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l l i l i i  BUDOWY CHEMICZNEJ.
Izomerya geometryczna.

Po scharakteryzowaniu w poprzednich 
artykułach teoryi t. zw. węgla asymetryczne
go ') i tautomeryi 2), chcemy obecnie zapo
znać czytelników z izomeryą geometryczną, 
pojęciem, które możemy uważać dziś za usta
lone w nauce.

Teorya izomeryi geometrycznej powstała 
jednocześnie z teoryą t. zw. węgla asyme
trycznego i może być uważaną za konsekwen- 
cyą tej ostatniej. Kiedy chęć wytłumaczenia 
przyczyny czynności optycznej związków po
pchnęła van t ’Hoffa do przedstawiania ukła
dów atomowych nie na płaszczyźnie, jak po
przednio wyłącznie były przedstawiane, lecz 
w przestrzeni, skutkiem czego dano początek

') Wszechświat 1893, str. 245 i Wszechświat 
1893, str. 577.

2) Wszechświat 1893, str. 721.

stereochemii, łatwo było uczynić krok dalej 
i wytłumaczyć wyjątkowe wypadki izomeryi, 
których nie zdołała objąć ani t. zw. teorya 
budowy chemicznej czyli struktury, ani też 
tautomerya.

Pogląd van t ’Hoffa na budowę związków 
węgla polega jak wiadomo na tem, że według 
niego sfera działania czterech jednostek po- 

I winowactwa atomu węgla daje się uzmysło
wić za pomocą czworościanu prawidłowego, 
w którego środku wystawiamy sobie atom 
węgla.

Stosując pogląd ten do wszystkich związ
ków organicznych otrzymamy wzory nie pła
skie jak dotychczas, lecz bryłowate czyli ste- 
reometryczne, uzmysłowiające położenie ato
mów w przestrzeni. Taki stereoinetryczny 
wzór metanu, najprostszego węglowodoru, 
będzie:

H

Dla następnego węglowodoru, etanu, czyli 
metylometanu, zgodnie z j owyiszą metodą
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uzmysłowiania pochodnych węgla, otrzymamy 
wzór następujący:

albo też, stosując dla drugiej grupy metylo
wej (CH3) schemat przestrzeniowy:

Oczywiście, że prawdziwy stan cząsteczki 
niezawsze odpowiadać będzie dokładnie po
wyższemu wzorowi. Atomy cząsteczki wyko
nywać będą wciąż oscylacye, wciąż dokony
wać się będą ruchy wkoło osi geometrycznej, 
łączącej środki obu czworościanów, przyczem 
oś owa niezawsze odpowiadać będzie linii 
prostej; lecz może także być linią łamaną. To 
samo można powiedzieć o wszystkich węglo
wodorach nasyconych.

Inaczej rzecz się będzie miała w związkach 
t. z w. nienasyconych, w których niewszystkie 
jednostki powinowactwa węgla są nasycone 
różnemi atomami lub rodnikami, w których 
atomy węgla połączone są z sobą dwiema jed
nostkami powinowactwa. Jako przykład ta
kich związków przytaczamy znany oddawna 
węglowodór, etylen, któremu teorya struktury 
nadała wzór CH2==CH2. Na zasadzie po
glądu stereometrycznego, wzór konfiguracyj
ny ‘) tego związku wyrazimy:

Rzut oka na schemat ten przekonywa, że 
w tym razie zwrotność obu atomów węgla 
wkoło łączących je jednostek powinowactwa 
jest zniesiona, albowiem górny i dolny system 
połączone są z sobą w dwu punktach, skutkiem 
czego skręcenie się górnego systemu w kie
runku np. prostopadłym do dolnego może na
stąpić tylko przy użyciu bardzo wielkiej siły 
rotacyjnej. Pogląd ten prowadzi do bardzo 
ważnych wniosków. Jeżeli bowiem rozpatry
wać będziemy nie same nienasycone węglowo
dory, lecz ich pochodne, otrzymane skutkiem 
zastąpienia wodoru przez inne atomy lub rod
niki, natenczas zobaczymy, że pochodne, za
wierające dwa obce atomy, mogą istnieć 
w dwu postaciach izomerycznych. Oznaczmy 
tymczasem owe obce rodniki przez litery a i br 
otrzymamy wtedy następujące dwa wzory dla 
obu związków:

Widzimy z tego, że dwakroć zastąpione po
chodne etylenu muszą istnieć w dwu posta
ciach izomerycznych, których różnica polega 
na odmiennem ułożeniu w przestrzeni atomów 
lub rodników, zajmujących miejsce wodoru.

Związki takie są w istocie znane; na szcze
gólną uwagę zasługują dwa kwasy t. zw. ma
leinowy i fumarowy. Wzory struktury, t. j. 
wyobrażające jedynie porządek, w jakim ato
my są z sobą w cząsteczce połączone, są dla 
obu kwasów jednakowe, mianowicie::

H —C—COOH
II

H —C—COOH.
Okoliczność ta  oczywiście przyczyniła się 

do tego, źe szukano sposobu, za pomocą któ
rego możnaby różnicę istotną obu kwasów 
uwydatnić. Poglądy, powyżej naszkicowane^ 
a obszerniej przedstawione w artykule po
przednim '), pozwalają dokładnie odróżnia

') Porówn. Wszechświat 1893 r., str. 721. ') 1. c.
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oba w mowie będące kwasy za pomocą wzo- ; 
rów stereometrycznych. Kwasy te pochodzą i 
od etylenu, rodniki obce w danym razie 
przedstawiają grupy karboksylowe (COOH). 
Otóż, ponieważ zwrotność dwu systemów wę- J 
glowych w pochodnych etylenu jest zniesioną 
skutkiem istnienia w związkach tych podwój
nego wiązania, nie będzie rzeczą obojętną, czy 
grupy karboksylowe znajdować się będą po 
jednej, czy też po różnych stronach płaszczy- i 
zny, której rzut oznacza linia A, B. Otrzy
mamy mianowicie dwa następujące wzory:

A
II

I

Wzory te wskazują niewątpliwie, że związ
ki, którym one odpowiadają, muszą być roz
maite, w pierwszym bowiem razie grupy kar
boksylowe są stale nieznacznie od siebie od
dalone, w drugim zaś stosunkowo znacznie. 
Pierwszy wzór odpowiada kwasowi maleino
wemu, drugi—fumarowemu. Do wniosku te
go doprowadził między innemi fakt, że kwas 
maleinowy z łatwością tworzy bezwodnik t. j., 
że przy ogrzewaniu odszczepia cząsteczkę 
wody.

Ponieważ atomy potrzebne do utworzenia 
wody, wodór i tlen, oczywiście muszą znajdo
wać się możliwie blizko, aby się mogły połą
czyć, wzór pierwszy odpowiada kwasowi ma
leinowemu.

