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JUBILEUSZ BAROMETRU. '

W  roku bieżącym upływa 250 la t od pa
miętnego doświadczenia, znanego pod nazwą 
doświadczenia Torricelłiego. Doświadczenie 
to dało początek nowemu przyrządowi, służą
cemu do mierzenia ciśnienia powietrza, który 
nazwano barometrem. I  zapewne z wyjątkiem 
termometru, niemasz przyrządu fizycznego, 
na któryby tak  często ludzie od owego czasu 
spoglądali jak  na barom etr. Nietylko bez 
niego rozwój meteorologii byłby niemożliwym, 
nietylko fizyk i chemik przy wykonywaniu do
świadczeń z gazami byliby bez niego nieje
dnokrotnie narażeni na popełnienie grubych 
omyłek, ale sta ł się on codziennym doradcą

') Oprócz dzieł, traktujących o historyi nauk 
fizyczno-matematycznych Rosenbergera, Marie, 
Whewelła i t. p., głównemi źródłami do niniejsze
go artykułu były dzieła: Caverni. Storia del meto
do sperimentale in Italia, 2 tomy, Florencya 1891. 
Oeuyres de Blaise Pascal, La IJaye 1779, V to
mów.

zarówno m arynarza jak  i rolnika: zarówno 
mieszkaniec miasta jak  i mieszkaniec wsi py
ta ją  go często o danie pożytecznych dla siebie 
wskazówek. B arom etr sta ł się niezbędnym 
przyrządem w każdem cywilizowanem społe
czeństwie.

Lecz doświadczenie Torricelłiego miało je 
szcze inne głębokie znaczenie w historyi nauk 
ścisłych. Było ono jednem z wielkich i epo- 

i kowych doświadczeń, decydującem w sprawie 
dwu teoryj i zadaj ącem ostateczny i stanow
czy cios starej, średniowiecznej szkole, obja
śniającej wszystko prostą dyalektyką. Ruch 
w nowym kierunku, który się powoli rozpo
czął od Kopernika, zaczął się rozwijać ener
giczniej w rękach Keplera i Galileusza 
i właśnie wtedy od końca X V I-go wieku zna
lazł on w przedstawicielach filozofii schola- 
stycznej zaciętych przeciwników, którzy uwa
żali wszelką zmianę w teoryach panujących 
w szkołach za szkodliwą innowacyą. N a  czele 
zastępów nowej szkoły szedł Galileusz, lecz 
dopiero doświadczenie Torricelłiego położyło 
faktycznie kres dawnym poglądom i otworzyło 
zupełnie nowe drogi badaniom fizycznym.

Pomiędzy zasadami nauki Arystotelesa, 
przyjętemi przez średniowiecznych perypatety- 
ków, była zasada, że w naturze próżni być



594 WSZECHSWIAT. N r 38.

nie może, wyrażona zdaniem: „N atura horret 
vacuuin.” Ta zasada wraz z innemi częścia
mi jego nauki przeszła do szkół średnowiecz
nych dyalektyków i stanowiła jeden  z funda
mentalnych artykułów wiary nietylko filozofi
cznej, ale także i teologicznej. Jeszcze w ro
ku 1657 K acper Schott, przyjmujący czynny 
udział w sporach wynikłych z powodu do
świadczenia Torricelliego, powiada, że opinia 
jakoby w naturze mogła być próżnia, jest 
„non tantum  in philosophia absurda, sed et 
in fide orthodoxa periculosa.” (Mechanica 
hydraulico-pneumatica). W strę t do próżni 
(horror yacui) służył do objaśnienia wielu zja
wisk fizycznych.

K epler (ur. 1571, zm. 1630), którego za
równo geniusz, ja k  i ognisty tem peram ent po
pychały na różne pole dociekań ludzkiego 
umysłu, przyjmował bezpośrednio mały udział 
w sporach, jakie Galileusz przez la t  przeszło 
50 prowadził z perypatetykami. Pozostawił 
on w fizyce, k tóra nie stanowiła zresztą przed
miotu jego zwykłych zajęć, liczne ślady swo
jego nadzwyczajnego geniuszu i niezmiernej 
wytrwałości. T ak np. nieznając jeszcze p ra 
wa załam ania światła (odkrytego później) 
pierwszy ustanowił teoryą soczewek, pierwszy 
wytłumaczył teoretycznie lunetę holenderską 
czyli Galileusza, a nawet obmyślił nową kom- 
binacyą soczewek, która do dzisiejszego dnia 
z m ałą zmianą używa się jako  luneta astrono
miczna. O ciężarze powietrza m iał on zu
pełnie wyrobione pojęcie, co w roku 1604 było 
niesłychanie sprzecznem z pojęciami panują- 
cemi. W  dziele „A d Yitellionem Paralipo- 
m ena”, F ran k fu rt 1604 *) powiada: „Przewi
duję, źe czyniąc powietrze ciężkiem, podniosę 
przeciwko sobie wszystkich fizyków, którzy 
uważają je  za lekkie. Lecz rozważanie zja
wisk natury  doprowadziło mnie do wniosku, 
że powietrze je s t ciężkiem.” W  temźe samem 
dziele ze zjawisk refrakcyi astronomicznej 
znajduje, źe powietrze je s t 1178 razy od wody 
lżejsze. Z resztą zajęty głównie astronomią 
i optyką geometryczną, a  także ciężkiemi kło
potami życia, dalej badań swoich w tym kie
runku nie posuwał.

Galileusz (ur. 1564, zm. 1642), przeciwny

') Arago. Notices biographiijues, Tom 3, wy
danie 1853 r.

we wszystkiem perypatetykom średniowiecz
nym, w jednym punkcie zgadzał się z nimi: 
mianowicie pojmował ich zasadę, że natura 
nie może znosić próżni. W szakże inaczej ją  
pojmował niż oni. W strę t do próżni był dla 
niego pewnym rodzajem siły, za pomocą któ
rej można wytłumaczyć zjawiska spójności, 
wytrzymałości, stan skupienia ciał i t. p.; siłę 
tę s ta ra ł się on nawet liczebnie wyrazić. Po
glądy swoje pod tym względem wyłożył w naj- 
znakomitszem ze swoich dzieł, które wyszło 
w r. 1638 pod tytułem: „Discorsi e dimostra- 
zioni intorno a due nuove scienze” *). Podług 
niego ten w stręt do próżni jest przyczyną, dla 
której tak  trudno rozdzielić dwie tafle szkla
ne, położone jedna na drugiej.

W  podobny sposób w stręt do próżni stano
wi przeszkodę przy oddzielaniu jednych czą
stek ciała stałego od drugich: wytrzymałość 
ciała na rozerwanie zależy od ilości porów, 
znajdujących się w niem. Im  więcej jest tych 
próżnych porów w ciele, tem  silniej wstręt do 
próżni przyciska jednę cząstkę ciała do dru
giej i tem trudniej jest oddzielić cząstki ciała 
od siebie. Pory te jednak nie powinny być 
zbyt wielkiemi, gdyż wtedy powietrze w nie 
wchodzi, przestrzenie próżne wypełniają się, 
siła w strętu do próżni działać ustaje i cząstki 
ciała oddzielają się jedna od drugiej. W szak
że Galileusz przyjmuje w ciałach stałych 
istnienie jeszcze innych sił, oprócz siły próżni, 
dopomagających do utrzymania cząstek 
w skupieniu, ale o naturze tych sił zbyt nie
dostateczne znajdujemy wskazówki w wspo- 
mnianem dziele. W  cieczach niema wcale 
porów (przestrzeni próżnych) i z tego powodu 
cząstki ich nie są przyciskane jedna do dru
giej, a przeto tak  łatwo ślizgać się po sobie 
mogą. Podczas ogrzewania ciała stałego, 
cieplik wchodzi w przestrzenie próżne, sto
pniowo je  wypełnia i gdy je  całkowicie wypeł
ni, wtedy ciało staje się ciekłem. Odwrotnie 
przy oziębianiu.

Jako  dalsze następstwo tej całej teoryi, G a
lileusz wyprowadza takie wnioski: Gdy drut
metalowy zawiesimy w jednym końcu, a  drugi

') Niemieckie tłumaczenie tego dzieła, dokona* 
ne przez prof. Artura von Yettingla wyszło W r. 
1890 w bibliotece Ostwalda p. t. „Unterredungen 
und mathematische Demonstrationen iiber zwei 
neue Wissenszweige, von Galileo Galilei,”
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jego koniec stopniowo obciążać będziemy, 
wtedy dojdziemy do takiego obciążenia, przy 
którem drut ten zostanie zerwany. Do takie
goż samego wypadku dojdziemy, zawieszając 
w jednym końcu dru t dostatecznie długi; mo
żna wybrać d ru t takiej długości, że zerwie się 
on pod własnym ciężarem. Tem się właśnie 
tłumaczy, podług Galileusza, fakt, znany po
przednio, źe woda w pompach ssących wstę
puje tylko do wysokości „18 łokci (diciotto 
braccia)”: Kolumna wody jest tutaj porówna
na z drutem zrywającym się pod własnym 
ciężarem; wysokość zaś tej kolumny wodnej 
jest m iarą siły próżni. (Discorsi e dimostra- 
zioni etc. str. 12 i następne tłumaczenia nie
mieckiego). T a teorya była zapewne źródłem 
anegdotki o odpowiedzi, jaką  miał Galileusz 
dać studniarzom z Boboli o przyczynie, dla 
której woda w pompach wznosi się niewięcej, 
jak  do wysokości 18 łokci: „natura tylko do 
pewnego stopnia nie może znosić próżni.” Z a
sadę, źe powietrze jest ciężkie Galileusz przy
ją ł już w r. 1613.

