami, przedstawiają rozmiary znaczniej
sze, powiększają się bardzo znacznie po połą
czeniu z samcami; mogą przytem, albo zacho
wać kształty pierwotne (Coccus), albo też 
zmieniać się do niepoznania (Lecanium). Sa
mice nie um ierają tak prędko jak  samce, wy
dają ja jka  lub żywe potomstwo, a u niektó
rych gatunków samice stają się znów rucho
me, po wytworzeniu młodszych pokoleń. 
W  ogóle czerwce wylęgają się z ja jek  zapłod
nionych, jednakże u wielu gatunków stwier
dzono oprócz tego, że samice mogą wytwa
rzać się przez dzieworództwo, czyli z jajek 
niezapłodnionych.

Czerwce m ają też własność wydzielania 
płynu lepkiego i słodkiego, na podobieństwo 
mszyc, który nie jest jednak zbyt obfity i za
pewne nie posiada tych samych przymiotów 
co wydzielina mszyc, albowiem mrówki nie- 
odwiedzają czerwców tak, jak  to czynią 
z mszycami.

Wydzielina słodka (t. zw. miodek) u zna
cznej liczby gatunków czerwców jest bardzo 

! skąpa, u niektórych wszakże płynie tak  obli- 
| cie, że ziemia pod rośliną, na której taki czer- 
! wiec żyje, jest prawie zupełnie zmoczona, jak  

gdyby była podlana. M a to miejsce u Leca
nium persicae, gatunku u którego Reaum ur 

| obserwował tę  wydzielinę i przypuszczał zra- 
; zu, źe to jest sok przez roślinę wydzielany 

skutkiem ukłucia owadu. Przekonano się 
również, że wydzielany przez Czerwce płyn, 
je s t wybornem podścieliskiem dla grzybów, 
które E . Rozę odnosi do rodzaju Morfea, 
a które uważane są zwykle za pasorzyty, sta
nowiące t. zw. chorobę czarną niektórych ro
ślin. Otóż, według niektórych badaczów, 
grzyby te nie są wcale pasorzytami rośliny, 
na powierzchni której są umieszczone, leęz 
żywią się wyłącznie ową lepką, cukrowatą 
materyą, wydzielaną przez Czerwce. Zdaje 
się, źe owa ciecz słodka jest wydzieliną odpo
wiednich gruczolków. Podobnież gruczoły, 
rozrzucone niekiedy na całej powierzchni ciała, 
wydzielają u różnych gatunków czerwców, 
rozmaite substancye (między innemi wosk), 
które, jeżeli są obfite mogą być wyzyskane 
przez człowieka. Niekiedy znów nakłócie 
rośliny dziobkiem owada, wywołuje miejscowe

N r 28.WSZECHSWIAT.
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podrażnienie, skutkiem którego, roślina wy
dziela specyalne produkty, jak  np. lak, man
nę, które są również użyteczne człowiekowi. 
Oprócz tych produktów, wydzielanych przez 
ciało owadów lub wywoływanych przy ich 
współudziale, znajdują jeszcze inne zawarte 
wewnątrz organizmu czerwców, niemniej ce
nione substancye, które znalazły zastosowanie 
w przemyśle i handlu, do takich należy kar
min, piękny barwnik czerwony, wydzielany 
przez meksykańską koszenilę.

Czerwce zatem przedstawiają pewną liczbę 
gatunków użytecznych, ale są inne gatunki 
i to liczniejsze, które należą do owadów szko
dliwych. Z agłębiają one swój ostry dziobek 
w tkanki roślinę, w liście, gałązki, młode pędy 
i t. p. i Avyciągają soki pożywne z roślin, a po
nieważ rozmnażają się z nadzwyczajną szyb
kością, często też rośliny z wycieńczenia od 
tych szkodników giną.

Pom ijając rozmaite gatunki czerwców uży
tecznych, zasługujących na uwagę z wielu 
względów, ograniczemy się obecnie na bliż- 
szem poznaniu Czerwca meksykańskiego czyli 
Koszenili (Coccus eacti) i Czerwca polskiego 
(Porphyrophora polonica), dostarczających 
karminu.

(Dok. nad.).
A. S.

O W P Ł Y W I E

P L A M  S Ł O N E C Z N Y C H
na zjawiska meteorologiczne,

(Dokończenie).

W iększe znaczenie praktyczne posiadają 
badania licznych meteorologów indyjskich: 
Blanforda, Chambersa i innych, jako też Mel- 
druma. Rezultaty ich odnoszą się jednak 
tylko do Oceanu Indyjskiego. Oto co Cham- 
bers o tein powiada: „Prawdopodobnie owe 
wielkie fale barometryczne (jeśli wolno użyć 
tego wyrażenia) przesuwają się zwolna ze 
zmienną szybkością od zachodu na wschód,

podobnie jak  cyklony w szerokościach poza- 
zwrotnikowych. Przytem  okresy maksymów 
i minimów ciśnienia odpowiadają odwrotnym 
epokom plam słonecznych (więc min. plam 
powoduje max. ciśnienia powietrza, mas. plam 
min. ciśnienia), po których w odstępach czasu 
‘/ 2—2 '1̂  roku następują... Zdaje się, powia
da dalej Cliambers, że powszechne i srogie 
klęski głodowe w Indyach bądź fali „wyso
kiego ciśnienia towarzyszą, bądź też bezpo
średnio po niej następują.”