Związków, podobnych do powyższych dwu 
kwasów, których izomerya polega na tej sa
mej zasadzie, znamy obecnie bardzo dużo. 
Badanie ich potwierdza coraz bardziej słusz
ność poglądu stereometrycznego na budowę

związków i coraz więcej go rozszerza. Obec
nie badania syntetyczne są zwrócone głównie 
w kierunku wynajdowania nowych związków 
geometrycznie izomerycznych i wyświetlenia 
ich konfiguracyi ‘). Z otrzymanemi rezulta
tami nie możemy oczywiście czytelników za
poznawać, albowiem przekroczylibyśmy za
kres pisma popularnego. Zaznaczymy tylko, 
że mnogość poszukiwań w tym kierunku, wy
tężenie umysłów badaczów wszystkich naro
dowości, ogólne zainteresowanie się postępami 
badania całego ogółu przyrodników udowad
nia naocznie, jak silnie nauka odczuwa potrze
bę nadania racyonalniejszej postaci poglądom 
naszym na budowę materyi.

Z górą 300 lat minęło od chwili, kiedy Ko
pernik porzucił starą metodę przedstawiania 
ruchów planetarnych w przestrzeni dwuwymia
rowej, a zaczął posługiwać się przestrzenią 
trójwymiarową. Chemia, mechanika punktów 
materyi, do niedawna przypominała pod tym 
względem astronomią, mechanikę olbrzymich 
brył materyi, z doby przed-kopernikowskiej. 
Dość było wszelako tylko jednej śmiałej my
śli, aby badanie skierować na właściwą drogę 
i dziś chemia nietylko mierzy 2) siły, które 
poruszają badane przez nią części składowe 
materyi, ale wyznacza im też miejsce w prze
strzeni trójwymiarowej. Ideał Du Bois Rey- 
monda: chemia—to mechanika atomów, wkrót
ce w całej pełni będzie urzeczywistniony.

L. Marchlewski.
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M E T E O R O L O G I A

J A KO F I Z Y K A  AT MO SF ERY .
Podług w y k ład u  prof. W ilhelm a von liezold a.

(Dokończenie).

Rozważanie i wyliczanie tych zadań, któ
rych rozwiązania oczekujemy od aeronautów,

') Wszechświat 1893, str. 721.
2) Porówn. Wszechświat 1892. Te o n  a roz

tworów.
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doprowadziło nas w końcu do badań nad na
tu rą  chmur. Tego rodzaju badania ściśle są 
związane z najważniejszemi procesami, odby
waj ącemi się w atmosferze i dlatego wymaga
ją  szczegółowego zajęcia się niemi.

Rzeczywiście obserwacye nad kształtem 
i ruchami chmur zaczęły w ostatnich latach 
coraz więcej zajmować uwagę, coraz bardziej 
wychodzić na pierwszy plan zajęć obserwato
ra  zjawisk meteorologicznych.

Lecz tutaj właśnie jest niezmiernie ważną 
rzeczą ustawicznie pamiętać o tych granicach, 
w których rozwój nauki w danej chwili musi 
być zawarty, jako też i o kierunku, w którym 
ten rozwój następuje, gdyż nigdzie nie jest 
tak łatwo, jak w meteorologii wystawić się na 
niebezpieczeństwo zbyt pośpiesznego, a stąd 
fałszywego wnioskowania.

W  obserwacyach nad chmurami na dwa 
punkty w tych czasach głównie zwrócono 
uwagę: naprzód na kierunek i prędkość ru
chów chmur (a szczególniej wysoko położo
nych i delikatnych chmur pierzastych), zda
wało się bowiem, że z tego będzie można 
oznaczyć ruchy powietrza na poziomie tychże 
chmur. Drugim punktem, na który także 
wielki położono nacisk, jest klasyfikacya 
chmur podług ich zewnętrznego wyglądu.

Tymczasem, zdaje się, źe na tworzenie się 
i rozpraszanie chmur nie zwrócono takiej 
uwagi, na jaką te procesy zasługują i z tego 
powodu możliwą jest rzeczą, źe do wniosków, 
wyprowadzanych z obserwacyj, odnoszących 
się do dwu wskazanych wyżej punktów, wci
sną się wcale niepożądane błędy.

Należy przedewszystkiem pamiętać o tem, 
że chmury niemożna uważać za utwór indy
widualny, pływający w powietrzu i tem sa
mem posiadający też same ruchy co i powie
trze.

Zapewne pokusę mamy wielką do utworze
nia sobie takiego pojęcia o chmurach: każdy 
z nas bowiem widzi obłoki z dymu w ten spo
sób pływające w powietrzu i upodobnia chmu
ry z wody lub lodu, znajdujące się w atmosfe- 
ize, do obłoków dymu.

Pomiędzy wszakże jednemi i drugiemi utwo
rami zachodzi ogromna różnica. Dym jest 
ciałem obcem, które poprostu pływa w atmo
sferze i stopniowo opada powoli, gdy gazy wy
chodzące z komina stracą swą siłę wstępują
cą, wskutek zmięszania się z zimniej szem po

wietrzem. Tymczasem para wodna, z której 
powstają chmury, znajduje się w większych 
lub mniejszych ilościach wszędzie w powie
trzu, chociaż widzialną staje się tylko wtedy, 
gdy następuje jej skroplenie. Chmura przeto 
jest tylko obrazem procesu odbywającego się 
w atmosferze i właściwie niemożna żadnego 
wyprowadzić wniosku, odnoszącego się do ru
chu powietrza z obserwowanego ruchu chmur. 
I  jakkolwiek są przypadki, w których można 
oznaczyć ruch powietrza z ruchu chmur, to 
co najmniej w tyluż przypadkach, i to naj
ważniejszych, wyprowadzanie takich wniosków 
byłoby zupełnym błędem.

Tak naprzykład, obserwacye w okolicach 
górskich pokazują, że z daleka wierzchołek 
gór zdaje się być otoczony stałą i nieruchomą 
masą chmur; tymczasem na samym wierz
chołku panuje gwałtowny i wszystko zmiata
jący wicher. Takie chmury tworzą się i zni
kają w tem samem miejscu ustawicznie 
i wskutek tego dają obraz pozornego spokoju, 
podobnie jak wodospad, lub jeszcze lepiej, 
płynąca rzeka, obserwowane zdała, wydają 
się być czemś stałem, chociaż woda, z której 
powstają ustawicznie się odnawia.

Nawet może się na pozór zdawać, że pewne 
chmury opadają na dół, chociaż tworzą się 
w prądzie powietrza wstępującym do gó
ry; ma to miejsce wówczas, gdy powietrze 
w tym prądzie dosięga punktii nasycenia 
w coraz to mniejszych wysokościach z powodu 
wzrastającej wilgotności lub zniżającej się 
temperatury.

Lecz najbardziej wybitny przykład różnicy 
zachodzącej pomiędzy rzeczywistym ruchem 
powietrza a pozornym ruchem chmur przed
stawiają te chmury, które występują w szere
gach i rzędach w różnych warstwach atmo
sfery i które wtedy, gdy tworzą się w najwięk
szych wysokościach, dają początek tak zwa
nym „barankom” (chmury pierzasto-kłębia- 
ste—cirrocumulus).

Jeżeli zwrócimy pilną uwagę na sposób 
tworzenia się tych chmur, wtedy przekonamy 
się, że pewna część nieba pokrywa się nagle 

| chmurami, ułoźonemi w szeregi równoległe, 
J  bardzo regularne. Cały ten układ zostaje 
| wkrótce potem przecięty przez nowy układ 

innych linij równoległych, tak że chmurki 
w ten sposób powstałe są pooddzielane w ma
łych kwadracikach i przyjmują postać baran
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kową (mackerel sky u anglików, Schafchen- 
wolken lub Himmelschafchen u niemców).