Lecz jeszcze przed wyjściem dzieła Gali
leusza już powstała teorya zupełnie prawdzi
wa zjawisk, zależnych od ciśnienia powietrza;
0 jej początku posiadamy następujące wiado
mości:

Neapolitańczyk P o rta  (Giovanni Battista, 
urodź. 1538 r. zm. 1615 r.), podaje w swojem 
głośnem dziele: „Magia naturalis” sposób 
przeprowadzenia wody przez najwyższe nawet 
pasmo gór: należy tylko, powiada on, zastoso
wać lewarek, którego punkt najwyższy w zgię
ciu przechodzić będzie ponad wierzchołkiem 
pasma, dolny zaś koniec jednego ramienia 
nurzać się będzie w źródle wody, leźącem 
z jednej strony pasma; wtedy jeżeli raz jeden 
napełnimy lewarek wodą, woda spływać bę
dzie ciągle z jednej strony pasma na drugą
1 na tej drugiej stronie wypływać będzie przez 
dolny otwór drugiego ramienia zupełnie tak 
samo, jak  przez lewarek woda wypływa z be
czki do naczynia niżej leżącego. P o rta  opi
suje ten sposób przeprowadzania wody z taką 
pewnością, jak  gdyby sam wykonywał to do
świadczenie, albo przynajmniej na nie patrzał, 
i zapewne największa część czytelników jego 
święcie tem u uwierzyła, równie jak  wierzyła 
w istnienie lampy, opisanej w temże dziele, 
przy świetle której wszyscy obecni wyglądali

tak, ja k  gdyby mieli końskie głowy '). Dzieło 
Porty, mianowicie pierwsze wydanie, było nie
zmiernie czytane właśnie z powodu takich 
osobliwych wiadomości i sekretów nieraz bar
dzo drażliwych; było ono przetłumaczone na 
wszystkie prawie języki. Egzemplarze znaj
dujące się po bibliotekach są zupełnie przez 
czytanie zużyte. W  owych czasach najpo
czytniejszemu były dzieła traktujące o „taje
mniczych naukach,” równie jak  i dzisiaj arty
kuły i pisma poświęcone wiadomościom o pa
pugach komponujących wiersze, o osobliwych 
doświadczeniach w ciemności i t. p. najchę
tniej szych znajdują czytelników, upatrujących 
w nich zarodki prawdziwego postępu nauki. 
Otóż, pomiędzy bardzo licznemi czytelnikami 
dzieła Porty, znalazł się jeden niedowiarek, 
który zapragnął widzieć na własne oczy, jak  
to woda przez taki lewarek przechodzić bę
dzie. Niedowiarkiem tym był genueńczyk 
Giovanni B attista Baliani (ur. 1586 zm. 1666 
r.), uczeń Galileusza. Zbudował on lewarek, 
którego najwyższy punkt w zgięciu, wtedy 
gdy płaszczyzna jego była ustawiona piono
wo, sięgał 70 stóp nad powierzchnię gruntu, 
był więc o wiele niższym nietylko od „naj
wyższego pasma gór” ale nawet od skromne
go pagórka. Po zanurzeniu dolnego końca 
jednego ramienia lewarka w zbiorniku wo
dnym i napełnieniu całego lewarka wodą, 
przekonał się, że z tego ramienia, którego 
koniec nie był zanurzony woda w zupełności 
wyciekła, w drugiem zaś ramieniu, dotykają- 
cem się dolnym końcem wody zbiornika, woda 
się obniżyła tak, źe wierzchołek kolumny wo
dnej był wyniesiony mniej więcej na stóp 30 
nad powierzchnię gruntu. Zaciekawiony tem 
doświadczeniem, opisał je  pod d. 27 lipca 
1630 roku w liście do Galileusza, prosząc 
o objaśnienie. Galileusz odpisał pod datą 
6 sierpnia 1630 r. 2). W  swojej odpowiedzi 
między innemi wyraża żal, że Baliani poniósł 
wydatki na doświadczenie, niezapytawszy się 
go pierwej, dowiedziałby się bowiem, źe ono 
jest niemożliwe do wykonania, jak  to wypada 
z pewnego „cudownie pięknego” (nikt z wię

') Rosenberger. Geschichte der Physik, tom I, 
str. 137 i następne.

2) Cavemi. Storia del metodo sperimentale in 
Italia. Firenze, 1891. Tom I, str. 438 i na
stępne.
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kszym zachwytem nie odzywał się o swoich 
pracach jak  Galileusz) zadania, k tóre on roz
wiązał. W  dalszym ciągu wykłada mu owo 
„maraYiglioso problem a,” z czego pokazuje 
się, że je s t to ta  teorya siły próżni, k tórą 
w krótkości przedstawiliśmy wyżej i podług 
której kolumna wody, podobnie ja k  lina luh 
drut, zawieszone w jednym  końcu i puszczone 
swobodnie, zrywają się pod własnym ciężarem 
jeżeli są zbyt długie.

Baliani, odebrawszy od m istrza tak ą  odpo
wiedź, podziękował za nią, wyraził podziw 
nad tak  genialnie obmyślaną teoryą, ale za
razem  przyznał się otwarcie, że niezupełnie 
ją  rozumie, źe ona nie usuwa wszystkich tru 
dności z jego umysłu i prosi o dalsze wyja
śnienia. Ten niedowiarek genueński miał nie 
m ałą szczyptę geniuszu w sobie; oczekując na 
nową odpowiedź Galileusza, rozmyślał sam 
nad przyczyną takich zjawisk i doszedł do 
Zupełnej teoryi ciśnienia powietrza, którą 
z wielką jasnością wyłożył w liście pisanym 
do Galileusza w d. 26 października 1630 r. 
Treśó jego rozumowania jes t taka: „Gdybym 
się znalazł na dnie morskiem, w głębokości np. 
10 000 stóp pod poziomem, wtedy znosiłbym 
bezwątpienia ogromne ciśnienie, ale, gdyby 
nie konieczność oddychania, mógłbym tam  
stać, poruszać się tak  jak  na powierzchni zie
mi, gdyż ciśnienia ze wszystkich stron na moje 
ciało byłoby jednakowe. Lecz gdyby ciśnie
nie to z którejkolwiek strony stało  się mniej
sze, lub zostało w zupełności zniesione, wtedy 
natychmiast poczułbym tę  różnicę. Podo
bnież na powierzchni ziemi, wszyscy znajduje
my się w głębi oceanu powietrznego, który ze 
wszystkich stron ciśnie. Jeżeli ciśnienie to 
zostanie w którymkolwiek punkcie usunięte, 
lub przynajmniej zmniejszone, wtedy skutki 
tego ciśnienia natychm iast wystąpią.” T a 
teorya zastosowana do wody, utrzymującej 
się w rurze na wysokości „18 łokci”, tłumaczy 
fakt utrzymywania się tejże wody ciśnieniem 
powietrza. J e s t  to więc teorya dzisiejsza. 
Galileusz nie przyjął jej jednak; w dziele 
wspomnianem wyżej: „Discorsi e tc.” , które 
wyszło w r. 1638 trzyma się teoryi wyłożonej 
w liście do Balianiego d. 6 sierpnia r. 1630. 
I  Baliani, ulegając wielkiej powadze Galileu
sza, zaniechał w zupełności swoich doświad
czeń i teoryi. Tymczasem perypatetycy, z któ
rymi Galileusz zgadzał się pod tym względem,

źe natura ma wstręt do próżni, ale którzy 
jednak utrzymywali, źe w naturze próżni być 
nie może, Galileusz zaś istnienie jej przyjmo
wał, starali się rozmaitemi rozumowaniami 
i doświadczeniami udowodnić bezzasadność 
poglądów Galileusza. Między innemi, naj- 
sławniejszemi były doświadczenia, które K a 
cper Berti i A tanazy K ircher, przedstawiciele 
starej szkoły, wykonali w Rzymie i które pó
źniej opisał K acper Schott. K ilka następnych 
lat, oprócz ustawicznych szermierek dyale- 
ktycznych nic nowego nie przyniosło.

Tymczasem na początku roku 1644 rozcho
dzi się po W łoszech i Francyi wieść o nowych 
doświadczeniach, które we F lorencji w roku 
poprzednim wykonywał Torricelli (ur. 1608 
zm. 1647 r.), i Viviani (ur. 1622 zm. 1703 r.), 
i które miały zapewnić ostateczne zwycięstwo 
nowej szkole. Doświadczenia te znane są 
w treści wszystkim naszym czytelnikom z ka
żdego podręcznika fizyki, dlatego też dostate- 
cznem będzie przypomnieć je  tu taj w kilku 
tylko słowach. Jeżeli ru rkę szklaną, długą 
na 1 m etr mniej więcej, której jeden koniec 
je s t zalutowany a drugi otwarty, napełnimy 
rtęcią, następnie zatkawszy koniec otwarty, 
odwrócimy końcem zalutowanym do góry, 
i umieściwszy koniec zatkany pod poziomem 
rtęci w jakimkolwiek naczyniu, usuniemy za- 
tyczkę, wtedy rtęć w rurce zniży się tak, że 
wysokość słupa rtęci wynosić będzie tylko 
około 28 cali paryskich czyli 76 centymetrów. 
Jeżelibyśmy dalej naleli wody na rtęć  w na
czyniu i następnie powoli podnosili rurkę, 
wtedy, gdy koniec otwarty rurki wynurzy się 
z rtęci, nagle woda wejdzie do rurki, wypełni 
ją  całkowicie, rtęć  zaś opadnie. Pierwszy 
o nich we Francyi dowiedział się ojciec Mer- 
senne, matematyk, z listów pisanych do niego 
przez Ricciego z Rzymu i zaraz chciał je  po
wtórzyć. Niemogąc jednak sam sobie pora
dzić, skorzystał ze swojej podróży do Floren- 
cyi i do Rzymu z powodu innych spraw i zba
dał tę rzecz na miejscu. Wróciwszy do F ran 
cyi w r. 1645, opisał je  następnie w osobnej 
rozprawie. P rzed wyjściem wszakże tej roz
prawy Pascal dowiedział się o samych do
świadczeniach od niejakiego P . P e tit „tres 
verse en toutes lesBelles-Lettres” ‘) i w Rouen

') Nouyelles experiences toucliant lo vuide. 
Oeuvres de Blaise Pascal, de Haye, 1779, V vol. 
Tom IV. str. 52.
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w r. 1646 wraz z tymże panem Petit powtó
rzył je.

Odtąd rozszerzenie tych doświadczeń i teo
rya ciśnienia powietrza przeszły w ręce 24 le
tniego wówczas Pascala. Rzecz szczególna 
źe długi czas nie wiedziano we iYancyi kto 
pierwszy wykonał doświadczenie we Włoszech; 
doświadczenie to nazywano: experience d’Ita- 
lie, a  przez krótki czas (zaraz opowiemy z ja 
kiego powodu) experience de Pologne. Do
piero Pascal dowiedział się z korespondencyi, 
jaką  przeprowadził z Rzymem o nazwisku 
tego, komu należy się pierwszeństwo w po
myśle.

Torricelliemu zawdzięczamy nietylko po
mysł wykonania doświadczenia, ale zarazem 
i prawdziwe objaśnienie jego przyczyny. On 
pierwszy przekonał się, że wysokość kolumny 
rtęci w rurce nie pozostaje ciągle stałą, ale 
podlega zmianom. T a właśnie okoliczność 
najdowodniej pokazała, źe tłumaczenie zja
wiska przez Galileusza, jakoby wysokość wody 
lub rtęci w rurce była m iarą siły próżni, jest 
błędne: ta  siła próżni nie może być przecie 
inną pewnego dnia a inną nazajutrz. Pomię
dzy rozmaitemi sposobami objaśnienia faktu, 
które może nasunąć wyobraźnia naukowa, 
Torriceli wybrał ciśnienie powietrza i dalsze 
postępy nauki pokazały, źe wybór był dobry. 
Zresztą, zajęty głównie geometryą i robotą 
soczewek, a także obmyślaniem naukowych 
zabawek dla Wielkiego Księcia Toskańskie
go, nie pracował więcej nad rozwojem tej teo- 
ryi i wkrótce potem um arł (w r. 1647), nie- 
przewidując prawdopodobnie jak  wielki pło
mień wybuchnie z tej małej iskierki, którą 
rzucił.