Jeżeli nawet przyjmiemy fakt takiego wpły
wu plam słonecznych na ciśnienie powietrza 
w obszarze Oceanu Indyjskiego, to i wtedy 
wpływ plam dotąd pozostanie dla nas zupeł
nie nieznanym, dopóki nie poznamy, w jaki 
sposób on się gdzieindziej ujawnia, w jaki 
sposób i gdzie następuje kompensata wyższe
go ciśnienia pod wpływem minimum plam 
powstającego nad Oceanem Indyjskim. Do
tychczas znaleziono jedynie w Petersburgu 
szukaną kompensatę, bo tam  średnie roczne 
ciśnienie rośnie i maleje z liczbą plam. Me
teorologowie indyjscy usiłujący stwierdzić 
wpływ plam na atmosferę, a między nimi 
Blanford, na podstawie tego odosobnionego 
faktu ogłosili odrazu, że szukana kompensata 
istnieje między rossyjsko-północno-azyatyckiin 
a indyjsko-malajskim obszarem. Sangwini- 
styczne te domysły Blanforda nie cieszyły się 
jednak uznaniem. Mimo tego wszystkiego 
trudno jest nam zaprzeczyć istnienia wpływu 
plam na ciśnienie powietrza—jakiego rodzaju 
ten wpływ jest, najmniejszego dotychczas nie 
mamy pojęcia, źe jednak jest, mamy na to 
dowody pośrednie. Rozkład ciśnienia na 
większych obszarach rozstrzyga mianowicie 
nietylko o kierunku i sile wiatru, ale i o roz
miarach i szybkości przesuwania się cyklo
nów. Tu znów napotykamy wprawdzie na 
trudności, bo znów tylko dla Oceanu Indyj
skiego wypracował stosowną teoryą Meldrum; 
z ilości jednak katastrof okrętowych słusznie 
i stanowczo twierdzić możemy, że z rosnącą 
liczbą plam na słońcu wzrasta ilość burz, 
wzmacnia się siła wiatrów—następuje czas 
krytyczny dla żeglarza. Zgodność dat, jakiemi 
rozporządzamy, nie przedstawia nic do życze
nia. W  r. 1877 H unter zestawił straty okrę
tów w procentach, dowodzące, źe nietylko ilość 
straconych okrętów była najwyższą podczas 

| maximum plam, najniższą zaś podczas mini'
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mum, ale że wogóle ilość katastrof rosła i m a
lała  zupełnie proporcyonalnie do ich liczby.

Oto jego rezultat w ściągniętych cyfrach 
przedstawiony:

II. k a ta s tro f  
Ilość okrętow ych 
p lam  w ° / 0

G rupa la t z minimum plam 14 8,64
„ „ Średnia „ 42 9,21
„ „ maxim. „ 64 9,53

Kok z minimum „ 11 7,64
„ z maximum „ 73 9,81
Jeszcze bardziej biją w oczy cyfry przed

stawiające ilość rozbić okrętowych na wybrze
żach austryackich; musimy w nich koniecznie 
i coś przypadkowego widzieć, niemożliwem 
jest bowiem składać je  wprost na  karb  wpły
wu plam słonecznych.
Ilość okrętów roz- ,
bitych na wybrze- Ś red.w roku

żach austr. w r. 1880—82 76
1883— 84 i 86 85
1885 ■) 132

Nie do innych rezultatów  doprowadziło ze
stawienie, jakie uczyniło ham burskie towa
rzystwo ubezpieczenia okrętów. Z  zestawie
nia tego widzimy, że towarzystwo to w trzech
letnim peryodzie max. plam wypłacało prze
ciętnie o 8%  więcej odszkodowania, niż 
w równo długim peryodzie min. plam.

W pływ więc plam na wiatry i ich siłę jest 
niezaprzeczony, ale prawdopodobnie tylko 
pośredni, jako skutek zmienionego pod wpły
wem plam rozkładu ciśnienia powietrza.

A  teraz zapytajmy się jeszcze, czy nasze 
przeświadczenie o wpływie plam na siłę wia
tru  może przynieść meteorologii praktycznej 
a zwłaszcza żegludze jakiekolwiek usługi? 
Odpowiedź musi wypaść przecząco; choćby
śmy bowiem pominęli ten wzgląd, że peryod 
plam wcale nie jest stały, a więc że wogóle 
nie zdołamy przewidzieć roku max. i min. 
plam, to pozostaje jeszcze ta  okoliczność, że 
prognoza, na podstawie ilości plam wygłoszo
na, może mieć tylko charakter ogólny, może 
tylko na dłuższe, całoroczne rozmiary czasu 
opiewać, a chyba nie jest możliwem, aby że-

')  Ilość p lam  średn ia  d la  la t  1 8 8 2 — 83 wyno
siła 49 , w r. 1883 w ynosiła 6 4 — w następnych  
la tach  niew iadom ą je s t  m i liczba  p lam , w kążdym  
raz ie  w r. 18 8 4  lub  1885  p rzypad ło  m ax. plam .

gluga przez dłuższy przeciąg czasu została 
wstrzymana zupełnie.

Powyżej już zrobiliśmy wzmiankę, że Mel- 
drum, ów znakomity meteorolog w P o rt Louis 
na wyspie św. Maurycego, próbował udowo
dnić dla la t o wielkiej ilości plam i zwiększo
ną ilość cyklonów i spotęgowaną siłę wiatru. 
Cyklonom Oceanu Indyjskiego, znanym że
glarzom pod złowrogą nazwą „tornado” to
warzyszą szalone burze i ulewne deszcze. 
Gdy więc wniosek o liczniejszej ilości cyklo
nów ma być stwierdzonym, to koniecznym 
tego warunkiem musi być zwiększona ilość 
deszczu podczas max. plam.