Te chmury ułożone w szeregi tworzą się 
zawsze, jak to Helmholtz niedawno dowiódł 
teoretycznie, gdy dwie warstwy powietrza, 
mające różne temperatury, ślizgają się jedna 
po drugiej z niejednakowemi prędkościami. 
W  takim przypadku muszą się tworzyć fale 
i te szeregi chmur, które powstają, są zupeł
nie podobne do fal oceanu z ich wierzchołka
mi uwieńczonemi pianą. Widzimy wtedy 
bałwany powietrzne, w których cała masa 
materyału pochodzi z dolnych warstw, we
pchniętych do warstw górnych; tam w części 
przez zmięszanie, w części zaś przez oziębie
nie wskutek rozszerzania się tworzą się chmu
ry, ułożone w szeregi regularne. Tutaj przeto 
mamy znowu przypadek, w którym z ruchu 
pozornego postępowego chmur nie możemy 
wyprowadzić najmniejszego wniosku, odnoszą
cego się do prędkości ruchu powietrza, po
dobnie jak pozorny ruch postępowy fal wod
nych nie daje nam możności wyprowadzenia 
jakiegobądź wniosku o prędkości wiatru lub 
ruchu cząstek wody. Z szerokości tych rzę
dów chmur można wyprowadzić bardzo ważne 
wnioski, lecz nie możemy tutaj wchodzić 
w głębszy rozbiór tego przedmiotu.

Prędkość, z jaką następuje kolejne tworze
nie się takich bałwanów chmurowych, jak je 
Helmholtz nazywa (Wolkenwogen, cloud- 
billows) nie jest wcale miarą prędkości wiatru, 
lecz tylko miarą tej prędkości, z jaką rozcho
dzą się fale atmosferyczne. Wymiary chmur 
tego rodzaju są największe w kierunku pro
stopadłym do kierunku, przedstawiającego 
wypadkową ruchów dwu warstw powietrza, 
ślizgających się po sobie, które dają początek 
tym utworom.

Gdyby jedna z tych warstw powietrza, np. 
dolna, była w spoczynku, wtedy fale chmur 
byłyby ułożone prostopadle do kierunku wia
tru, wiejącego ponad nią.

Zresztą, należy tu nadmienić, że są takie 
chmury pierzaste, ułożone w pasy, które 
prawdopodobnie są wydłużone w samym kie
runku wiatru.

Te przykłady są bardzo nauczające, gdyż 
pokazują one do jakiego stopnia niebezpiecz
ną jest rzeczą, przy podobnych poszukiwa
niach opierać się tylko na zewnętrznym wy
glądzie, bez należytego zbadania przedmiotu.

Teorya tych fal atmosferycznych, za pomo
cą której zjawisko oddawna znane, lecz dotąd 
zupełnie niewyjaśnione, odrazu znalazło pro
ste i naturalne wytłumaczenie, jest jedną 
z najpiękniejszych zdobyczy w zakresie przed
miotu, w mowie będącego. I  dlatego szcze
gólną jest rzeczą, że w nowym atlasie, odno
szącym się do klasyfikacyi chmur, nie zwró
cono żadnej uwagi na tę teoryą; również jak 
i to, że w całej nowej klasyfikacyi napróżno 
szukamy nazwy na bałwany chmurowe, przy
trafiające się z licznemi odmianami w naj
rozmaitszych warstwach atmosfery ').

Z  tego to właśnie powodu nie od rzeczy 
może będzie tutaj zrobić uwagę, że nie należy 
zbyt szybko postępować przy ustanawianiu 
sztucznego systematu klasyfikacyi chmur, po
dobnego np. do lineuszowskiej klasyfikacyi 
roślin, opartego tylko na opisie wyglądu ze
wnętrznego, w którym nie zwraca się uwagi 
na tworzenie się i rozpraszanie chmur, który 
przeto nie jest w stanie posunąć naszej wie
dzy o tych zjawiskach. Dla tej samej przy
czyny należy obserwacye ' i prace nad tym 
ważnym i trudnym przedmiotem powierzać 
tylko osobom odpowiednio przygotowanym, 
znającym metody badania i zaopatrzonym 
w najlepsze przyrządy; jeżeli bowiem gdzie, 
to tutaj, można zastosować wyrażenie: „Mul
tum sed non multa.”

N a szczęście te badania mogą być obecnie 
prowadzone na wielu wybranych odpowiednio 
stacyach z większą nadzieją powodzenia niż 
dawniej, gdyż zarówno przyrządy, jak i meto
dy zostały w ostatnich czasach doprowadzone 
do wysokiego stopnia doskonałości. Foto
grafia doszła obecnie do możności otrzymy
wania obrazów nawet tych niezmiernie deli
katnych utworów, które do tej pory urągały 
zwyczajnym metodom fotograficznym, szcze
gólniej zadziwiające są rezultaty, które 
otrzymał dr Neuhauss z Berlina.

Podobnież wydoskonalone wysoko metody 
fotogrametryi, czyli mierzenia obrazów foto
graficznych, dały nam w najnowszych czasach 
możność oznaczenia z największą dokładno
ścią wysokości, kształtu i ruchu chmur, jak 
to przedewszystkiem widać z pięknych wy-

*) Patrz Wszechświat z r. 1891 str. 707, arty
kuł „Nowa klasyfikacya chm ur.”
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padków, do których doszedł Jesse, stosując 
te metody do chmur świecących nocnych.

Gdy pomiary chmur będą w ten sposób 
prowadzone, gdy zmiany, jakim one ulegają, 
będą dokładnie poznane, gdy wypadki, otrzy
mane tą drogą, będą połączone z innemi 
obserwacyami, robionemi na powierzchni zie
mi i w balonach, dopiero wtedy będziemy mo
gli poznać,jakim sposobem z postaci zewnętrz
nej chmur odczytać historyą ich powstawania 
i znikania. W tedy to dopiero będzie możli- 
wem ustanowić naukową ldasyfikacyą i no
menklaturę chmur, opartą na podstawie na
turalnej i, jak  to trafnie dr G. Hellmann 
wyraża, „podnieść naukę o kształtach chmur 
z poziomu czystej systematyki zewnętrznej 
do godności niejako fizyologii tych utworów.”

Staraliśmy się w powyższym wykładzie 
przedstawić część najważniejszych pytań, roz
wiązania których obecny stan nauki najpilniej 
się domaga. Zbyteczną rzeczą jest dodawać, 
że obok tych pytań można postawić cały sze
reg innych, niemniej ważnych od tamtych. 
Tak naprzykład, jakże jest wielkiem otwarte 
pole do badań nad usłonecznieniem (insola- 
cyą) naszej planety, równie jak  i nad jej pro
mieniowaniem? Jakże ważnemi są zjawiska 
elektryczne w atmosferze i jak  mało znanemi, 
pomimo znakomitych prac.Exnera w Wiedniu 
i Elstera i Geitela w Wolfenbiittel.