Plagiatorów, usiłujących przywłaszczyć so
bie wielkie odkrycia, nie brakło od samego 
początku. Jednym  z najpierwszych był nie
jaki Yalerianus Magnus (ur. 1586, zm. 1661), 
którego prawdziwe nazwisko było Magno lub 
Magni. B ył on kapucynem i w charakterze 
misyonarza przebywał czas jakiś w W arsza
wie. Tutaj d. 12 lipca r. 1647, w obecności 
króla i dworu wykonywał doświadczenia To- 
rricelliego i doświadczenia te  następnie opi
sał w osobnem dziełku, wydanem w Wenecyi 
w r. 1649, w którem ani słowa nie wspomina 
ani o Torricellim, ani o Pascalu i daje do zro
zumienia, źe myśl do wykonania ich powziął 
przy czytaniu pierwszej rozmowy w dziele

Galileusza: „Discorsi e dimostrazioni.” Z  te
go powodu przez pewien czas doświadczenia,
0 których mowa, nazywano także „experien- 
ces de Pologne.” W krótce jednak surowo 
został skarcony przez Pascala i innych, ale 
najbardziej przez Robełwala, którego ujęcie 
się za Torricellim tem większą miało wagę, 
że wszystkim znana była niechęć, jaka  dzieliła 
tych dwu wielkich matematyków. O ojcu 
W aleryanie i o jego doświadczeniach raz 
jeszcze wspomniał Otto de Guericke, poczem 
już mowy o nich nie było.

Błażej Pascal (ur. 1623 um. 1662 r.) z p ra
wdziwie młodzieńczym zapałem zajął się no
wą nauką. W  obozie przeciwnym perypate- 
tyków na nowo zawrzało, ale tym razem już 
na krótko. Przeciwko faktom stawiali ciągle 
swoję dyalektykę. Pascal od czasu do czasu 
odpowiadał niektórym z nich z tą  wytworną 
ironią z której w kilka la t później tak  zasły
nął, jako autor „Lettres provinciales,” głó- 
wnem jednak jego zajęciem w owej epoce 
było ciągłe obmyślanie nowych doświadczeń
1 rozwijanie nowych poglądów. Przewódcy 
starej szkoły nie dali się oczywiście niczem 
przekonać, zostawali jednak coraz bardziej 
na boku, liczba ich zwolenników nagle zma
lała, chociaż ich metoda dyalektyczna prze
trw ała do dni naszych. Nie będziemy tutaj 
powtarzali tych szczególnych argumentów, 
któremi starali się pobić nowe teorye i do
wieść, że nad rtęcią w rurce Torricelliego nie
ma próżni. K to  z czytelników Wszechświata 
nie zna żadnego z ówczesnych pism, ten może 
dokładnego nabrać pojęcia o sposobie rozu
mowania w polemice scholastycznej np. z ar
tykułu pomieszczonego przez d-ra K . P. 
w pierwszym numerze tegorocznym „Niwy” 
przy krytykowaniu jakiejś książki. Taż sama 
pompatyczność w cytowaniu najelementarniej- 
szych wiadomości, taż sama pewność siebie, 
taż sama głębia niezmiernie delikatnych kon- 
syderacyj i toż samo nierozumienie, o co wła
ściwie idzie: zdaje się źe się czyta ojca Noela 
„Le plein du yuide” lub podobne pisemko 
owej epoki.

Doświadczenia Pascala w treści dostatecz
nie są znane z kursów fizyki, nie będziemy 
więc tu taj powtarzać ich opisu. Wspomnimy 
tylko o dwu doświadczeniach, pierwsze które 
współcześni nazwali wielkiem (grandę expe- 
rience du Puy de Dóme) i któremu potomność
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pozostawiła tę  nazwę, jes t to doświadczenie 
z barometrem podnoszonym do góry nad po
wierzchnią ziemi. Podług wskazówek danych 
przez P ascala i na jego prośbę, Perier, szwa
gier Pascala, zamieszkały w Clermont tuż 
u stóp Puy de Dóme, przygotował dwa baro
m etry w obecności kilku osób: jeden pozosta
wił pod obserwacyą w Clermont, z pozostałym 
zaś d. 19 września 1648 roku wszedł na wierz
chołek góry Puy. Wysokość kolumny rtęci 
w Clermont wynosiła 26 cali 3 '/a linii i ta  
wysokość była przez cały dzień tam  obserwo
waną. Tymczasem wysokość słupa rtęci na 
wierzchołku góry wynosiła tylko 23 cale i 2 
linie. P rzy  powrocie na dół m ierzył w paru 
miejscach wysokość słupa rtęci i znalazł, że 
tenże słup był tem  wyższy, im barom etr bli
żej powierzchni ziemi się znajdował. Podo
bne doświadczenia powtarzano później w Cler
mont i w Paryżu  na wieży wysokiej, i zawsze 
znajdowano tęż samę zależność pomiędzy wy
niesieniem nad poziom gruntu  a wysokością 
słupa rtęci. To doświadczenie zgodnie z prze
widywaniem Pascala wykazało, że wysokość 
słupa rtęci w rurce Torricelłiego jes t w zu
pełności zależną od stopnia zgęszczenia po- 
wietrza, a tem  samem jego ciśnienia i ostate
cznie przyczyniło się do ugruntowania nowej 
teoryi. Drugie doświadczenie było takie: je 
żeli usunąć powietrze z nad rtęci w naczyńku, 
w którem  zanurzony je s t koniec ru rk i Torri- 
celliego, wtedy rtęć  wewnątrz ru rk i całkowi
cie opadnie i ru rk a  pozostanie cała pustą. 
P rzyrząd, jak i Pascal w tym celu obmyślił, 
je s t niezmiernie prosty; doświadczenie zaś 
samo stanowiło niezbity dowód teoryi ci
śnienia powietrza. Od tej pory fizyka szybkie- 
mi krokami zaczęła się posuwać naprzód. 
Sam Pascal przez kilka la t następnych zaj
mował się w dalszym ciągu uogólnieniem teo
ryi ciśnienia w płynach i położył nowe podwa
liny hidrostatyki. Zwrócił się wkrótce po
tem na zupełnie inne pole działalności; ale 
liczba osób posuwających nowe teorye naprzód 
coraz bardziej rosła: powstały całkiem nowe 
gałęzie nauki. Jedyna rzecz pozostała, k tórą 
zwolennicy starej szkoły musieli się zadowol- 
nić to jest, że nad rtęcią w barometrze pró
żnia nie je s t absolutną.

Bezpośrednimi następcam i Pascala w prze
dmiocie, k tóry  nas zajm uje, byli Otto de Gue- 
ricke, burm istrz m agdeburski (ur. 1602 r. zm.

1686 r.) w Niemczech i Robert Boyle (ur. 
1627 r. zm. 1691) w Anglii. Pierwszy zbu
dował machinę pneumatyczną około r. 1651 
i za pomocą niej dowiódł bezpośrednio, że po
wietrze wywiera ciśnienie i jest ciężkie. Prócz 
tego on pierwszy dostrzegł zależność pomię
dzy stanem pogody i wysokością kolumny ba- 
rometrycznej i pierwszy zbudował w r. 1657 
lub 1658 wielki barom etr wodny do użytku 
publicznego. Ponieważ ru ra  takiego barome
tru  musiała być długą na trzydzieści kilka 
stóp, przeto dla trwałości dolna jej część była 
mosiężna i tylko górna szklana, wystawiona 
na widok publiczny. Aby uczynić zmiany 
w wysokości kolumny wodnej widoczniejszemi, 
umieścił na powierzchni tejże kolumny m ałą 
figurkę, zrobioną z lekkiego materyału, przed
stawiającą człowieka z ręką podniesioną do 
góry, podnoszenie się i zniżanie tej lalki, któ
rą  nazwano „W etterm annchen” służyło za 
wskazówkę mającej nastąpić pogody.

Doświadczenia Boy lego, mające za punkt 
wyjścia prace Pascala, stanowiły fundament, 
na którym oparła się dzisiejsza teorya gazów: 
rozwój tej teoryi do naszego przedmiotu bez
pośrednio nie należy.

W  końcu nadmienimy, żedo dzisiejszego dnia 
pokazują we Florencyi dwie rurki, które słu
żyły Torricelliemu i Vivianiemu do pierwsze
go doświadczenia.

W. K.

U WRÓT ŻYCIA.0

...Czem są ameby? Ukazują się one jako 
drobne cząstki substancyi mniej lub więcej 
ziarnistej, podobnej do żelatyny. Zaw ierają 
jądro  czyli pęcherzykowate ciałko, które czę
sto wyraźnie dostrzedz można we wnętrzu 
komórkowej protoplazmy. Nie posiadają ani 
rzeczywistej, otaczającej je  błony, ani też 
trwałej, niezmiennej formy. Są to zatem

') Według wykładu wstępnego L. Lucianiego, 
profesora fizyologii we Florencyi.
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drobne grudki nagiej protoplazmy, która pod
lega ustawicznym, szybkim i częstym zmia
nom kształtu i położenia, skutkiem wysuwa
nia wyrostków i wydłużeń, t. zw. nibynóżek 
(pseudopodia) w rozmaitych kierunkach. Nie
kiedy m ają kształt kulisty i nie wykazują ża
dnych zmian zewnętrznych. W  tym stanie 
spoczynku ameba jest otoczona błoną, która 
powstrzymuje jej ruchy, a zarazem chroni ją  
od wrogów zewnętrznych i nieprzyjaznych 
wpływów otoczenia.

W  niewielu tych zdaniach mieści się cała 
morfologia ameb. Znamy wielką liczbę roz
maitych gatunków, różniących się między 
sobą wielkością oraz niektóremi innemi, pod 
morfologicznym względem drugorzędnemi ce
chami. W iodą one życie w wodach stojących, 
w wilgotnych gruntach, albo jako pasorzyty 
w przewodzie kiszkowym wielu zwierząt.

Lecz nie zawsze jednokomórkowe organi
zmy ameboidalne przedstawiają twory w do
skonale rozwiniętej postaci. Znaczna bardzo 
liczba niższych wielokomórkowych zwierząt 
w pierwszych stadyach życia przez czas pe
wien występuje w formach istotnie nader po
dobnych do ameb. Później dopiero wyrasta
ją , twardnieją, otaczają się błoną, przybierają 
postać kulistą i ów bierny stan, właściwy ko
mórce jajowej; albo też, podlegając przemia
nie w odwrotnym kierunku, sta ją  się cieńsze, 
wytwarzają biczyk lub ogonek i nabywają 
charakterystycznych własności wymoczków 
lub spermatozoidów czyli ciałek nasiennych.