Zapalony zwolennik meteorologicznej teo
ryi plam, Meldrum, wkrótce myśl tę  podniósł 
i bądź to w towarzystwach naukowych, bądź 
w licznych pismach angielskich, francuskich 
i niemieckich przekonywał fachowych mete
orologów o praktycznie potężnem znaczeniu 
plam, o silnym ich na deszcz wpływie.

Pozwolimy sobie w skłóceniu przedstawić 
i parę danych, które rzucone były przez Mel- 

drum a w pierwszy ogień walki o wpływ plam 
1 słonecznych toczonej.

P o rt Louis.
M inim um  M axim um  M inim um plam  
1855— 57 18 5 9 — 61 18 6 6 — 68

Średnia
ilość
opadu 1 120 1 4 4 6  1 0 2 2  mm.

Adelaida.
M inim um  M axim um  M inim um
1 8 4 3 — 45 18 4 7 — 49 1855— 57

448  616 586  mm.
Brisbane (wschód. Australia). 

M axim um  M inimum M aximum
18 5 9 — 61 1 8 6 6 — 68 1869— 71

1 606 1 147 1 545  niw.
Do tych cyfr dołączył Lockyer wyniki 

i 24-letnich spostrzeżeń opadu w K apstadzie 
i w M adrasie, które również niżej podajemy. 

K apstadt.
M ax. M in. M ax. M in. M ax.
1847 1854  1859 1866 1869

do do do do do
1849 1856 1861 1868  1870

Sredn*
opad  -581 541 525772 

M adras.
M inim um M axim um
1 8 4 3 — 45 1 8 4 7 — 49

Śred. opad. 1 059  1 428  mm.

765 Mim.
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Ile  Koppen zdziałał dla zbadania związku 
między plamami a tem peraturą, tyleż uczynił 
Symons dla odkrycia związku między plama
mi a deszczem. Że tylko poznanie tego wpły
wu na wielkich przestrzeniach i w przeciągu 
licznych la t szeregu do celu służyć może, było

Średnio z okresów, w których największą 
ilość plam obserwowano, wykazały roczny 
opad 748 mm  wynoszący, a więc o 58 mm 
większy niż podczas okresów o najniższej ilo
ści plam (690 mm). Wszystkie te cyfry, któ
re Meldrum, Lockyer i Symons zestawili, nie-

to przekonanie, którem się w studyach swoich I 
kierował. W  roku 1865 ogłosił tablicę za
wierającą średnie opady z 10 stacyj angiel
skich w przeciągu la t 50 (1815—64). Celem 
otrzymania wyraźniejszych danych, z dziesię
ciu stacyj utworzył jednę średnią. Poniżej 
przedstawiamy wyniki dochodzeń Symonsa (p. 
tabliczkę u dołu stronicy).

Max. Min. Max. Min.
1816 1823 1830 1833

Średni opad ro 
czny z grupy
trzechletniej. 729 mm 750 777 68]

102%  105% 110% 95o,0

tylko dowodzą szukanego związku, lecz nadto
zdaje się, źe dowodzą doniosłego znaczenia 
tego wpływu. Przecież rezultat ten jest tylko 
pozornie tak pomyślnym. Deszcz jest ele
mentem zapewne najbardziej chimerycznym, 
żadną się nie rządzi regułą, a zmiany jego 
z roku na rok są olbrzymie. Jeśli się do na
szych przykładów zwrócimy, to musimy za-

Max. Min. Max. Min. Max.
1837 1843 1848 1856 1860

721 694 764 635 752
101% 96% 107% 89% 105%
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uwaźyć, że średnia zmienność deszczów w A n
glii wynosi z roku na rok według liczb, jakie 
zestawił Symons 103 m m  czyli, że przyczyny 
nam nieznane „nieperyodyczne” powodują 
z roku na rok dwa razy większe skoki w ilo
ści opadu atmosferycznego, niż te, które ów 
opad wykazuje w ciągu la t jedenastu pod 
wpływem plam słonecznych. Dziwna zgod
ność z rezultatem , jak i przy ocenieniu zna
czenia wpływu plam na tem peraturę osięgnę- 
liśmy.

W krótce już jednak po wygłoszeniu teoryi 
Meldruma, poparciu jej przez Lockyera i Sy- 
monsa, podniosły się z licznych stron z obozu 
meteorologów wątpliwości. Jakiego rodzaju 
były te wątpliwości, uwidocznimy może najle
piej, jeśli przedstawimy, jak  się zachowywał 
opad atmosferyczny w Krakowie, wobec pe- 
ryodu plam słonecznych (p. tabliczkę u dołu 
stronicy).

Otóż ta właśnie okoliczność, że nie podczas 
maksymów plam lecz podczas minimów wię
ksza suma deszczu spada, nie uszła uwagi 
śledzących wpływ plam meteorologów.

Ju ż  sam Symons, jeden z promotorów teo
ryi Meldruma, zestawiwszy 23 stacyj z róż
nych okolic ziemi, począł powątpiewać, czy 
istnieje wogóle związek między plamami 
a deszczem, a jeśli istnieje, czy teorya Mel
druma dobrze ten związek tłumaczy. Z 23 
miejscowości 8 (T arn , Tuluza, Bages, Beost, 
Genewa, Jerozolim a, Oran, Toronto i New 
Bedford) zachowywało się w stosunku do 
plam słonecznych jak  Kraków, ośm innych 
nie dało żadnych pewnych wskazówek; rok 
1867 (min. plam) był prawie wszędzie mo
krym.