Jakiekolwiek jednak zadania mielibyśmy 
na widoku, czy to będą pytania odnoszące się 
do ruchów oceanu powietrznego, czy też do 
rozkładu ciepła na ziemi, czy też będą pyta
nia najogólniejszego znaczenia, czy też bada
nia odnoszące się do szczególnych, ściśle okre
ślonych przypadków, czy zajmujemy się nie
słychanie zmiennemi formami chmur, czy też 
zagadkowemi objawami elektryczności atmo
sferycznej, zawsze we wszystkich tych poszu
kiwaniach nowoczesnych przebija się jeden 
główny rys charakterystyczny. Tym rysem 
jest to dążenie wybitne nietylko do ustano
wienia pewnych prawideł empirycznych, ale 
do wniknięcia w samą naturę zjawisk, a tem 
samem do oparcia meteorologii na trwałych 
fundamentach i przekształcenia jej na „fizy
kę atmosfery.”

W. K.

w  p o j ę c i u  

SPENCERA I  WEISMANNA.

(Dokończenie).

W e względzie doboru naturalnego zacho
dzi pytanie ogólne, czy w razie gdy znamiona 
nabywane wcale się nie odziedziczają, lub 
odziedziczają się w wypadkach bardzo rzad
kich. możemy przyjąć na szeroką skalę dzia
łanie doboru i czy możemy go uważać wów
czas za tak doniosły czynnik ewolucyjny, jak 
to przyjmują jego zwolennicy? Pod tym 
względem poglądy są podzielone. Niektórzy 
twierdzą, że teorya Weismanna zupełnie wy
łącza teoryą doboru naturalnego; tak sądzi 
między innymi i Herbert Spencer, Weismann 
zaś jest jednym z najgorętszych obrońców 
idei doboru naturalnego i stara się wykazać, 
że i w wypadkach, w których znamiona naby
wane nie przenoszą się na potomstwo, dobór 
zachowuje całą potęgę swego działania. Roz
patrzmy bliżej tę stronę interesujących docie
kań uczonego frej burskiego.

Znany fizyolog Wilckens wystąpił nieda
wno przeciwko teoryi nieodziedziczania cech 
nabywanych, twierdząc, że liczne bardzo 
i uderzające fakty z dziedziny hodowli zwie
rząt dowodzą zupełnie czego innego. Tak 
np. powiada on, że przez bezustanne ćwicze
nie się na torze i przez dalszą hodowlę naj
bardziej rączych koni obecne wyścigowce 
znacznie się zmieniły w porównaniu ze wschod
nim ich szczepem rodowym. Ale jest to 
jeszcze wielka kwestya, czy rzeczywiście przez 
ćwiczenie się, a więc przez nabywanie pew
nych znamion indywidualnych wytworzyła się 
dana rasa specyficzna? Weismann objaśnia 
powstanie tej rasy zupełnie inaczej. Pośród 
potomstwa wyścigowców występują osobniki 
z wrodzonemi cechami więcej lub mniej odpo- 
wiadającemi celom wyścigów; otóż hodowca 
wybiera do dalszego rozpłodu te osobniki, 
które w najwyższym stopniu uposażone są 
w cechy, przezeń poszukiwane; drogą doboru
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(w tym razie sztucznego) powstać zatem może 
nowa rasa, przyczem nie mamy wcale potrze
by uciekania się do teoryi odziedziczania 
.znamion nabywanych przez ćwiczenie.

Albo weźmy inny przykład. W  roku zesz
łym geolog Buckmann, zwrócił uwagę nanastę- 
pującą okoliczność. Wiadomo, że mały palec 
u nogi jest mniej lub więcej szczątkowy; jest 
on nietylko mniejszy, lecz także niezupełnie 
wykształcony, co przypisywanem bywa po
wszechnie uciskowi, wywieranemu przez obu- 
w'ie. U noworodków palec ten jest jeszcze 
prosty; można zatem przypuścić, źe uwstecz- 
nienie odbywa się w życiu każdego pojedyń- 
czego osobnika na nowo, niezależnie od odzie
dziczania. Jednakże Buckmann zauważył 
na własnych dzieciach, że mały palec wykrzy
wia się nawet wówczas, gdy dzieci nie noszą 
obuwia, lecz chodzą boso, a mianowicie po
cząwszy już od 6 miesiąca po urodzeniu. 
Wnioskuje on z tego bardzo słusznie, że re- 
dukcya małego palca jest właściwością odzie
dziczoną, ale przez to samo sądzi jednocze
śnie, że dał dowód odziedziczenia cechy na
bytej, ponieważ nie ulega, jego zdaniem, wąt
pliwości, że skarłowacenie małego palca po
wstało wskutek ucisku, wywieranego przez 
obuwie i powoli stało się dziedzicznem.

Ale oto Weismann wykazuje, że całe to ro
zumowanie jest nieuzasadnione. Posiadamy 
bowiem szczegółowe studyum anatomiczno- 
statystyczne Pfitznera, z którego jak najwy
raźniej wynika, że mały palec podlega powol
nemu procesowi uwstecznienia, zupełnie nie
zależnie od wpływu obuwia, a mianowicie dą
ży on do przeobrażenia się z trójczłonkowego 
w dwuczłonkowy palec, czego dowodzą nader 
częste wypadki zrastania się drugiej i trzeciej 
kostki tego palca nietylko u europejczyków, 
ale w równej mierze i u ludów dzikich np. 
u negrów, którzy żadnego obuwia nie noszą.

Weismann odpiera tedy dość szczęśliwie 
zarzuty z różnych stron mu czynione. Wielu 
jednak jego przeciwników walczy w ten spo
sób, że odpowiedzi dla nich są zbyteczne. 
Cóż, zdawałoby się, jest prostszego nad poję
cia cechy nabytej i wrodzonej, a jednak 
liczni przyrodnicy nie chcą, czy też nie mogą 
zrozumieć różnicy pomiędzy temi pojęciami. 
Aby dowieść, że cechy nabyte są dziedziczne, 
przytaczają np. znany fakt, że z owiec krzy- 
wonogich wytworzyła się przez dobór sztuczny

nowa rasa t. zw. ankonów w Ameryce pół
nocnej. W  stadzie owiec zrodziło się kilka 
jagniąt z krzywemi nóżkami, co utrudniało 
owcom tym przeskakiwanie przez żywopłoty; 
farmer skorzystał z tego zboczenia, a dobie
rając do rozpłodu owce, u których ta  cecha 
najlepiej była rozwinięta, spotęgował ją  

i w szeregu pokoleń i wytworzył rasę owiec 
krzywonogich. Ależ gdzież tu jest odziedzi- 

j czanie znamion nabywanych? Pierwsze ja- 
J  gnięta krzywonogie nie nabyły tej cechy, lecz 
j  urodziły się z nią; krzywe kończyny były więc 
| właściwością wrodzoną, a w kaźdem nastep- 

nem pokoleniu farmer dobierał do rozpłodu 
osobniki, opatrzone w najwyższym stopniu tą 
cechą wrodzoną. Czy więc może być tu mo
wa o odziedziczeniu cechy, nabytej w cią
gu życia indywidualnego, cechy t. zw. „soma- 
togenicznej,” jak się wyraża Weismann? Ta- 

i kich i tym podobnych zarzutów czyniono 
Weismannowi bardzo wiele, ale wszystkie one 

| niewarte są krytycznego rozpatrywania, po- 
] nieważ wynikają z niepojmowania różnicy po- 
j między tem, co jest wrodzone, t. j. uwarun- 
! kowane przez naturę plazmy zarodkowej, a co 
j  jest nabyte przez indywiduum pod wpływem 
1 warunków otaczających.