Istnieją wreszcie i takie organizmy ame- 
boidowe, które nie żyją na wolności jako sa
modzielne gatunki, lecz stanowią części bar
dziej złożonych agregatów, t. j . wielokomór
kowych tworów. Takiemi są leukocyty czyli 
białe ciałka żyjące we krwi i w limfie wyż
szych zwierząt. Są to najzupełniej wyraźne 
indywidua, jakkolwiek życie ich związane jest 
i nierozłącznie zespolone z życiem tego złożo
nego organizmu, w którego skład wchodzą. 
W edług dokładnych poszukiwań Ehrlicha mo
żemy w człowieku odróżnić conaj mniej trzy 
rodzaje leukocytów, które odznaczają się roz
m aitą wielkością, pewnemi specyficznemi wła
snościami jąder i niejednakowem zachowa
niem się względem odczynników. Lecz jest 
więcej niż prawdopodobnem, źe w większej 
jeszcze liczbie i różnorodności występują one 
we krwi niższych zwierząt.

Mamy zatem liczny szereg ameboidowych 
jednokomórkowych istot, które dadzą się po
mieścić w trzech grupach: do pierwszej nale
żą ameby we właściwem znaczeniu, żyjące 
swobodnie w naturze lub jako pasorzyty 
w ciele wyższych zwierząt; do drugiej takie 
twory, które stanowią niedojrzałe ja ja  lub 
sparmatoblasty zwierząt wielokomórkowych; 
do trzeciej zaś komórki żyjące wespół z wyż- 
szemi organizmami jako istotne tych osta
tnich części składowe, mianowicie leukocyty.

Spójrzmy na ameby przez mikroskop i sta
rajmy się poznać ich objawy życiowe.

Dostrzegamy przedewszystkiem, że ciałka 
czyli ziarenka protoplazmy komórkowej po
zostają w ustawicznym ruchu w rozmaitych 
kierunkach, niesprowadzając jednak bynaj
mniej widocznej dla oka zmiany w zewnętrz
nej formie całej ameby. Je s t to rodzaj 
szczątkowego, protoplazmatycznego krążenia, 
cyrkulacyi, której ogniskiem ośrodkowem jest 
skurczliwy pęcherzyk, t. zw. wodniczka czyli 
wakuola, rytmicznie kurcząca się i rozkurcza
jąca, podobnie jak  serce.

Zewnętrzny kształt ameby zmienia się tym
czasem powolnie skutkiem wyciągania się 
nibynóżek. Przez wypuszczanie i następne 
wciąganie w siebie tych wyrostków ameba 
całem swem ciałem może się przesuwać, za
czepiając się o inne ciała stałe. Z a  pomocą 
tychże samych wyrostków ugania się też za 
innemi mikrobami, zwłaszcza lasecznikami 
i okrzemkami i zdobywa je  dla siebie. Le
dwie poczuła dotknięcie, natychmiast więzi je 
w swych nibynóżkach i powoli połyka, wciela
jąc  je  we własną protoplazmę. Gdy ameba 
dostatecznie w pokarm się zaopatrzyła, t. j. 
połknęła wystarczającą ilość mikrobów, wów
czas słabnie, zupełnie przestaje zmieniać swe 
kształty i przybiera formę nieprawidłowej 
kuli.

Lecz i w tym stanie bynajmniej nie jest 
bezczynną. Skutkiem wydzielania substancyj 
chemicznych, wywierających zabójczy wpływ 
na zdobyty żywy pokarm, zabija ona swój łup 
i powoli trawi go w swem ciele. Szeregiem 
bardzo ścisłych badań dowiódł Hofer, źe sto
pniowo, w miarę jak  postępuje czynność tra 
wienia u ameb, mikroby zawarte w ich ciele 
zyskują własność coraz silniejszego barwie
nia się barwnikami anilinowemi.
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Strawiony i rozpuszczony pokarm  ameba 
zasymilowała t. j. zamieniła we własne ciało, 
części zaś niestrawione znów za pomocą lek
kich i odpowiednich ruchów protoplazmatycz- 
nych wydala na zewnątrz.

Lecz niezawsze am eba może się cieszyć 
dobrym połowem. Bywają mikroby, które 
pożarte przez ameby staw iają opór działaniu 
soków trawiących i pozostają przy życiu. .Roz
m nażają się one w ciele ameby ja k  pasorzyty 
i powodują prawdziwą zakaźną chorobę, któ
ra  powoli przyprawia o śmierć rabusia—go
spodarza.

In teresujący ten fakt, wykryty przez Met- 
schnikofia, daje się tak  tylko objaśnić, że pa- 
sorzyt wytwarza pewną substancyą, który na 
niego samego działa ochronnie, natomiast 
trująco na amebę.

W szystko to wynika ze spostrzeżeń skiero
wanych na funkcye, skutkiem których ameba 
się rozwija i wyrównywa stra ty  ponoszone 
ustawicznie z powodu swych ruchów.

Co do rozmnażania, zjawisko to jes t jeszcze 
prostsze. Nie znajdujemy u ameby zróżnico
wania płciowego. J e s t  to  w najściślejszem 
znaczeniu komórka bezpłciowa. Gdy osię- 
gnęła skrajną granicę rozwoju, lub gdy do
szła do nadmiernego stopnia odżywienia, wów
czas rozszczepia się na dwie części wskutek 
szeregu przemian poczynających się w jądrze, 
a  następnie przechodzących na protoplazmę. 
Obadwa nowe osobniki jednakiego są wieku 
i posiadają zdolność nieskończonego życia, 
gdyż nic z ich m ateryi nie umiera, lecz bez
pośrednio dalej się rozszczepiają, znów nowe 
wytwarzając osobniki. A m eba nie umiera 
z osłabienia starczego, bo odmładza się w m ia
rę  starzenia; innemi słowy odznacza się oso
bliwszą zdolnością wytwarzania nieskończonej 
liczby nowych, żywych cząsteczek dla zastą
pienia tych, które pożera i niszczy w swym 
procesie życiowym. W  tem przeto znaczeniu 
nie można zapi’zeczyć teoryi W eism anna, któ
ry twierdzi, że organizmy jednokomórkowe są 
nieśmiertelne, czyli źe nie um ierają natura lną 
śmiercią, z przyczyn wewnętrznych, tak  jak  
się to dzieje u tworów wielokomórkowych. 
Tylko te ostatnie giną wskutek śmierci natu 
ralnej, bo są one koloniami komórek, z któ
rych każda, wskutek polimorfizmu i podziału 
pracy, m a specyalne tylko funkcye i ograni
czoną zdolność regeneracyi. A  ta  zdolność

coraz jest mniej doskonałą i wreszcie zupeł
nie się wyczerpuje. Lecz ciągłość życia zo
staje zachowaną skutkiem komórek rozrod
czych (męskich i żeńskich), które jedyne tylko 
z całego wielokomórkowego organizmu zacho
wują nieśmiertelność taką, jak a  właściwa jest 
organizmom elementarnym.

To wszystko, co powiedzieliśmy o amebach, 
żyjących samodzielnie lub jako pasorzyty 
w ciele innych zwierząt, można całkowicie za
stosować też do tych form ameboidowych, od 
których poczyna się życie wielu istot wieloko
mórkowych. Jedyną różnicą jes t to tylko, że 
te  ostatnie po pewnym czasie wykazują usiło
wania, zmierzające ku płciowemu zróżnicowa
niu i przyjm ują albo spokojną, bierną formę 
dobrze odżywionej komórki jajowej albo smu
kłą, niezmiernie ruchliwą postać spermato- 
zoidów. A  z połączenia tych dwu elementar
nych wytworów bierze początek rozwój zawi
łego organizmu, któremu przeznaczonem jest 
umrzeć po wydzieleniu ze siebie elementów 
amebowatych, które w dalszym ciągu wypeł
niają zadanie zachowania gatunku.

Form y amebowe, stanowiące składowe czę
ści skomplikowanych organizmów, t. j. leuko
cyty krwi wyższych zwierząt, są jeszcze cieka
wszym przedmiotem badań. Lieberkiihn był 
pierwszym, który poznał ich proteuszową ru 
chliwość, najzupełniej podobną do niestałości 
ameb. Lecz przez długi czas tajemniczemi 
były ich funkcye i nic nie wiedziano pewnego
0 ich znaczeniu dla życia organizmu przez nie 
zamieszkiwanego. Dopiero nowsze badania 
mikroskopowe rzuciły światło na ten przed
miot. Skutkiem odkrycia Cohnheima wiemy 
obecnie, źe leukocyty obdarzone są zdolnością 
przenikania ze strumienia krwi do kanalików 
sokowych w tkankach, i źe wędrówka ta  
w bardzo intensywnym może się odbywać 
stopniu tam , gdzie w sposób bądź naturalny, 
bądź wywołany doświadczalnie zachodzi d ra
żnienie zapalne. W  patologii nauka o ropie
niu i wrzodach znalazła w tym punkcie do
skonałe objaśnienie. Arcypomysłowe bada
nia Thoma, JEtecklinghausena i innych dowo
dnie przekonały, że te występowanie leukocy
tów poprzez ścianki naczyń krwionośnych nie 
je s t biernem przenikaniem, lecz istotną czyn
n ą  wędrówką, której przyczyny tkwią w ame- 
boidalnej ruchliwości tych ciałek. M assart
1 B ordet dowiedli, źe leukocyty potrafią prze
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nikać przez najdelikatniejsze pory najtw ard
szych ciał, jak  kości ludzkiej i słoniowej.

Odki-ycie t. zw. fagocytyzmu, poparte głó
wnie pięknemi doświadczeniami Metschnikof- 
fa, pozwoliło w ostatnich czasach wynaleźć 
jeszcze ściślejsze powinowactwo między leu
kocytami i amebami. Zebrawszy leukocyty 
ze krwi i rozpatrując je pod mikroskopem, 
widzimy jeszcze także, że, podobnie jak  ame
by, są one w stanie połykać obce napotykane 
po drodze ciała, i to nietylko ciała nieorgani
czne jak  np. ziarenka barwników, obumarłe 
komórki, lecz i żywe mikroby, czerwone ciał
ka krwi, bakterye rozmaitych gatunków, cho
robotwórcze i niechorobotwórcze.