Twórcy hipotezy o wpływie plam na opad 
atmosferyczny nie dali jeszcze wcale za wy
graną, a Symons przyjął, źe wpływ plam na 
opad w ten sposób się ujawnia, że w jednym 
obszarze zwiększając sumę deszczu, równocze
śnie w drugim ją  zmniejsza, podobnie, jak  co

I do ciśnienia—źe tedy wcale niemożna uwa- 
) żać za dowód nieistnienia wpływu plam (na 
| opad) różnorodnych, stosownie do obszaru, 
i tego wpływu skutków.

I  znowu meteorologiczna teorya plam we
szła w błędne koło, w którem jednak nie 
długo pozostawała. Jelinek zestawił szereg 
stacyj europejskich i badał wpływ plam na 
opad, lecz, nietrudząc czytelnika dalszym sze
regiem liczb, dodam tylko, że trudno w tem 
zestawieniu wpływu plam się dopatrzeć, ra
czej zupełne zaprzeczenie łatwiej z tych da
nych można wyciągnąć. Miejscowości w je
dnym obszarze położone m ają większe opady 
bądź w czasie max. bądź w czasie min. plam, 
lecz stosunek to wcale niestały-—już nieraz 
w drugim okresie jedenastoletnim zupełnie się 
zmienia, słowem brak systemu w tych zjawi
skach pseudo-peryodycznych.

Ponieważ z liczby katastrof okrętowych 
w peryodzie max. plam słusznie mogliśmy 
wnosić o spotęgowanej sile wiatru pod wpły
wem liczniej nagromadzonej ilości plam na 
słońcu, a przeto drogą pośrednią osięgnęli- 
śmy to, czego niemożna było dostrzedz drogą 
bezpośrednich obserwacyj, zachodzi uspra
wiedliwione pytanie, czyli też i o ogólnym 
wpływie plam słonecznych na klimat wyraź
niejszych wskazówek nie da nam droga po
średnia od bezpośrednich spostrzeżeń, które 
tyle w nas zrodziły wątpliwości. Mamy na 
myśli człowieka, który jest dzieckiem klimatu, 
który jest od zmian klimatycznych zależny.

Z  jakiemi trudnościami jest połączone szu
kanie związku między ilością plam a śmiertel
nością, łatwem jest do zrozumienia. Jedyny, 
ile mi wiadomo, ale za to ogromny m ateryał 
zebrał dr Wincenty Góhlert z Gracu, który’ 
wraz z odpowiedniem opracowaniem przedsta
wił kongresowi higienicznemu w Wiedniu z r. 
1887.

Z  długiego szeregu zestawionych przez 
niego liczb, trudno jest bardzo dopatrzeć się

Kraków. Średnie z peryodów
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

1 8 5 5 — 57 .1 8 5 9 —61 1 8 6 6 — 68 1869- 71 1 8 7 7 — 79 1 8 8 2 — 8 4  —  —
Średni

opad
roczny. 703 mm  517 608 596 740 659 6 84 /hm 591 mm.
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związku między ruchem plam a śmiertelno
ścią, k tóra stale rośnie proporcyonalnie do 
zwiększającego się zaludnienia i tylko pozor
nie nieregularnym podlega wahaniom. Aby 
przecież wynaleźć jakikolwiek związek między 
plamami a śmiertelnością, zestawiłem lata 
ogólnie niezwykłej śmiertelności. Z a takie 
la ta  uważałem te, które nietylko od dwu lat 
sąsiednich ] 0%  wyższą wykazywały śmiertel
ność, ale też wykazywały ją  powszechnie, a  to 
celem wykluczenia lokalnych wpływów jak  
wojny, lokalnie występujące klęski głodowe 
łub lokalnie występujące choroby epidemiczne 
i zarazy.

L a ta  tak  pojętej anormalnej śmiertelności 
były następujące (p. tabliczkę u dołu stronicy):

J a k  z tego zestawienia widzimy z wyjąt
kiem dwu lat 1758 i 1814, które nastąpiły po 
min. plam, wszystkie inne przypadły bądź na 
terminy max. plam, lub wkrótce po nieb.

Zestawiając epidemie choleryczne, które 
w całej lub większej części Europy dotkliwie 
się czuć dały, przekonywamy się, że również 
one się grupowały w koło la t z największą 
ilością plam i tak (p. tabliczkę u dołu stro
nicy):

Spodziewane w roku 1881 max. plam, za
wiodło i nastąpiło dopiero w trzy lata  później 
w r. 1884, w towarzystwie epidemii cholery
cznej, k tóra w południowej Europie do r.
1886 uparcie grasowała. Następnego max. | 
plam należało się spodziewać w r. 1895, lecz j 
jak  się łatwo z rezultatów badań astronomi
cznych prof. Sporera nad plamami od 19 m ar
ca do 20 lipca 1892 domyśleć można '), max.