Inne atoli zarzuty są natury poważniejszej, 
a w pierwszej linii t. zw. telygonia, o której 
między innemi rozpisuje się szeroko Herbert 
Spencer we wspomnianej rozprawie.

Przez wyraz telygonia pojmujemy zjawisko 
poznane jeszcze bardzo niedostatecznie, a po
legające na tem, że jeśli dana samica pokry
waną jest przez samca dajmy na to A, z któ
rym ma nawet potomstwo, a następnie po dłu
gim stosunkowo przeciągu czasu—przez sam
ca B, to pośród potomków, zrodzonych z sam
ca B, niektóre osobniki zdradzają w mniej
szym lub większym stopniu znamiona, właści
we samcom A. Najbardziej znany jest pod 
tym względem wypadek, opisany przez lorda 
Mortona. Ten ostatni otrzymał z samca 
kwagi i z młodej kasztanowatej klaczy—mię- 
szańca, który tak z postaci, jako też z ubar
wienia przedstawiał mięszaninę znamion oboj - 
ga rodziców. Po pewnym czasie Morton po
lecił pokryć klacz ogierem czystej krwi arab
skiej. Zrodzone z tego ogiera źrebię przed
stawiało znamiona rasy arabskiej, ale w znacz
nym stopniu posiadało także cechy kwagi, tak 
pod względem maści jakoteż uwłosienia grzy
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wy. Podobny wypadek opisuje dr Wollaston, 
który skrzyżował świnię z dzikiem ciemnej, 
kasztanowato-brunatnej maści. Otrzymane 
prosięta (które były pierwszym pomiotem tej 
świni) posiadały mięszane cechy obojga rodzi
ców, a u niektórych silnie przeważało bruna
tne ubarwienie dzika. Świnia ta (w pewien 
czas po śmierci dzika) skrzyżowaną została 
że zwykłym wieprzem, rezultatem czego 
był pomiot prosiąt, zdradzających znów 
w wysokim stopniu brunatno-kasztanowate 
ubarwienie dzika.

Powyżej przytoczone fakty są nader intere
sujące, ale, aczkolwiek stwierdzone przez do
syć wiarogodnych autorów, nastręczają jed
nak poważne wątpliwości z powodu, że są wy
jątkowe. Jeśli w potomstwie występować 
mogą pewne znamiona, pochodzące nie od 
właściwego ojca, lecz od ojca poprzedniego 
potomstwa, to dlaczego nie zdarza się to czę
ściej u zwierząt domowych i dlaczego nigdy 
nie zauważono podobnego faktu u człowieka? 
Dlaczego dzieci wdowy z drugiego męża nie 
są nigdy podobne do pierwszego męża? 
Wszystko to w wysokim stopniu przemawia 
przeciwko autentyczności telygonii, pomimo 
żo Spencer w dosyć naciągany zresztą sposób 
stara się objaśnić, dlaczego telygonia musi 
być tak rzadką. Ale dajmy na to, że rzeczy
wiście w kilku wypadkach najściślej ją  do
strzeżono. Otóż, gdyby nawet raz jeden zo
stała stwierdzona, to i wtedy byłaby już dla 
teoryi Weismanna groźna, albowiem działa
nie telygonii tłumaczymy sobie w ten sposób, 
że nasienie pierwszego samca wywiera pewien 
swoisty wpływ modyfikujący na narządy roz
rodcze samicy, wpływ, który odbić się może 
następnie na później szem potomstwie tej sa
micy. Przyjmując atoli takie działanie, mu
simy jednocześnie zgodzić się na to, że pewne 
cechy, nabywane w życiu indywidualnem 
(w danym wypadku uwarunkowane przez 
wpływ pierwszego samca), przenosić się mogą 
na potomstwo.

Weismann atoli stara się ominąć i tę na
wet trudność, twierdząc, że działanie telygo
nii jest jakby pewnego rodzaju infekcyą, źe 
mianowicie część nasienia pierwszego samca, 
przedostawszy się do narządów rozrodczych 
samiczych, przenikać może do jaj niedojrza
łych i tam przez dłuższy czas może pozosta
wać, nietracąc swej żywotności; z chwilą zaś j

gdy dane jaja dojrzewają, zostają one za1- 
płodnione przez owe ciałka nasienne, a tym 
sposobem potomstwo zrodzone pozornie z dru
giego samca jest właściwie tylko potomstwem 
pierwszego i dlatego zdradza podobieństwo 
do niego. Romanes przechyla się na stronę 
Weismanna w kwestyi objaśnienia telygonii; 
co do nas, to sądzimy, że telygonia ma wogó
le bardzo mało cech prawdopodobieństwa,, 
a objaśnianie jej w ten lub w ów sposób nie ma 
znaczenia wobec tego, że dotąd nie została 
naukowo i doświadczalnie stwierdzoną fak- 
tyczność tego zjawiska.

Z rozmaitych tedy stron rzucane są pociski 
na zoologa frejburskiego, który broni się, jak 
może, niekiedy udatnie i zręcznie, kiedyindziej 
znów w sposób bardzo naciągany odpowiada
jąc swym przeciwnikom.

Herbert Spencer wytacza wreszcie jeszcze 
inne, ciężkie bardzo działo przeciwko swemu 
nieprzyjacielowi frej burskiemu, a mianowicie 
tak nazwaną przezeń (przez Spencera) zasa
dę „koadaptacyi,” która koniecznie jakoby 
wymaga odziedziczania cech nabywanych, 
jeśli przyjmujemy dobór naturalny; innemi 
słowy: Weismann, jako gorący zwolennik teo
ryi doboru naturalnego, musi przyjąć odzie
dziczanie ■ cech nabywanych, bo tego wy
magają koniecznie fakty „koadaptacyi” czyli 
„współprzystosowywania się. ”