J a k  ameby, tak  i leukocyty traw ią też m ar
twe ciała oraz zabijają w sobie i rozpuszczają 
połknięte żywe elementy i mikroby. Dawno 
już poznano, że czerwone ciałka krwi powoli 
rozpuszczają się we wnętrzu leukocytów i po
zostawiają zabarwione szczątki. Podobnie 
trawiące i rozpuszczające działanie wywierają 
one na ciałka ropne, na włóknik krwi i na 
włókienka mięśni. Wreszcie udawało się tak
że obserwować bezpośrednio zjawisko trawie
nia rozmaitych gatunków połkniętych mikro
bów w różnych fazach, tak  np. laseczników 
wąglika, spiryllów gorączki powrotnej, wi- 
bryonów septicemii, łańcuszkowych kokków 
róży. Ferm enty wyrabiane w organach tra 
wienia wyższych zwierząt, pepsyna i trypsyna 
nie zabijają pewnych bakteryj, lecz nie wy
klucza to bynajmniej możliwości, źe leukocyty 
wydzielają fermenty (enzymy), które w wyż
szym stopniu wywierają działanie zabójcze na 
bakterye. Lecz nie jest to czynność nieogra
niczona i nie obejmuje bez wyjątku wszyst
kich rozlicznych gatunków mikrobów. W  pe
wnych chorobach zdołano dowieść, że leuko- 
cyty połykają część mikrobów, np. laseczni
ków gruźlicy, a  także pewną część przetra
wiają; natom iast inna część pozostaje przy 
życiu i ta  właśnie rozmnaża się we wnętrzu 
leukocytów, sprowadzając stopniowo ogólne 
zakażenie organizmu. Co więcej, leukocyty 
nie połykają wszystkich gatunków napotyka
nych przez siebie mikrobów. Do pewnego 
stopnia posiadają one zdolność wybierania so
bie zdobyczy, mającej im służyć za pokarm. 
W  podobny sposób i ameby wybierają sobie 
pożywienie, choć nie zawsze w wyborze tym

są szczęśliwe, bo niekiedy stają się ofiarami 
tych mikrobów, które sobie same upolowały.

Wszystkie te zjawiska, ilustrujące życie 
organizmów amebowych, można obserwować 
przy bezpośredniem badaniu przez mikroskop 
w najprostszych naturalnych i sztucznych wa
runkach. Stanowią one pierwszy szczebel 
w badaniach fizyologicznych tych elementar
nych organizmów. I  ze spostrzeżeń tych mo
żemy istotnie wyprowadzić kilka dobrze uza
sadnionych zdań ogólnych. Stwierdziliśmy 
mianowicie, źe ameby i podobne do nich two
ry wogóle odznaczają się ruchliwością, obja
wiającą się w najrozmaitszych zmianach form, 
a zmiany te są często niezależne od widocz
nych zmian w otoczeniu i dlatego m ają cha
rak ter ruchów automatycznych. Prócz tego 
możemy wykazać w tworach amebowych 
istnienie siły metabolicznej (różnej u rozmai
tych gatunków), skutkiem której zamieniają 
one na własne ciało agregaty organiczne, 
żywe i martwe, i w ten sposób są w stanie po
krywać wszelkie straty, powiększać się i roz
mnażać. Wreszcie skonstatować możemy— 
wciąż na zasadzie obserwacyi bezpośredniej, 
źe ruchy, za pomocą których ameby z otocze
niem swem się zapoznają, pozostają przewa
żnie w związku z ich potrzebą odżywiania się 
i w zależności od ich siły metabolicznej, tak 
mianowicie, źe ta  ostatnia jest niejako wyni
kiem potrzeby pokarmu i przystosowuje się 
do niej.

I  oto dochodzimy do szeregu tyleż ważnych 
ile i trudnych zagadnień. Domagamy się 
przedewszystkiem zdania sprawy o rodzaju 
ruchów ameboidowych. Czy są to czyste 
i proste działania sił mechanicznych, czy też 
mamy tu do czynienia z wynikami zjawisk 
psychicznych na podobieństwo dowolnych ru 
chów zwierząt wyższych? Czy mamy prawo 
przypisać amebom organy psychiczne? Czy 

I zewnętrznym, objektywnym zmianom w ich 
! zjawiskach życiowych odpowiadają jakieś 

zmiany wewnętrzne, subjektywne, czy też 
może całe życie upływa im w głębokiej i cie
mnej nieświadomości, nigdy nie rozświetlanej 
przez naj nikłej szy nawet promień owego świa
t ła  duchowego, w którem porusza się życie 
człowieka i wyższych zwierząt?

Rezultaty, wynikające ze samego tylko po
strzegania, nie dają możności rozstrzygnięcia 
tego trudnego pytania. Potrzeba raczej
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w tym celu wyższego badania naukowego, 
które dostarczyłoby wyników, dających się 
sprawdzić przez eksperyment fizyologiczny. 
A  doświadczenia te muszą być tego rodzaju, 
że w prosty sposób rozmaicie zmieniać należy 
warunki otoczenia, w których zwykle te je 
dnokomórkowe istoty życie pędzą i obserwo
wać, jak  się one wobec tych zmian zachowują. 
Spróbujmyż zobaczyć, co na tej drodze uda 
się nam zdobyć.

Można z łatwością zmieniać zewnętrzne 
normalne warunki życiowe tworów amebo- 
wych, działając na nie sztucznie takiemi 
czynnikami fizycznemi, chemicznemi lub fizyo- 
logicznemi, które mogą sprowadzać rozmaite 
reakcye, objawiające się w ruchach tych orga
nizmów. Najprostszemi bodźcami są bez- 
wątpienia mechaniczne i dlatego od nich roz
poczniemy.

Dawno już temu zauważono, źe proste ude
rzenie szkiełka przedmiotowego, na którem 
przez mikroskop badamy ruchy ameby, wy
starcza, ażeby momentalnie ruchy te po
wstrzymać, a  gdy uderzenie to je s t dość silne, 
ażeby zmusić ameby do wciągnięcia w siebie 
nibynóżek. Gdy zaś uderzenia te następują 
po sobie szybko w krótkich odstępach czasu 
i dość są silne, wówczas w zrastają i sumują 
się działania wynikające z każdorazowego 
bodźca, tak  źe po jednej lub dwu minutach 
występuje istotny mechaniczny tężec, podczas 
którego cała protoplazma koncentrycznie się 
skurczą i am eba przybiera postać kulistą.

Badano także— prócz tych ogólnych podra
żnień mechanicznych—działania miejscowych 
bodźców na ameby, dotykając się ich, uciska
jąc, lub kłując tępemi przedm iotami lub naj
delikatniej szemi igłami. W  tym razie rea
kcye ruchowe albo zupełnie nie m ają miejsca, 
albo ograniczają się tylko do drażnionej czę
ści, lub wreszcie powoli przenoszą się na całe 
ciało ameby, a wyniki te są  zależne od natę
żenia podrażnień i stopnia pobudliwości oso
bnika, z którym  eksperymentujemy. Pobu
dliwość bowiem różną jes t dla rozmaitych ga
tunków ameb.

Odruchy takie, występujące w organizmach 
jednokomórkowych na skutek sztucznych me
chanicznych bodźców, Y erw orn uważa za 
oznaki tego, co nazwał tigmotropizmem odje- 
mnym w przeciwstawieniu do tigmotropizmu 
dodatniego, czyli skłonności przylegania do po

wierzchni ciał twardych i przenikania przez 
pory.

Bodźce akustyczne należą ze stanowiska fi
zycznego do kategoryi mechanicznych, od któ
rych różnią się raczej ilościowo, niż jakościo
wo. Ponieważ człowiek i przeważna część 
zwierząt posiadają organy zapewniające im 
reagowanie na fale dźwiękowe, starano się 
przeto stwierdzić, czy i protoplazma monoor- 
ganizmów zdolnością tak ą  jest obdarzona. 
Lecz doświadczenia w rozmaity prowadzone 
sposób nie doprowadziły tu  do jednoznacz
nych rezultatów. Zebrane spostrzeżenia każą 
raczej przypuszczać, źe fale dźwiękowe wogó- 
le tam  dopiero poczynają działać jako bodźce, 
gdzie są wyróżnicowane specyalne ku temu 
organy, czego wszakże u istot jednokomór
kowych nie znajdujemy.

(C. d. nast.).
Maksymilian Flaum.

J E Z I O R A  M A N S f E L D I K I E ,0

W  pagórkowatym kraju, na pogórzu H a r
cu, owej monotonnej i ubogiej w krajobrazo
we piękności strefie loessowej, błyszczą dwa 
jedyne w środkowych Niemczech jeziora: 
„modre oka” mansfeldzkiego okręgu—jedyna 
tego krajobrazu okrasa. „Słonem” zowie się 
jedno, „Słodkiem” drugie; naprawdę „Słod
kie” zawierało do niedawna więcej soli 
(0,308°/o podług oznaczeń z r. 1887) niż „Sło
ne” (0,152%  1887), w istocie żadne z nich na 
miano słonego nie zasługiwało. Przecież da
wniej musiało być inaczej, kiedy lud je  tak 
nazwał, stwierdzają to też dawniejsze rozbio
ry, które choć mniej ściśle czynione, zawsze 
wyższy procent soli wykazywały. Doszły nas 
wreszcie wiadomości, że zawartość soli w je 
ziorach niezawsze była stałą, czasem zwię
kszała się tak  potężnie, źe ryby i raki jeziora 
padały ofiarą gwałtownej przemiany chemicz-

*) Dr Ule. Die Mansfelder Seen. Eisleben 1893, 
z 3 kartami i 5 fotografiami.
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nych właściwości wód; tak w r. 1715, 1750, 
1876. Także i rozmiary jeziora doznały z lat 
biegiem zmiany, a piękna k arta  jezior z atla
su Hom anna z r. 1729, k tórą w reprodukcyi 
podał dr Ule w swojej monografii, uczy nas, 
źe jeziora mansfeldzkie od tego czasu znacznie 
się zmniejszyły.

Jako  ślady dawnego rozpostarcia się jezio- 
ra  pozostały wykwity solne, zrodziła się flora 
solna, licząca 18 gatunków.

Z  tak licznych względów zajęcie wzbudza
jące jeziora te, choć wśród „świata i ludzi” 
położone *), aż do ostatnich la t nie zwracały 
na się uwagi ludzi naukowych.

Dopiero koło r. 1886 nastąpiło gruntowne 
zbadanie jezior przez prof. geol. z Halli, d-ra 
Fritscha. Odsłonięto tajemnicę genezy jezior 
w tej bezjeziernej okolicy, zrozumiano przy
czynę zawartości soli w tych niepozbawio- 
nych odpływu jeziorach i nareszcie zdjęto 
pomiary głębokości i rozmiaru, w porę wła
śnie, bo pomiary te dawały miarę gwałto
wnych zmian i przewrotów, jakich „modre 
oka” mansfeldzkie w ciągu roku 1892 do
znały.