') Mem. della Societa degli Spettroscopisti. 
Vol. X X I, 1892 .

to znowu nadspodziewanie szybko powróciło 
i bądź to, że już nastąpiło, bądź w najbliż- 

I szych miesiącach już nadejdzie. Czy równo
czesne wystąpienie w całej Europie gwałto
wnych chorób żołądkowych epidemicznych, 
wraz z potężną epidemią choleryczną, która 
ja k  się zdaje na dotychczasowych, 300000 
przenoszących ofiarach nie poprzestanie, jest 
tylko przypadkowem, czy jakiś przyczynowy 
związek między obu temi zjawiskami zacho
dzi, nie umiemy dać na to stanowczej odpo
wiedzi, lecz zdaje się, że wypaść ona powinna 
twierdząco.

Z tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, 
zdaje się nie ulegać wątpliwości, że po- 
pierwsze, wpływ plam słonecznych na po
jedyncze czynniki klimatyczne jest tak  po
wikłany i takim podlega zakłóceniom, że 
nietylko jedenastoletni peryod plam dla 
meteorologii praktycznej żadnej nie przed
stawia wartości, ale nawet dotychczas nie 
udało się ostatecznie stwierdzić, jak  się ten 
wpływ objawia w zmianach pojedyńczych 
czynników klimatycznych, że jednak—po- 
wtóre, wpływ ten istnieje i w ogólnej su
mie wszystkich czynników klimatycznych, 
a więc w klimacie powoduje niekorzystne 
dla ustroju ludzkiego zmiany w epoce max. 
plam, korzystne prawdopodobnie w epoce 
min. plam; być tedy może, że jedenastoletni 
ten okres plam w przyszłości okaże się 
ważnym dla higieny.
N a zakończenie przedstawiam Szan. Czytel

nikowi parę grafikonów (str. 443), które mają 
wyobrażać wpływ plam słonecznych na czynniki 
klimatyczne. Linia krzywa aa przedstawia ilość 
plam, podług Wolfa, dla 110-letniego okresu 
czasu od 1770— 1880 r. Linia bb przedsta
wia ilość zórz polarnych dla lat 77 (1784—-

najbliższe 
max. plam 
min. plam

1758 17 63 1773 1779 1806 1814
1761 1761 1769 1778 1804 1816
1755 1766 1775 1784 1810 1810
1832 1837 1848 1871
1830 1837 1848 1870
1833 1833(1843) 1843(1856) 1867 (1878).

demij cholerycznych: 1831—2 1837— 8 1847—50 1872— 73
scie koło max. plam.: • 1829— 31 1836—38 1847—49 1869— 71
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1871). Ten grafikon wprost z H anna „Allge- i 
meine E rdkunde” wyjęty daje dobre wyobra- | 
zenie o równoległości dwu tych zjawisk, gdyż 
niax. i min. plam i zórz zupełnie sobie odpo
wiadają, przytem budzi teź pewne zajęcie 
i z tego względu, że wysokość pewnego mas. 
plam odzwierciedla się w krzywej zórz polar
nych.

Krzywa trzecia c, c, c2 c2 przedstawia prze- j  

bieg tem peratur, a raczej odchylenia od śred
niej temperatury, według Koppena, dla lat 
1777— 1860. Część jej d ruga c2 c2 przedsta
wia przebieg tem peratur w krajach między- 
zwrotnikowych od r. 1820— 60, w którym | 
spostrzegamy niedającą się zaprzeczyć zgod- 
ność z ruchem plam, a zarazem widoczna jes t i 
i ta  okoliczność, źe punkty zwrotne tem pera
tury pod zwrotnikami wyprzedzają punkty 
kulminacyjne w ruchu plam o 1—3 lat. L inia 
c, c, przedstawia przebieg tem peratur w E u 
ropie i części Am eryki półn. od r. 1777— 
1820; uważamy tu  najpierwej zgodność z ru 
chem plam do roku 1790, zgodność jednak 
wręcz przeciwną tej, jak ą  spostrzegliśmy 
w latach 1820— 60, zaś część druga linii krzy
wej od r. 1790— 1820 przedstawia właśnie 
ten peryod, podczas której tem peratura zda
wała się w zupełności o ruch plam nie trosz
czyć. Krzywa czwarta dd przedstawiająca 
ruch opadów atmosferycznych w Anglii, we
dług Symonsa, dla la t 1815—G4, daje nam 
dobre wyobrażenie o chwiejności i nieregular- 
ności tego elementu klimatycznego, jego sko
ków z roku na rok, a zarazem przedstawia 
nam jak  trudne jest szukanie związku między 
plamami a stosunkami opadów.

E .  H o m er.

KRONIKA NAUKOWA.

—  sili. 0  zaćmieniu słońca 16 kw ietnia r. b.
b rak  jeszcze  dokładnych sp raw ozdań , w szystkie j 
je d n a k  dotychczasow e w iadom ości donoszą, że 
ko rona nie p rzed s taw ia ła  zgo ła  w ielkich prom ieni 
rów nikow ych, j a k  podczas zaćm ień 1878  i 1889 , | 
ale rozłożoną by ła  jed n o s ta jn ie  dokoła zaćm ionej I 
ta rczy  słońca. P o tw ierdza  to dom ysł, że j^ostać 
korony  ulega zm ianom  perio d y czn y m  w raz z  obfl- j

to śc ią  p lam , podczas m inim um  je s t  ona prom ieni
s tą , podczas m axim um  zaś, j a k  obecnie, m a form ę 
bardziej zaokrąg loną  i jed n o s ta jn ą . P rzy  siln iej
szym  rozw oju  p lam  m ożna też  oczekiwać w iększej 
obfitości p ro tuberancy j, rzeczyw iście też  na  tle  
korony  widziano tym  razem  liczne pro tuberancye, 
b iałe  i czerwone. B lask  korony ta k  silnie ro z ja 
śn iał niebo, że oprócz Jow isza i W enery, któro  
się w pobliżu  słońca znajdow ały, żadnej nie w i
dziano gw iazdy. W idm o korony, o trzym ane przez  
w ypraw ę angielską, w ydaje się po w iększej części 
ciągiem , w yróżniono jed n ak  na  fo togram ach linią 
zieloną i żółtą , odpow iadającą p rzypuszczalnem u 
pierw iastkow i „helium .” W idm a k ilku  p ro tu b e 
rancyj złożone są głównie z linij w apnia i w odoru, 
inne obejm ują  linie różnych m etali.