Zobaczmy tedy, na czem polega ta zasada 
sformułowana przez myśliciela angielskiego. 
Wiadomo, że jedne części organizmu są jak- 
najściślej związane z innemi i źe przeto więk
szość pożytecznych zmian w jednej części po
łączona jest ze zmianami w innych. Tę har
monijną przemianę różnych części współdzia
łających fizyologicznie nazywa Spencer „koa- 
daptacyą” (współprzystosowaniem). Koadap- 
tacyjne przemiany są często tak nadzwyczaj
nie liczne i różnorodne, źe niemożna zrozu
mieć, w jaki sposób mogły powstać wszystkie 
jednocześnie, niezależnie od siebie, przez dzia
łanie doboru naturalnego. Niemożna przy
puścić, aby wszystkie one zmieniały się zaw
sze w równej mierze, niezależnie jedne od dru
gich i aby każda pojedyncza przemiana była 
rezultatem działania w pewnym kierunku do
boru naturalnego. Powiększanie się np. ro
gów u jelenia połączone jest ze zgrubieniem 
ściany czaszki, ze wzmacnianiem się więzu. 
karkowego oraz mięśni karku i szyi i t. d-
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Czyż możemy więc przypuścić, aby setki po- 
jedyńczych części zmieniały się jednocześnie, 
lecz niezależnie od siebie przez działanie do
boru; byłby to proces nadzwyczajnie skompli
kowany. Jeśli zaś zmieniały się one niejedno
cześnie, to w takim razie zmiana w jednej 
części nie mogła przynosić korzyści bez zmia
ny w drugiej; bo np. wzmocnienie się mięśni 
karku i szyi, lub też więzów odpowiednich, 
bez jednoczesnego powiększenia się rogów nie 
przyniosłoby żadnej korzyści, zarówno jak 
i nie byłoby wcale korzystnem dla zwierzęcia 
powiększenie się rogów bez jednoczesnego 
wzmocnienia się więzów i mięśni odpowied
nich; przeciwnie, taka jednostronna przemiana 
mogłaby nawet często być bardzo niebez
pieczną dla danego gatunku. Musimy zatem 
przyjąć, że zmiany odbywały się wciąż we 
wzajemnej zależności i jednocześnie, lecz taką 
drogą, że dobór naturalny, działając w pew
nym kierunku, rozwijał i utrwalał pewną tyl
ko określoną zmianę, inne zaś powstawały 
przez funkcyonalną współzależność z ową 
zmianą; w ten sposób wszystkie części pozo
stawać wciąż mogły w harmonii. Z  tego zaś 
wynika, zdaniem Spencera, źe zmiany naby
wane w życiu indywidualnem wskutek współ- 
czynności z owem glównem, przez dobór roz- 
wijanem zboczeniem mogą się odziedziczać. 
Gdybyśmy więc nawet zgodzili się z Weis- 
mannem na to, źe pewne zboczenia pożytecz
ne potęgują się drogą doboru bez współudzia
łu zasady odziedziczania znamion nabywa
nych, to w każdym razie potężnych zmian 
koadapcyjnych tą  drogą wyjaśnićbyśmy już 
nie mogli bez pomocy tej ostatniej zasady. 
Tak rozumuje autor angielski.

Weismann atoli stara się wykazać, źe licz
ne i współzależnie nawet występujące prze
miany tłumaczy nam zasada doboru bez hipo
tezy odziedziczania znamion nabywanych. 
Dowodzi on poglądu swego za pomocą do
wcipnie dobranego przykładu, a mianowicie 
dotyczącego mrówek roboczych, u których, 
jako u zwierząt niepłodnych, nie może być 
mowy o przenoszeniu się na potomstwo zna
mion nabywanych indywidualnie.

Mrówki robocze powstały filogenetycznie 
przez przeobrażenie się płodnych samic; licz
ne bardzo dowody stwierdzają to najzupeł
niej. Dziś jeszcze żyją między innemi pewne 
gatunki mrówek, jak np. Leptothorax acervo-

rum, których robotnice są bardzo podobne do 
samic, a prócz tego znaleziono tu przejściowe 
postaci pomiędzy robotnicami a samicami; 
Weismann odkrył aż sześć kategoryj takich 
form przejściowych.

Zmiany, skutkiem których samice prze
obraziły się w robocze, polegają w części na 
rozwoju wstecznym, w części zaś na wydosko
naleniu, t. j. na silniejszem zróżnicowaniu się 
i lepszym rozwoju pewnych części. Uwstecz- 
nione są u wszystkich robotnic organy rozrod
cze (jajnik i zbiornik nasienny), szczątkowa 
są dalej u wielu gatunków oczy, a mianowicie: 
brak t. zw. oczek (ocella), we właściwych zaś 
oczach ilość t. zw. fasetek (oddzielnych ele
mentów oka złożonego) jest znacznie mniej
sza niż u samic i samców. Według Forela, 
np. u samca gatunku Formica pratensis ilość 
fasetek w oku złożonem wynosi około 1200, 
u samicy tegoż gatunku tylko 830, u robotni
cy zaś już niewięcej nad 600, u zwykłej 
mrówki darniowej (Solenopsis fugax) samiec 
ma przeszło 400 fasetek w oku, samica około 
200, a mrówka robocza już tylko 6—9. Da
lej szczątkowe są u robotnicy skrzydła oraz 
dwa oddziały tułowia (thorax), na których 
skrzydła są osadzone, jako też mięśnie tuło
wia, poruszające skrzydła. Zmiany, które 
dostrzegamy w tułowiu, są więc zupełnie ta 
kiej natury, jak te, które powinnyby nastąpić 
wskutek nieużywania organów i z pewnością 
brak skrzydeł, redukcyą mięśni odpowiednich 
i t. d. przypisywanoby niewątpliwie nieuży- 
waniu, gdyby robotnice były płodne i gdyby 
mogły nabywane znamiona odziedzić po przod
kach, co jednak, jak wiadomo, jest niemożli
we, albowiem mrówki te nie wydają potom
stwa.

Szczątkowemi są dalej u robotnic te wszyst
kie instynkty, które mają związek ze sprawą 
rozmnażania się.

Tak tedy w organizacyi robotnic znajduje
my cały szereg ciekawych modyfikacyj, czę
ścią natury regresywnej, częścią progresywnej 
(np. silny rozwój szczęk i t. d.). Liczne z tych 
zmian nie mogły w żaden sposób powstać 
wskutek nieużywania, t. j. wskutek t. z w. 
atrofii funkcyonalnej już z tego wprost wzglę
du, źe dane warunki zewnętrzne dla robotnic 
nie były inne, niż dla innych osobników mrowi
ska. Tak np. liczba fasetek w oczach nie 
mogłaby się zmniejszyć wskutek nieużywania
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nawet wtedy, gdyby robotnice były płodne 
i gdyby mogły tym sposobem przekazywać 
potomstwu swe znamiona, albowiem tak ro
botnice jak i inne mrówki kolonii żyją w rów
nej mierze w cieniu i w miejscach oświetlo
nych; wskutek nieużywania nie mogły się za
tem uwstecznić oczy mrówek roboczych. Gdy
by te ostatnie rozmnażały się, Weismann 
objaśniłby tę przemianę za pomocą zasady 
t. zw. „panmiksyi.” Zasada ta  polega na tem, 
że jeśli dany organ staje się zbytecznym, t. j. 
niepotrzebnym do należytego spełniania | 
czynności życiowych, wówczas osobniki rodzą
ce się ze zredukowanym organem tym mają 
takie same warunki we współzawodnictwie ży- 
ciowem jak  i te, u których organ ten jest nor
malnie rozwinięty, ponieważ zaś osobniki te 
łączą się z innemi i przelewają swe cechy 
wrodzone na 23otomstwo, przeto jiośród tego 
ostatniego wystąpi znów znaczna ilość osobni 
ków z danym organem zredukowanym, a nic 
nietracąc na tem we współzawodnictwie źy- 
ciowem, znów przekaże tę właściwość pewnej 
liczbie potomków i t. d. AV rezultacie nastą
pi więc zredukowanie danego organu u wszyst
kich osobników gatunku. Panmiksya działa 
zatem jako „ujemny dobór” (negatiye Selec- 
tion) i może, według Spencera, sprawiać 
znaczne uproszczenia w znamionach, czyli— 
wywoływać uwstecznienia.