Jezioro Słone miało wtedy 8,75 kim 2, Słod
kie zaś 2,61 k im 2 obszaru. Wzniesienie n. p. 
m. pierwszego wynosiło 88,9 m, drugiego 
94,2 m. Zawartość soli podaliśmy powyżej. 
Największa głębokość jeziora Słonego, u ludu 
„bezdenna,” bo ich dna żerdkami i sieciami 
nie dosięgano, wynosiła 18 to, największe zaś 
pogłębienie jeziora Słodkiego wynosiło tylko 
7,7 m.

J a k  badania geologiczne wykazały, pogłę
bieniem jeziora Słonego i doliną Salcki, od
pływu jeziora a dopływu Saali, przepływała 
jeszcze U nstru ta  ku końcowi epoki lodowej. 
Zmieniwszy tedy bieg, U nstruta pozostawiła 
pogłębione koryto, w którego części rozmie
ściło się jezioro Słone. Nie to jednak jedyna 
przyczyna powstania jezior. N a wschód i po
łudnie od nich rozciągają się rozległe i obfite 
pokłady węgla brunatnego tuż pod cienką 
skorupą gliny dyluwialnej i loessu. Zakłóce

‘ )  2  m ile od H a lli  odległe, wokoło znów ro z
ciąga się g órniczy okrgg m ansfeldzki, w którym  
w ydobyw a m iedź i  srebro około 15  0 0 0  robotni
ków  narodow ości niem ieckiej, p o lskie j i  w łoskiej; 
polaków  m a b yć połowa.

nia warstw węgla wykazują nowoczesne pod
noszenie się poziomu, które, według poglądu 
prof. FritsCha, znajduje się w ścisłym związku 
z powstaniem jezior, spowodowało bowiem 
spiętrzenie wód Unstruty i równoczesną może 
zmianę jej biegu. I  te jednak zakłócenia 
w pokładach węgla nie są ostateczną przyczy
ną genezy jezior. Baseny przedstawiają bo
wiem bezsprzecznie zapadliska. Dno jezierne 
zbudowane jes t z pstrego piaskowca (tryas). 
Pod nim znajduje się dyas, zbudowany z gi
psów, łupków, soli, samych więc materyałów 
łatwo w wodzie rozpuszczalnych. W  wyługo
wane i wymyte w dyasowych podkładach ja 
skinie zapadł się piaskowiec tryasowy, two
rząc baseny jezior mansfeldzkich. Że z za
padliskiem mamy tu  do czynienia, dowodzą 
zakłócenia i zaburzenia w warstwach pstrego 
piaskowca na brzegach jeziora, dowodzą lej
kowate pogłębienia na dnie i w okolicy jezio
ra  się znajdujące, dowodzi wreszcie skład 
chemiczny soli w wodach jeziora zawartej, zu
pełnie zgodny ze składem soli dyasowej w po
dłożu tryasu się znajdującej. Tak więc je 
ziora te, podmywając łatwo rozpuszczalne sole 
swego podłoża, zwolna same sobie gotowały 
zgubę, a czynność ta  była wcale znaczna, 
skoro Salcka uprowadzała rocznie 15000 w 3 
soli do Saali.

Od początku roku 1892 poziom jeziora Sło
nego począł nieznacznie, ale statecznie się 
obniżać, tak  że do końca kwietnia obniżył się 
zaledwo o 2 lub 3 cm. Z  początkiem maja 
ubytek wody począł być gwałtownym, dzien
nie 1—2 cm, czasami dochodził 3 cm, co od
powiada masie wody wynoszącej 250 000 m3; 
dnia 7 m aja juź łożysko odpływu jeziora Sło
nego było suche. S tan ten trw ał przez maj 
i czerwiec, poziom obniżył się o 75 cm, w li- 
pcu nastąpiła przerwa ale tylko chwilowa, bo 
w początku listopada obniżenie poziomu wy
nosiło przeszło 2 m, co odpowiada ubytkowi 
15 milionów m 3 wody od początku roku.

Skutkiem tego gwałtownego zaniku wód 
jeziora Słonego powierzchnia jego zmniejszyła 
się o przeszło 2 Mm"-. Podobny przebieg dał 
się spostrzedz i na jeziorze Słodkiem, które 
skutkiem obniżenia się poziomu straciło 0,3 
kim 2 obszaru.
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Ścisłe badania nad przebiegiem i przyczy
nami przewrotu, jakiego „modre oka” man- 
sfeldzkie doznawały w ciągu roku 1892, do
konywał dr Ule, docent geografii w Halli. 
N iestety gdy w październiku roku z. został 
powołany do Giessen, zabrakło tak  gorliwego 
obserwatora, dlatego też i praca jego opiera 
się na spostrzeżeniach do końca sierpnia 1892 
r. dokonanych.

Ju ż  w r. 1891 zaszły w okolicy jeziora 
przemiany, które nie miały pozostać bez sku
tków. W  licznych bowiem miejscach około 
jeziora powitały zapadliska i lejki, skorupa 
ziemi popękała w kilku punktach, wyschły 
studnie, zanikły źródła a i potoki do jeziora 
wpływające stały się bądź mniej obfite w wo
dę, bądź wyschły zupełnie. W ypadki te 
świadczyły, źe podziemne jaskinie przybrały 
już tak  znaczne rozmiary, że juź i tu  i ówdzie 
sklepienie utrzym ać się nie zdoła i pęka i za
pada się, powszechny zaś zanik wody źródla
nej świadczył z drugiej strony, źe poziom wody 
dennej znacznie się obniżył. Ze istotnie po
ziom wody dennej się obniżył świadczą o tem 
i badania tem peratury w głębi jeziora, która 
się wogóle prawie niezmienną okazała od góry 
do dna, zjawisko, które można tylko tłum a
czyć brakiem przypływu wody zimniejszej 
z dna jeziora. W oda denna krążąca pod 
dnem jeziora podmywa, jak  to juź wyżej o tem 
mowa była, solonośne pokłady dyasu, czyż 
więc nie pozostaje w przyczynowym z tem 
wszystkiem związku fakt, źe wody jezior ró
wnocześnie znanemu podległy osłodzeniu. 
I  oto jezioro Słone zawierało według dawnych 
oznaczeń 0,152%  soli, w r. 1890 we wrześniu 
0,13%) zaś w lipcu r. 1892 juź tylko 0,12%. 
Jeszcze gwałtowniej osładzały się wody jezio
ra  Słodkiego; zawartość soli tych wód wyno
siła w r. 1887 0,31% , w r. 1890 0,17% , w r. 
zaś 1892 w lipcu tylko 0,12% . Także dno 
jeziora doznało silnych przemian. W spomnie
liśmy powyżej, źe „bezdenna głębia,” przez 
lud „Die Teufe” nazwana, przedstawiała naj
większą zapadłość w basenie „Słonym ” 18 m 
głęboką. W  tem samem miejscu d r Ule 
mierzył w r. 1892 dnia 4 czerwca 23 m, 18 
czerwca 30 m  i 28 czerwca 42 m: że w tem 
miejscu powstało załam anie się dna jeziora 
nie ulega wątpliwości. To zapadanie się dna 
trwało tylko do końca czerwca, później jeszcze 
głębość się zmniejszała. D nia 5 lipca naj

głębsze miejsce wynosiło 36 m, później nawet
32 m.

Równocześnie z zanikiem wód w jeziorze, 
studniach i źródłach okolicznych, równocze
śnie z osłodzeniem wódjeziernych, w głębiach 
kopalni mansfeldzkich wystąpił nadm iar wo
dy. Potężne pompy wydobywały z podziemi 
po 125000 m 3 wody, ale i to nie wystarczyło, 
kopalnie zostały zalane i nastąpiła na jakiś 
czas przerwa w pracach górniczych. Co wię
cej, woda, k tóra zalewała bogate w miedź pod
ziemia, była silną solanką, procent soli docho
dził 13—24%. Trudno nie widzieć między 
obu temi zjawiskami bezpośredniego lub po
średniego, ale zawsze przyczynowego związku. 
Potężne bowiem pompy, od dawnych już lat 
wydobywając z podziemia ogromne masy wo
dy, unosiły wraz z nią i rozpuszczalne w wo
dzie skały, powstały próżnie, dno jeziora sku
tkiem tego w różnych miejscach pękało i za
łamywało się, a wody jego przeciekały znowu 
w podziemia, zmuszając pompy do wytężonej 
pracy, ale pracy Danaid, bezskutecznej. „L at 
dziesiątki trwało przygotowanie do katastro
fy, teraz ona wybuchła.”

Egzystencya jedynych jezior niemieckiego 
pogórza została zagrożoną. W ody albo na
turalnym  biegiem przeciekną do głębi kopalni, 
albo też sztucznie zostaną odprowadzone, ce
lem ratowania mansfeldzkich bogactw krusz
cowych.

E. Romer.

S P R A W O Z D A N I E .

sk. Sir W illiam  Thomson (Lord Kelvin). Con- 
ferences scientifiques et alłocutions. Paryż 1893.

Zbiór rozpraw i przemówień swych, zamiesz
czonych pierwotnie w „Tranzakcyach” Towarzy
stwa królewskiego oraz w piśmie „Naturę” , ogło
sił prof. W. Thomson, obecnie lord Kelvin, w r. 
1888, drugie zaś, powiększone wydanie tego zbio
ru  ogłoszone zostało w r. 1891. Tego wydania 
drugiego ukazał się obecnie przekład francuski, 
dokonany przez p. P. Lugol, profesora liceum 
w Pau, do czego dodał jeszcze p. M. Brillonin 
,.maitre de conferences” szkoły normalnej w Pa
ryżu, noty, obejmujące streszczenie kilku innych 
prac Thomsona, w zbiorze tym niepomieszczo-
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nych. Wspominamy o przekładzie tym dlatego, 
że język francuski daleko jest bardziej u nas roz
powszechniony aniżeli angielski, znaleźć tedy mo
że u nas czytelników, dla których oryginał byłby 
niedostępnym. Książka obejmuje przeważnie roz
prawy tyczące się kwestyi budowy czyli konsty- 
tucyi materyi, którą genialny autor tak głęboko 
przeniknąć umiał, stosując śmiałe i oryginalne 
metody. Znajdujemy więc tu  rozprawy: O przy
ciąganiu włoskowatem, O wielkości atomów, O dą
żeniu do teoryi cynetycznej materyi, 0  teoryi 
ondulacyjnej światła, O cieple słonecznem, 0  je 
dnostkach i pomiarach elektrycznych, O sześciu 
wrotach świadomości naszej (t. j .  o zmysłach, 
zmysł czucia bowiem rozróżnia autor na zmysł 
dotyku i zmysł ciepła), oprócz wielu pomniej
szych.