—  sk . Zmienność gwiazdy Y Łabędzia. Gwia
zd a  Y Ł abędzia , w pobliżu  s Ł abędzia , należy do 
nielicznych gw iazd zm iennych typu  A lgola, ce
chujących się tą  osobliwością, że z m ia n a  ich b la 
sk u  ogranicza się do drobnej części okresu , tak  
że w  ciągu niew ielu godzin b lask  ich obniża się do 
m inim um , poczem  również szybko do norm alnego 
swego stanu  w racają . Zmienność gw iazdy Y Ł a 
będzia  odkrył dopiero w r. 188G C handler, a  szcze
gólne niepraw idłow ości, jak ie  się w  przeb iegu  tej 
zm ienności u jaw nia ją , w yjaśnił obecnie p . D uner. 
Zestaw ienie dostrzeżeń  w ykazało, że kolejno po 
sobie następujące m inim a b lasku  nie zachodzą 
w jednak ich  odstępach czasu, tak  że należało  od
różnić m inim a pa rzy ste  od n ieparzystych; p rze 
ciąg  mianowicie czasu m iędzy najm niejszością pa- 

j rzy s tą  a idącą  po niej n ieparzysfą  wynosi 1 dzień 
1 0  god. 11  m in. 1 0  sek ., m iędzy n ieparzystą  zaś 
a następną p a rz y s tą  1 dzień  13 god. 43 m inuty  
43 sek.

C harak te r p rze to  tej zm ienności różn i się do
syć w ybitnie od zm ienności A lgola, kolejne bo 
wiem m inim a tej ostatniej gw iazdy następ u ją  po 
sobie w jednak ich  odstępach czasu. D zięki ba
daniom  V ogla wiemy, że zmienność A lgola 
je s t  następstw em  zaćm ień, sprow adzanych przez 
obiegającego j ą  ciem nego tow arzysza, tłum a
czenia tego  w szakże n iem ożna odnieść w prost 
i do gw iazdy Y Ł abędzia , czas bowiem obiegu je s t 
jednym  z najbardziej statecznych elem entów  dróg 
ciał niebieskich, m inim a przeto  te j gw iazdy nie 
m ogą zależeć od zaćm ień, sprow adzanych przez 
bry łę  ciem ną lub  słabo świecącą. I  gw iazda 
w szakże podw ójna, złożona z dwu b ry ł jed n ak ie 
go blasku, p rzedstaw iać może rów nież zm iany 
swego b lasku , je że li p łaszczyzna ich drogi p rz e 
chodzi p rzez  ziem ię, za  każdym  bowiem razem , 
gdy względem  nas s taną  na jednej linii, jasność  tej 
gw iazdy podw ójnej reduku je  się do połowy, jeże li 
zw łaszcza posiadają  jed n ak ą  średnicę.

W  ciągu każdego zatem  obiegu zachodzić m u
szą  dw a m inim a, k tó re  następow ałyby po sobie 
w jed n ak ich  odstępach czasu, gdyby d roga była 
kołow ą, w różnych zaś, gdyby by ła  eliptyczną. 
T ak  właśnie m a się rzecz z gw iazdą Y Ł abędzia ,
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m ożna więc p rzy jąć , że je s t  to  gw iazda podw ój
na, k tó re j części składowe posiadają  jednak i blask 
i jed n ak ą  średnicę, k rą ż ą  zaś po drodze elip ty
cznej, k tó rej p łaszczyzna przechodzi przez słońce 
i tak  skierow anej, że oś je j wielka czyli linia apsy- 
dów je s t  p ro stopad łą , albo przynajm niej czyni 
k ą t pewien z k ierunkiem , w jak im  gwiazdę tę  w i
dzim y. Czas obiegu wynosi 2 dni 23 god. 54 m. 
43 , 26 sekund. Pew ne z resz tą  nieregularności 
w trw aniu  tego peryodu prow adzą do wniosku, że 
do uk ładu  tej gw iazdy należy jeszcze  trzecia  b ry 
ła ciem na, k tó ra  w pow yższy obieg wprowadza 
pewne zakłócenia.