Powracając atoli do naszego przykładu 
z robotnicami, dochodzimy do wniosku, że 
wszystkie wogóle modyfikacye, napotykane 
w ich ustroju, czy to progresywne, czy to re- 
gresywne nie mogły powstać drogą odzie
dziczania zboczeń funkcyonałnych t. j. na
bywanych przez indywidua wskutek przysto
sowywania się ich do warunków, a to dlatego, 
że robotnice, jak powiedzieliśmy, nie rozmna
żają się i nie wydają potomstwa. Weismann 
tłumaczy powstanie wszystkich tych zmian 
przez ogólną swoję zasadę, a mianowicie 
przez działanie doboru, który utrzymuje przy 
życiu osobniki z wrodzonemi pożytecznemi 
znamionami. W  danym więc wypadku robo
tnice powstać mogły tylko taką drogą, że ko
lonie, w których rodzice płodzili robotnice 
ze zboczeniami naj korzystniej szemi dla życia 
całego mrowiska miały w walce o byt pierw
szeństwo przed temi, w których rodzące się 
mrówki robocze były nietak korzystnie upo
sażone, w rezultacie czego powstały mrowi

ska, posiadające mrówki robocze w określony 
sposób zmienione i opatrzone jaknajpożytecz- 
niejszemi właściwościami. Tak więc przy
kład powyższy dowodzi nam dobitnie, w jaki 
sposób może działać dobór naturalny bez za
sady odziedziczania cech nabywanych, dobór, 
dający pierwszeństwo osobnikom z wrodzone
mi zboczeniami korzystnemi.

Wreszcie jeszcze kilka słów o „panmiksyi” 
Weismanna, o której wyżej była już 
wzmianka.

Herbert Spencer zdaje się nie rozumieć do
brze działania t. zw. „panmiksyi.” Powiada 
on, źe Weismann rozumie przez nią „dobór 
osobników mniej szkodliwych” i że to nam 
nic zgoła nie tłumaczy. Mniema on, źe Weis- 
mannowi chodzi tu o ekonomią wzrostu, t. j,
0 to, źe np. zwierzę żyjące w ciemności osięga 
pewną korzyść przez zanik lub utratę oczu,

j  albowiem inne organy mogą się wówczas le
piej odżywiać, a wskutek tego zwierzę to 
otrzymuje pierwszeństwo przed innemi w wal
ce o byt. Grdyby Weismann tak jedynie poj
mował „panmiksyą,” to w idei tej nie byłoby 
nic nowego, a prócz tego nie moglibyśmy so
bie wyobrazić działania panmiksyi bez zasady 
odziedziczania cech nabywanych, t. j. w da
nym przykładzie bez odziedziczania uwstecz- 
nień oka, nabywanych pod wpływem warun
ków zewnętrznych (życia w ciemności).

W rzeczywistości jednak Weismann poj
muje przez panmiksyą zupełnie co innego, 
a mianowicie twierdzi, źe potęgowanie jakie- 
gobądź organu lub utrzymywanie go na pew
nym stopniu doskonałości jest dziełem bez
ustannego działania doboru, że przeto z chwi
lą, gdy dany organ przestaje być pożytecz
nym i gdy tem samem dobór naturalny nie 
może go potęgować lub utrzymywać na danej 
wysokości, organ ten zaczyna coraz bardziej 
zanikać. Zanika wskutek tego, że osobniki 
rodzące się z gorzej rozwiniętym danym orga
nem (w naszym przykładzie z gorzej wykształ- 
conemi oczami) są ceteris paribus tak samo 
dobrze uposażone, jak inne, a źe ta  cecha 
wrodzona przenosi się na potomstwo, w rezul
tacie musi mieć zatem miejsce osłabianie się
1 uwstecznianie danej cechy, przyczem zasada 
ekonomii wzrostu przychodzi w pomoc temu 
działaniu. Weismann przytacza liczne inne 
przykłady, ilustrujące działanie panmiksyi, 
sądzimy atoli, że czytelnik zdaje sobie dobrze
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sprawę z tej idei uczonego frejburskiego, po
miniemy przeto odnośne jego rozpatrywania.

Tak więc ogólny rezultat dociekań obu ba
daczowi Spencera i Weismanna jest ten, źe 
pierwszy dowodzi niedostateczności zasady j  

doboru w celu wyjaśnienia wielu objawów ewo- i 
lucyjnycb i twierdzi, że skoro przyjmujemy 
działanie doboru, musimy też koniecznie przy
jąć zasadę odziedziczania cech, nabywanych 
w ciągu życia indywidualnego, Weismann zaś 
dowodzi olbrzymiej potęgi doboru, jako czyn- j  

nika ewolucyjnego, lecz wykazuje zarazem, 
że czynnik ten nie jest bynajmniej uwarunko- | 
wany przez odziedziczanie znamion naby
wanych i że główne jego działanie polega na 
zachowaniu w walce o byt osobników z wro- 
dzonemi zawiązkami cech korzystnych.

Bez względu na to, jak dalsze badania 
ukształtują zapatrywania nasze na trudny 
problemat odziedziczania cech nabywanych, | 
czy rozwiążą go w kierunku bardziej doda- j  
tnim, czy też w bardziej ujemnym, wielką 
w każdym razie zasługą uczonego frejbur- 
skiego jest wskazanie drogi, na jakiej dobór 
naturalny może działać nawet przy nieodzie- | 
dziczaniu właściwości nabywanych.

D r J . Nusbaum.

Towarzystwo Ogrodnicze.

Posiedzenie piąte Komisyi teoryi ogrodni
ctwa i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 1 m arca 1894 roku, o godzinie 8-ej 
wieczorem w lokalu Towarzystwa Ogrodniczego, 
Chmielna Nr 14.

1) Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2) P . Feliks Kwieciński przedstawił „Rezulta
ty  poszukiwań florystycznych w okolicy H ańska” 
(pow. Włodawski). P. K. rozpoczął od określe
nia geograficznego położenia Hańska i wskazania 
miejscowości, w których w ciągu 2-u la t robił 
wycieczki botaniczne w różnych porach roku; na
stępnie mówił o warunkach orograficznych i hy
drograficznych przestrzeni k ra ju  przez siebie ba
danej, o je j  budowie geologicznej, wreszcie o la
sach i sposobie ich trzebienia.