Same tytuły rozpraw wskazują, że tyczą się 
one przedmiotów, najdonioślejszego w nauce dzi
siejszej znaczenia. Ponieważ są to w ogólności 
mowy publiczne, przez autora przy różnych spo
sobnościach wygłoszone, nie są przeto wzorami 
hiatematycznemi najeżone, pomimo to wszakże 
nie można ich nazywać popularnemi, przynajmniej 
w znaczeniu, jakie u nas zwykło się określeniu ta 
kiemu nadawać, czytanie bowiem tego dzieła, jak  
z natury jego wynika, wymaga pewnego przygo
towania i dosyć usilnej uwagi. Nadmienimy tu 
jeszcze tylko, że z kwestyj, w książce tej rozbie
ranych, Wszechświat niejednę miał sposobność 
czytelnikom swym przedstawić, jak  mianowicie 
metody, których użył Thomson do oceny wielko
ści atomów, jego pomysły o atomach wirowych, 
badania nad wiekiem słońca i inne.

Wiadomości bibliograficzne.
—  w r .  Wagner Herman undSupan Aleksander.

Die Beyólkerung der Erde. Zeszyt IX-ty. VI 130. 
Gotha, u I. Perthesa 1893.

Dziewiąty zeszyt tego wydawnictwa zawiera 
zaludnienie miast kuli ziemskiej. Ilość mieszkań
ców podana jest częścią według ostatnich popi
sów, częścią obliczona według skali przyrostu. 
Dla Eossyi podane są cyfry z 1889 r., dla Króle
stwa według wiadomości warszawskiego komitetu 
statystycznego za rok 1890. (Warszawa 443 000, 
Łódź 125 000). Według tego na kuli ziemskiej 
jest miast posiadających więcej niż milion miesz
kańców— 12, ponad */2 miliona 23; od 400 000—  
500 000— 27, od 300— 400 000—21, od 200— 
300 000— 58 i od 100— 200 000— 191; razem 
ponad 100 tysięcy 271 miast.

Miast posiadających więcej niż milionową lu

dność w Europie jest 4, w Azyi 5, w Ameryce 3; 
powyżej '/2 miliona w Europie 8, w Azyi 12, 
w Ameryce 3. Wogóle miast liczących ponad 
100 000 w Europie 116, w Azyi 105, w Afryce 
7, w Ameryce 40 i w Australii 2.

Z pojedynczych państw najwięcej przypada na 
Chiny (53), następnie na Brytanią i posiadłości 
brytańskie w Azyi po 30, Sfany Zjednoczone 26, 
Niemcy 24, Rossya 12. Więcej niż milionowe 
miasta idą w następującym porządku: Londyn 
4 416 tysięcy, Paryż 2 712, New-York z Brookly
nem 2 352, Berlin 1 763, Kan*on 1 600, Wiedeń 
1 354, Wutszank-Hankon 1 200, Tokio 1155, F i
ladelfia 1105, Czikago 1099 (w r. 1890) Sian- 
gtan i Singun po 1 000 tys. Warszawa co do 
liczby mieszkańców zajmuje 43 miejsce.

KRONIKA NAUKOWA.

—  sk. Świecenie gazów. Z doświadczeń, prze
prowadzonych z parą sodu, potasu, litynu i talu, 
wyprowadza p. Pringsheim wniosek zgoła niespo
dziany, że przez samo tylko podwyższenie tempe
ratury gazów do świecenia doprowadzić nie mo
żna. Jeżeli w temperaturze płomienia para me
taliczna zaczyna świecić, to pochodzi stąd, że pło
mień zawiera substancye, które metal z soli jego 
redukują; przyczyną wywołującą świecenie są 
więc tu  działania chemiczne, a temperatura posia
da znaczenie tylko drugorzędne, polegające na 
tem, że od niej zależy szybkość redukcyi chemi
cznej. Rozpatrując wszelkie sposoby, za pomocą 
których wywołujemy świecenie widmowe gazów, 
nie znajdujemy między niemi żadnego, któryby je  
sprowadzał jedynie tylko przez podwyższenie tem
peratury, bez udziału procesów chemicznych lub 
elektrycznych. Ciała stałe i ciekłe wprawdzie 
zaczynają świecić pod wpływem jedynie tempera
tury, a stąd tęż samę zasadę zwykliśmy przenosić 
i do gazów; analogia ta  wszakże jest nieuzasa
dniona, sama bowiem odrębność widma ciał sta
łych i ciekłych od widma gazów świadczy, że 
w obu tych razach mechanizm świecenia jest zu
pełnie różny. I  względy teoretyczne prowadzą 
do podobnychże wniosków, według bowiem teoryi 
cynetycznej gazów, cząsteczki ich przebiegają 
drogi prostolinijne, co świecenia tłumaczyć nie 
może. Na czem jednak polega mechanizm świe
cenia gazów, czy jest on jednakim przy różnych 
rodzajach pobudzania gazów, czy też zachodzi 
odmiennie przy pobudzeniu ich chemicznem i ele- 
ktrycznem, na to w dzisiejszym stanie nauki od
powiedzi dać nie można.

(Annalen d. Physik),



—  tr. JadowitoŚĆ Wgży. P. J. Carreau sko
rzystał z pobytu swego na Martynice, by zbadać 
zakłócenia, jakie zachodzą w krwi zwierząt w sku
tek ukąszenia węża Bothrops lanceolatus, zwanego 
też ostrzeni dzidy lub żółtą żmiją z Martyniki, 
jest to wąż nadzwyczaj jadowity, a zadana przez 
niego rana sprowadza szybko śmierć. Krew 
zwierząt, zarażonych jadem węży, jest, jak  wia
domo, ciemno-brunatną, prawie czarną, tak że 
słabe tylko połyski czerwonawe wskazują pierwo
tną jej barwę. Krew taka nie krzepnie, pozosta
jąc zupełnie płynną od chwili, gdy się ją  wypusz
cza z wielkich naczyń, dopóki się ją  przechowuje. 
Zawiera ona w znacznej ilości metaliemoglobinę, 
jak  to wykazało badanie widmowe p. Carreau; 
traci nadto w znacznym stosunku swą alkali
czność, tak że staje się prawie obojętną, gdyż 
kropla jej nie działa na papierek lakmusowy bar
dzo czuły, napojony poprzednio roztworem nasy
conym chlorku sodu (metoda Zuntza), gdy nato
miast kropla krwi normalnej jakiegokolwiek zwie
rzęcia w warunkach tych otacza się natychmiast 
pięknem zabarwieniem niebieskiem. Zatrucie 
przeto jadem żmii z Martyniki sprowadza u zwie
rząt „metahemoglobinemią ostrą.”

Ponieważ zaś zatrucie to ujawnia się w znacz- 
nem zmniejszeniu alkaliczności krwi, postanowił 
p. Carreau sprobować, czy skutków jadu  nie mo- 
żnaby zwalczyć wstrzykiwaniem dwuwęglanu so
du. Dwom tedy psom zastrzyknął do jednej 
z żył szyjowych zewnętrznych po pięć gramów 
nasyconego i przecedzonego roztworu dwuwęglanu 
sodu, a wtedy okazało się rzeczywiście, że zwie
rzęca te, zakłóte w kilku miejscach przez żółtą 
żmiję, mogły się oprzeć działaniu strasznego jej 
jadu. Po ukąszeniu nastąpiły wprawdzie bez
zwłocznie gwałtowne zaburzenia miejscowe, ale 
ogólne objawy u żadnego z tych zwierząt nie wy
stąpiły. Trzeci jednakże pies, mniejszego wzro
stu, zastrzyknięciu temu również poddany, zmarł 
wskutek ukąszenia tego węża, ale po upływie 
szesnastu dopiero godzin, a krew jego okazywała 
opowiedziane wyżej zmiany w stopniu nader tylko 
słabym. Była zaledwie nieznacznie brunatną 
i czerwieniała natychmiast na powietrzu; krew 
wydobyta z serca krzepła natychmiast, przyjmu
jąc zabarwienie czerwone. Jak  widzimy zatem, 
spostrzeżenia p. Carreau przydatne być bardzo 
mogą przy leczeniu ukąszeń węży jadowitych.

(Rev. Scientifique).

—  sk. W ptyw wilgoci na procesy chemiczne
okazał p. H. Brereton Baker następnem doświad
czeniem, które przedstawił towarzystwu chemicz
nemu w Londynie. Osuszył on, o ile można, naj
dokładniej amoniak gazowy działaniem wapna 
świeżo wyżarzonego, chlorowodór zaś najpierw 
kwasem siarczanym, a następnie pięciotlenkiem 
fosforu. Gdy oba te, tak starannie osuszone gazy 
zmięszał, nie otrzymał zgoła pary salmiaku a obję
tość icli wcale się nie zmieniła, co juo wadzi do 
wniosku, że suchy amoniak z chlorowodorem che
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micznie się nie łączą. Gdy wszakże do mięsza- 
niny tych gazów dopuszcza się drobną ilość po
wietrza wilgotnego, zachodzi natychmiast ich po
łączenie.

(Naturw. Rundschau).

—  tr. Kanfieldyt. Nazwę tę otrzymał nowy 
minerał, z tego względu bardzo ciekawy, że za
wiera około 6,5 odsetek metalu germanu, od
krytego w r. 1886 przez Winklera z Freiberga 
w argyrodycie, który jest siarkiem podwójnym 
srebra i germanu.

Nazwa nowego minerału pochodzi od nazwiska 
p. Canfielda, który go sprowadził z Boliwii. Wła
sności kanfieldytu zbadał p. Penfield i opisał 
w „American journal of Science.” Skład jego 
chemiczny wyrażać się ma formułą Ag8 Ge S6; 
kryształy są czarne z połyskiem błękitnym lub 
purpurowym i żywym blaskiem metalicznym.

—  mfl. Własności mosiądzu w zależności od 
temperatury żarzenia. Jak wiadomo, mechani
czne własności wykutego na zimno mosiądzu zmie
niają się dość znacznie pod wpływem wyżarzenia. 
Zmiany te zbadał bliżej p. Cliarpy na produkcie 
złożonym z 67 części miedzi i 33 części cynku. 
Z równomiernie wykutej blachy mosiężnej wycię
to jednakowe płyty, które następnie za pomocą 
rozżarzonych elektrycznie platynowych spirali 
wystawiano na rozmaite temperatury pomiędzy 
540° i 930°. Później oznaczano, przy jakim cię
żarze sztaby te się zrywają, oraz jakie jest mate- 
ryalne wydłużanie się ich. Okazało się, że w mia
rę wzrostu temperatury żarzenia zmniejsza się 
ciężar potrzebny do zerwania sztaby, podczas gdy 
wydłużanie się z początku powiększa się, przy 
700° osięga maximum, a następnie znów zmniej
sza się aż do punktu topliwości. Z każdej sztaby 
wycinano przed powyższemi doświadczeniami małą 
płytkę i badano pod mikroskopem jej strukturę. 
W tym celu płytkę wkładano w roztwór siarczanu 
cynku i łączono ją  z płytką miedzi umieszczoną 
w porowatem naczyniu z roztworem siarczanu 
miedzi. Używano zawsze jednakowych powierz
chni, roztworów o j  ednakowem stężeniu i działano 
przez jednakowy przeciąg czasu, tak że otrzyma
ne rezultaty można było dobrze porównywać. Oto, 
jakie otrzymano rezultaty: silnie na zimno wykuty 
mosiądz posiada dość jednorodne utkanie. W mia
rę, jak  podlega wyżarzeniu, widoczna jest w nim 
skłonność do wydzielania oktaedrycznych krysz
tałów, tem wyraźniejszych, im temperatura jest 
wyższa. Powyżej 700° kryształy zaczynają się 
odkształcać, ukazują się nabrzmienia (zapewne 
spowodowane przez ulatnianie się cynku), tem 
obfitsze, im więcej temperatura się podnosi. 
Wreszcie nieco wyżej 1 000° metal topi się, a przy 
oziębianiu krystalizuje w postaci dendrytycznej.