—  Ibr. Punkt krzepnięcia nader rozrzedzo 
nych roztworów solnych. B adania nad punktem  
krzepnięcia rozrzedzonych roztw orów  z dwu po
wodów są ważne: 1 ) pozw alają  sprawdzić, czy 
praw o R aou lta  je s t  słuszne d la  w szystkich kon- 
centracy j, 2 ) czy dane o elektrolitycznej dysocya- 
cyi roztw orów  solnych, otrzym yw ane z przew o
dnictwa elektrycznego, zgadzają  się z liczbami 
obliczonem i na  zasadzie zniżenia punk tu  krzepnię
cia. Oba te  py tan ia  dośw iadczalnie sta ra ł się 
rozstrzygnąć  H . C. Jones. Posługiw ał się zwy
kłym  d la  tych dośw iadczeń przyrządem  Beckman- 
na; p rzy rząd  by ł jed n ak  znacznie powiększony 
(do 1 2 0 0  cm) i zew sząd jaknajdok ładn ie j obłożo
ny wojłokiem  i pokrywrami cynkowemi, aby o trzy 
mać m ożliw ie s ta łą  tem pera tu rę . Czuły term o- 
m e‘r  podzielony na 000 stopnia pozw alał od
czytywać p rzy  pom ocy lunety  stopnie do '/ioooo- 
W  tych  w arunkach om yłki dośw iadczeń nie p rze
nosiły 0 ,0 0 0 2  stopnia. D ośw iadczenia wykonane 
były na NaCl, KC1, N H 4 C1 w roztw orach  niewię- 
cej nad  VlO norm . stężonych. Stopień ich ele
k tro litycznej dysocyacyi obliczony z doświadczeń 
na zasadzie p raw a R aou lta  zgadzał się dość do
b rze  z rezu lta tam i dośw iadczeń K ohlrauscha nad 
przew odnictw em  elektrycznem  roztw orów  tych 
soli.

Co się tyczy zależności p u n k tu  krzepnięcia od 
koncentracyi, to  H. C. Jones w ykazał jaknajdo- 
k ładniej, że zachodzi ono ściśle według praw a 
liaou lta  (zniżenie punk tu  krzepnięcia proporcyo- 
nalne do koncentracyi). Ten re z u lta t tem bardziej 
je s t  w ażny, że w ostatnich czasach zaprzeczano 
p raw u  R aou lta  i formowano (P ickering i inni) 
stąd zarzu ty , jak o b y  osłabić m ające współczesną 
teo ryą  roztw orów . W yśw ietlenie błędności tych 
zarzutów  na podstaw ie w yjątkowo ścisłych do
św iadczeń stanow i głów ną zasługę p racy  H. 0 . 
Jonesa.

(Z t. f. ph. Ch.)

—  sk . Jowisz i jego księżyce. Znany astro 
nom am erykański, p . P ickering , przeprow adził 
obecnie dokładne badan ia  Jow isza w obserwato- 
ryum  A requipa w P eru , k tó re  ze w szystkich do
tychczasowych obserw atoryów  w najkorzystn ie j
szych niew ą'p liw ie zna jdu je  się w arunkach atm o
sferycznych. Z dostrzeżeń  swoich odniósł p.

j Pickering  w rażenie, jak o b y  pow ierzchnia p lanety  
sk ładała  się z jednosta jn ie  białej m asy obłoków, 
ponad k tó rą  rozciąga się cienka, p rze jrzy sta  p o 
w łoka z m ateryału  brunatnego, k tórej budow a 
przypom ina nasze chm ury pierzaste. Tam , gdzie 
pow łoka ta  w ystępuje w m asach gęstszych, znaj
d u ją  się znane sm ugi, białe zaś plam y są to  tylko 
otw ory w tej powłoce, przez k tó re  przeg ląda w ar
stw a b iała. P lam a czerwona by ła  w okresie do- 

I s trzeżeń  bardzo słaba, m ożna było jednak  wnieść, 
że należy do w arstw y b iałej, widzianej w skroś 
pow łoki. Ciekawe są  też  wiadomości, ja k ie  po
daje p . P ickering  o księżycach jow iszowych; ta r 
cze ich mianowicie p rzedstaw iają  się naprzem ian 

; jak o  kołowe i eliptyczne, co prow adzi do wniosku, 
że są to  bryły elipsoidalne. Księżyc pierw szy ma 
być elipsoidą p łaską, k tó ra  dokoła jednej ze 
swych osi m niejszych wykonywa obrót wirowy 
w' ciągu 13 godzin 3 m inut; księżyc drug i p rzed 
staw ia się jak o  elipsoida trójosiow a, a obró t do
ko ła  średniej z tych trzech nierównych osi trw a 
41 godzin 24  min. Położenie tych osi z resztą  
nie je s t  stateczne, a stąd  sądzi astronom  am ery
kańsk i, że w szystkie cztery daw'niej znane księ
życe Jow isza są  to  tylko skupione ro je m eteory
tów, podobnie ja k  pierścienie S aturna.

—  Ibr. Fizyczne własności stopionego rutenu.
A. Jo ly  otrzym ane kaw ałki czystego ru tenu, mało 
zbadanego m etalu  należącego do t. zw. grupy  
platynow ej, topił w luku  Volty; w skutek  nadzw y
czaj prędkiego podw yższenia tem pera tu ry  top ie
nie zachodziło prędko i s tra ty  przez parow anie 
m etalu  były nieznaczne. Stopiony m etal p rzy  
powolnem ochładzaniu pokryw ał się b łęk itną po
w łoką swego tlenku  i tlenniku. W  celu lepszego 
oczyszczenia próbek , działał na  nie Jo ly  wodą 
królew ską, potem  kwasem tluorow odornym  
i w końcu odtleniał wodorem. W łasności tak  
otrzym anego ru tenu  są  następujące:

B arw a szara, przypom inająca raczej barw ę że
laza , niż platyny; tw ardość zbliżona do irydu; bu 
dowa krystaliczna; w zimnie ru t en daje się naw et 
łupać. Gęstość jeg o  w p roszku  wynosi 12 ,063 . 
R uten  topi się trudniej od irydu , którego p unk t 
topnienia leży p rzy  1 950°. P u n k tu  topnienia 
ru ten u  dotąd jeszcze nie oznaczono.

(Com ptes rendus).

ROZMAITOŚCI.

—  sst. Największa stacya elektryczna. Ja k
się okazu je  ze spraw ozdań 15 z jazdu  tow arzystw  
elektrycznych w St. L ouis w Ameryce, m iasto to 
posiada  najw iększy zakład  centralny  elektryczny 
zasilający 3 600 lam p łukowych na ulicach przy  
ogólnej długości sieci rozprow adzającej 1 240  km\



78 m aszyn dynamo elektrycznych W ooda w ytw a
rza  j>rąd o sile 9 ,6  am p. i  m aksym alnej różnicy 
potencyalu  2 500  w olt. Siły m echanicznej do
starcza  7 m aszyn typu  H am ilton-C orlosse o 640  
k. p . każda . Sm arow anie tych  generatorów  od
bywa się bez żadnej p rzerw y  au tom atycznie za 
pom ocą o leju  filtru jącego  się p rzez  w odę, p iasek  
i węgiel drzew ny.

M iasto całe liczące 600  0 0 0  m ieszk. posiada 
ogółem 266  m aszyn dynam o-elektrycznych, m ie
szczących się w stacyi głównej i stacyach w tór

44 8

nych, zasilających 18 500  lam pek żarowych 
i 5 330  łukoWyćh. M otory elektryczne o sile 
1 800  k . p . p o ru sza ją  m aszyny najrozm aiłsze, 
a  przeszło  8  240  k. p . zużytych zostało do p o ru 
szania około 1 0 0 0  wozów tram w aju  elektryczne
go na  przestrzen i przeszło  200  hn. K u  końcowi 
ro k u  bieżącego całkow ita długość linij tram w ajo
wych wyniesie 344  km i w tedy spraw ność w szyst
kich stacyj wynieść m a pow ażną cyfrę 30 000  k. p.

N r 28.WSZECHŚWIAT.

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 28 czerwca do 4 lipca 1893 r.

(ze spostrzeżeń na staey i meteorologicznej przy  Muzeum Przem ysłu i  K olnictwa w  W arszaw ie).
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1

Barometr 
700 mm + Temperatura w  st.

h i .
q Kierunek wiatru 

SzybkoSć w m etrachLT' ! n n ooVnT>na
Suma

opadu
U w a g i .

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. ,**■

28 S. 52,4 51,8 W 16,4 22.5 19,2 23,4
I

12,2 59 W2,0 ,ES2 _
29 C. 50,4 50,1 49,5! 18,7 24,6 22,9 25,1 14,8 62 ES2,ES3,S5 4.8 ^  od 84S do 930, #  od 9SS,
30 P. 5o ,3 5 i,o 50,9 19,9 24.0 20,5 24,8 19,0 69 0 ,WNJ,N* —

1 s. 50,1 48,9 48,9 17,9 20,5 16,7 23,1 16,7 72 W 2,N5,W3 3,3 #  w ciągli dnia kilkakrotn.,
2 N. 48.9 49 ,o 49,1 14,7 20,8 17,0 21,7 13,7 ,67 WN5,N3,WN5 —
:i p . 47,6 48,1 47.9 13,3 15,5 13,0 16,5 12,6 78 WN3,W N7,WN5 1,8 •  w ciągu dnia b. drobny,
4 w . 48,6 5o ,2 Bt.o n ,9 12,7 1 2 , 2 15.1 11,5 80

1
N^N^NE3 1,5 # w  nocy i rano do 9-ej.

Średnia 749,8 17,7

Średni stan  b a ro m e tru  z całego m iesiąca w y
padł rów ny 7 4 8 ,6  mm , p rzy  najw yższym  stanie 
7 5 4 ,4  mm d. 17-go i najn iższym  7 36 ,9  mm d. 20-go. 
T em pera tu ra  średn ia  z całego m iesiąca wynosiła 
18°,3 C.; najw yższą  tem per. 26°,7  C. notow ano d. 
1 7-go, na jn iższą  8 °,0  C. d. 1-go. N ajcieplejszym  
był dzień  2 9 -ty; jeg o  tem p e ra tu ra  średn ia  w ypa
d ła  2 2 °,3  C.; najzim niejszym  d. 1-szy o tem pera-

70 1 1 , 4

tu rze  średniej 14 ° ,0 C . W ysokość wody spadłej 
w ciągu m iesiąca z deszczu i g radu  by ła  34 ,5  m/w; 

i najw ięcej 9 ,8  mm w  ciągu jednej doby spadło d.
2 0 -go podczas b u rzy  z gradem .

D ni, w k tórych spadło przynajm niej 0,1 mm 
j wody było 9; dni, w k tórych opad przenosił 1 mm

było (i. D ni b u rzy  było 4; dni g radu  2.

T  R  E  Ś 0 . Chem ia w p rzededn iu  stu letn iej rocznicy  śm ierci L avo isiera , p rzez  L . B runera . —  C zer
wiec K oszeniła, (Coccus cacti L .), p rzez  A. Ś. —  0  wpływie p lam  słonecznych na zjaw iska m eteorolo

giczne, przez E . R om era. —  K ro n ik a  naukow a. •—  R ozm aitości. —  B uletyn m eteorologiczny.

Wydawca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatowicz.
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