(Compt. rend. Naturw. Rundsch.).

—  sst. 0  cieple właściwem  wody. Po ośmiu 
latach pracy uczeni prof. Bartoli i Stracciati ogło
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sili w sprawozdaniach Reałe Instituto Lombardo, 
wyniki badań nad ciepłem właściwem wody, do 
których używali termometrów napełnionych azo
tem i porównanych z termometrem wodorowym. 
Otrzymany w ten sposób poprawny wzór dla ilo
ści ciepła potrzebnego do podniesienia temperatu
ry 1 g wody od 0° do t°, gdzie t jest mniejsze 
od +  31 ma postać następującą:

1,006880 t — 278X  10~6t2— 205 X 10—8t3-f- 
25375 X 1 0 - " t 4— 26X  10-'°t5

Wzór powyższy, jako wynik kilku tysięcy ozna
czeń dokonanych 8 rozmaitemi sposobami, zasłu
guje na to, ażeby go użyć za podstawę dla całej 
kalorymetryi.

. (Naturę 1 239).

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  tr. Badania paleontologiczne. Na zapro
szenie p. Moreno, dyrektora muzeum historyi na
turalnej w La Plata, udali się tam pp. W. H. Ho- 
wer i R. Lydekker dla zbadania obfitych zbiorów 
paleontologicznych, nagromadzonych tam, pocho
dzących przeważnie z pokładów trzeciorzędowych 
Patagonii połuduiowej. Jeżeli wojna domowa, 
zakłócająca obecnie spokój rzeczypospolitej argen
tyńskiej, nie przeszkodzi pracom uczonych angiel
skich, spodziewać się można, że zbogacą one zna
cznie zasób naszych wiadomości paleontologicz
nych.

ROZMAITOŚCI.

—  tr. Bruk drewniany pod względem hygie- 
nicznym. Bruk drewniany, który się obecnie roz
powszechnia w wielkich miastach, a między inne- 
mi i w Warszawie, napotyka przeciwników. Za
rzucają mu, że nie zawsze jest dogodny dla koni, 
a gdy jest zwilgocony staje się zbyt śliskim, ale 
ważniejsze są uwagi hygienistów. Utrzymują 
oni, że drzewo zwilgocone wodą, a tem bardziej 
cieczami amoniakalnemi, ulega fermentacyi i ła
two gnije, a pochodzący stąd kurz staje się źró
dłem chorób, co miano podczas lata bieżącego 
stwierdzić w Paryżu. Dlatego też dr Sedgwick 
Saunders, lekarz miejski Londynu, domaga się, 
aby do wody używanej do skrapiania ulic doda
wane były środki dezinfekcyjne, któreby usuwały

działalność szkodliwą odchodów zwierzęcych i in
nych substancyj organicznych, utrzymujących się 
i przenikających do bruku drewnianego. Według 
lekarza tego jest to bruk najbardziej niehygieni- 
czny ze wszystkich, jakie dotąd znalazły zastoso
wanie. Zaleca on natomiast bruk asfaltowy, albo 
też z innego materyału nieprzenikliwego.

(La naturę).

—  tr. W pływ maszyn dynamoelektrycznych 
na busolę okrętową. Z rozporządzenia admira- 
licyi angielskiej, okręty które posiadają maszyny 
dynamoelektryczne, wydające prąd o natężeniu 
300 do 400 amperów, winny być poddane staran
nemu badaniu w celu oznaczenia wpływu, jakie 
ich maszyny dynamoelektryczne wywierają na 
igłę magnesową. Nadto, odległość najmniejsza 
igły od maszyny, gdy prąd jej czyni 300 ampe
rów, wynosić ma 18 metrów, przy prądzie zaś 
400 amperów 21 metrów. W ostatnich czasach 
trzy okręty angielskie uległy rozbiciu dlatego 
prawdopodobnie, że nie uwzględniano wpływu 
maszyn dyuamoelektrycznych na igłę, skąd okrę
ty zwrócone zostały w kierunku zupełnie różnym 
od drogi zamierzonej.

—  tr. Dzwony W postaci rur. Konstrukcja 
dzwonów przedstawia znaczne trudności z powo
du ich kształtu, gdy bowiem pierwszy odlew nie 
jest zupełnie dokładny, trudno już wadliwości 
dźwięku usunąć. Z tego względu konstruktor 
angielski Harsington postanowił zerwać z frady- 
cyą uświęconą wiekami i buduje dzwony postaci 
walcowej; przy takiej formie należyte uchwycenie 
tonu sprowadza się do oznaczenia odpowiedniej 
długości rury, a jeżeli zachodzi drobna różnica, 
można ją  usunąć działaniem pilnika. Powiększa
jąc zaś grubość rur i ich średnicę, można nadać 
dźwiękom znaczne natężenie; ton rury o średnicy 
1 decymetra słyszany być może w odległości 5 ki
lometrów. Skład stopu metalicznego zachowuje 
wynalazca w tajemnicy, zawieszenie natomiast 
i instalacya dzwonów urządzają się w sposób bar
dzo prosty. Rury ustawione są pionowo, a młoty 
zawieszone na sznurach uderzają je  z zewnątrz. 
Przy urządzeniu takiem zbyteczną też staje się 
oczywiście potrzeba wznoszenia budowli dodatko
wych, któreby dźwigać musiały znaczne ciężary, 
jak  to ma miejsce przy zwykłych, wiszących 
dzwonach.

(La naturę).

—  tr. Olej skalny jako środek usuwania osa
dów W kotłach parowych, według pisma „Revue 
des Inven+ions nouyelles” , zastosowany został od 
lat kilku w Niemczech. Przydatny on jest mia
nowicie, gdy osady nie są zbyt twarde i nieprze
makalne. Po obmyciu kotłów i należytem ich 
wysuszeniu, olej skalny wstrzykuje się za pomocą 
pomp. Próbowano też stosować olej skalny przed 
usunięciem wody z kotła; w tym razie rozlewa się
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on jednostajnie na powierzchni wody, a gdy woda 
zwolna wypływa, osiada na inkrustacyach dziur
kowatych, które go pochłaniają. Na takie oczy
szczanie kotła zwykłej lokomotywy potrzeba co 
dwa tygodnie 0,5 do 1,5 kilograma oleju skal
nego.

—  tr. Środek ochronny od pyłu. Stowarzy
szenie przemysłowców francuskich przeciw nie
szczęśliwym wypadkom przy pracy, ogłasza kon
kurs na respitafor (masfjue-respirateur) chroniący 
robotników od pyłu w fabrykueh. Respirator ten 
winien czynić zadosyć następnym warunkom:
1) ochraniać ma skutecznie usta i nos robotnika 
od pochłaniania pyłu; 2) ma być lekkim i do uży
tku dogodnym, niebędąc przytem łamliwym; 3) 
ma być tanim i łatwym do oczyszczania; 4) nie 
powinien przeszkadzać oddychaniu, ani nie ogrze
wać twarzy. Nagroda za najlepszy typ podobne
go respiratora wynosi 600 franków, a termin kon
kursu oznaczony jest na 30 listopada 1893. Kon
kurs tegoż stowarzyszenia w r. 1892 miał na 
celu urządzenie okularów ochronnych w warszta
tach i wydał rezultat pomyślny.

0D P 0W IE 0Z I REDAKCYI.

P. X. Boreyko. Nadesłany owad do redakcyi 
naszego pisma, jest znanym szkodnikiem bura
ków, Tarczykiem marmurkowym, Cassida nebu- 
losa L.

Posiedzenie 11-e Komisyi stałej teoryi ogro
dnictwa i nauk przyrodniczych pomocniczych od
będzie się d. 21 września 1893 roku, o godzinie 
8-ej wieczorem, w lokalu Towarzystwa ogrodni
czego (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:
1) Odczytanie protokułu posiedzenia poprzed

niego.
2) P. E. Majewski ,.Z dziedziny antropologii

przedhistorycznej. ”

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 6 do 12 września 1893 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w  Warszawie).
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!_&), Szybkość w m etrach
IIT* 1 nn BAlrnnrta

Suma

opadu
U w a g  i.

7 r. lp . 9 w. 7 r. l p . 9 w. Najw. Najn.

6 S. 49,6 48,6 46,5 14,8 20,6 18,7 21,0 10,5 56 W>,W4,SW5 __

7 C. 45,6 44,9 44,3 16,8 23,4 17,8 24,0 14,2,69 W ł,W»,Wł 3,6 •  p. m. 520— 730,
8 P. 45,1 46,1 43,8 16,9 21,6 18,1 22,5 16,3 72 WS,W*,SW5 o,3 •  a.m. około 5; #  830 krótki
9 S. 40,6 41,0 41,4 17,2 19,0 14,9 20,0 13,9 61 WS»,WS1,W ’ 0,1 •  w nocy drobny,

10 N. 43,8 45,o 4Ó,7 11,0 15,4 10,4 15,4 8,5 [67 W ’,W 14.W» 0,2 •p . m. I 40— l 35;# okolo 3,
11 P. 5o,9 53,9 56,4 8,2 14,1 10,3 14,7 7,0,69 W 5,W N ',W 4 —
12 W. 57,7 58,3 58,6 lu .l 16,0 11,6 17.6 6,4 54

1
W 3,W 4,W 4 —

___-
1

Średnia 48,0 15,3 64 4,2

T R E Ś Ć .  Jubileusz barometru, przez W. K. — U wrót życia, przez Maksymiliana Flauma, —  Je
ziora mansfeldzkie, przez E. Romera. —  Sprawozdania. — Wiadomości bibliograficzne. — Kronika 

naukowa.— Wiadomości bieżące.—Rozmaitości.— Odpowiedzi redakcyi.— Buletyn meteorologiczny.

Wydawca A. Slósarski. Redaktor Br. Znatowicz.

f l03B0JieH0 IJ,en3ypoio. BapimiBa, 3 CeHTHOpa 1893 r. W arszawa. D ruk E m ila  Skiwskiego.