W  dalszym ciągu przeszedł do skreślenia ogól
nego charakteru roślinności okolic Hańska i do 
bliższego zapoznania z zebranemi gatunkami. P.

| K. zebrał tam 168 gatunków grzybów, 162 gat. 
j  mchów, 32 gat. porostów, 15 paprotników i 780 

gat. roślin jawnokwiatowych, a pomiędzy temi 
ostatniemi kilka gatunków bardzo rzadko w kraju  
naszym spotykanych. Ogółem 1 157 gatunków 
dziko rosnących roślin. Z roślin jawnokwiatowych 
największą liczbę gatunków dostarczyły rodziny 
Traw i Turzyc; z rodziny Traw, znalazł p. K. ga
tunków 66, z rodziny Turzyc 48, a między inne
mi: Carex dioica, C. Davalliana. Niemniej liczną 
okazała się rodzina Compositae, bo reprezentowa
na przez 89 gatunków, dalej Juncaceae 16 gat., 
z których zasługuje uwagi: Juncus capitatus, Jun- 
cus silvaticus i inne. Z Orchideae na wyróżnienie 
zasługują Cypripedium Calceolus i P latanthera 
montana; z Typhaceae Sparganium minimum; 
z Colchicaceae Veratrum album. Dalej z rodziny 
Plantagineae gatunek Plantago major var. mon- 
strosa; z Lentibulariaceae Utricularia intermedia. 
Z rodziny Scrophulariaceae gat. Yerbascum phe- 
niceum, V. rubiginosum, Pedicularis sceptrum 
Carolinum, z Campanulaceae Campanula Sibirica, 
z Malvaceae, gat. Malva Mauriciana i w. in.

Autor pokazywał doborowe okazy, dobrze za
suszonych roślin. Szczegółowe opracowanie i do
kładne spisy gatunków roślin zebranych przez p. 
K. w okolicach Hańska, będą podane w jednym 
z tomów „Pam iętnika Fizyograficznego.”

Na tem posiedzenie ukończonem zostało.

SPIS RZADKICH ROŚLIN,
zebranych w Hizkich ololicach Warszawy i na przedmieściu 

Pradze w lecie i jesieni r. 1823, przez H. Cybulskiego.

P. H. Cybulski, b. starszy ogrodnik Ogrodu 
Botanicznego Warszawskiego, na posiedzeniu Ko
misyi I-ej Tow. Ogrodniczego w d. 1 grudnia 
r. 1893 przedstawił następujący przyczynek do 
florystyki krajowej:

Eqiiisełaccae.

Milde dzieli Eąuiseta na dwie grupy, to jest: 
na Eąuiseta phaneropora i E. cryptopora.

Do pierwszej grupy z gatunków europejskich 
należą te, których łodygi rok tylko żyją i w tym 
że roku owocują a w jesieni już  zamierają, ja k  
np. E . arvense, pratense, palustre, silvaticum, 
limosum, Telmateja i litorale.

Do drugiej grupy należą Eąuiseta, których ło
dygi z małym wyjątkiem żyją lat dwa, a przy
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sprzyjających warunkach nawet i dłużej, ja k  np. 
E . ramosissimum w okolicy Meranu dochodzi do 
12 s*óp wysokości (Milde); na taki wzrost, według 
mego zdania, potrzeba kilku la t. Tu należą: E. 
hiemale, ramosissimum, variega'um , trachyodon 
i scirpoides.

Wszelkie wybitniejsze cechy, po których 
w pierwszej grupie gatunki z łatwością odróżniać 
się dają, w tej ostatniej najczęściej zawodzą (Mil
de). Spotykają się często okazy tak  zmienione, 
że zachodzi wąłpliwość, do którego gatunku zali
czyć je  należy, ja k  tego sam przy oznaczaniu do
świadczałem.

Do rozpoznawania niektórych gatunków z tej 
ostatniej grupy zwyczajna lupa nie wystarcza. 
Według Mildego, należy koniecznie używać mi
kroskopu z powiększeniem od 150— 200 razy.

A) JEquiseta cryptopora Milde.

1. Equisetum ramosissimum R. Desf.
2. Eąuisetum ramosissimum v. simplex Doel.
3. Eąuisetum  ramosissimum v. virgatum  Al. 

Braun.
4. Eąuisetum  ramosissimum v. pseudo-variega- 

tum  Pokorny.
Ta ostatnia odmiana je st łudząco podobna do 

E. variegatum , tak, że na pierwszy rzu t oka 
trudno znaleźć różnicę i prawdopodobnie stanowi 
tylko jakąś formę przechodnią.

E. ramosissimum w Europie południowej b. po
spolita, w Meranie i południowym Tyrolu dochodzi 
do 12 stóp wysokości (Milde). W  środkowych i pół
nocnych Niemczech rzadka (Garcke, Potonie, 
Fiek). W  Galicyi, Bukowinie i Tatrach b. rzadka. 
Knapp podaje jedno tylko stanowisko, mianowi
cie wieś Szkło w pn. w. Galicyi.

E . ramosissimum je s t b. zmienna, bardziej niż 
jak i inny gatunek; spotyka się w Europie w 11 
odmianach (Milde).

Znalazłem j ą  na Saskiej Kępie i kępach wiśla
nych. Nigdzie dotąd w okolicach W arszawy nie 
była znajdowana.

5. Eąuisetum  hiemale L. Miejsca piaszczyste 
na cmentarzu żydowskim. Zarasta lewą stronę 
cmentarza wzdłuż m uru, od pierwszych nagrob
ków aż do ulicy Młynarskiej, długości przeszło 
600 łokci.

6. Eąuisetum  hiemale L. v. ramigerum Al. 
Braun. Odmianę tą  znajdowano około Potsdamu 
i Werony. Milde. Rośnie na kępie wiślanej 
w blizkości Bielan.

Pierwszy raz w k raju  znaleziona.
7. Eąuisetum  hiemale L. v. Rabenhorsti Milde. 

Odmianę tą  znajdowano około Arneburga. Rabenh. 
Na kępie Wiślanej znalazłem okaz, złożony z 30 
na stopę wysokich łodyg.

Pierwszy raz w k raju  znaleziono.

B) Equiseta phaneropora Milde.
8. Eąuisetum  arvense L. nemorosum Milde. 

W ierzbno i Sielce.

9. Eąuisetum arvense v. pseudo-silvaticum 
Milde. Sielce i cmentarz powązkowski.

10. Eąuisetum aryense v. decumbens Meyer. 
Praga.

11. Eąuisetum palustre L. v. arćuatum Milde. 
Glinianki w Mokotowie.

12. Eąuisetum  palustre L- v. nudum Duby. 
Praga.

13. Eąuisetum palustre L. v. tenue Doel. 
Praga.

14. Eąuisetum  palustre L. ramulosum Milde. 
Wierzbno.

15. Eąuisetum  palustre L. polystachyum Yill. 
Nasyp d. ż. nadwiślańskiej od strony Pelcowizny.

G ra m in e a c .

16. Beckmannia erucaeformis Host (erucaefor- 
mis). Rośnie na Podolu Bess. Znalazłem w rowie 
wilgotnym, przy drodze, w dolnej części Mokotowa.

Pierwszy raz w kraju  znaleziona.
17. Lolium perenne L. v. ramosum, w dolnej 

części Mokotowa i około cytadeli.

C h c n o p o d ia c f a e .

18. Atriplex hastatum L. P raga i Królikarnia.
19. Atriplex nitens Schk. P raga i wzgórza 

około Służewa.
20. Atriplex laciniatum L. Roślina najpospo

litsza w południowej części Pragi. Zarasta miej
sca najbardziej słoneczne na skarpach i wale 
ochronnym, wzdłuż Wisły. Z pierwszego wejrze
nia je s t cokolwiek podobna do A. roseum i z tego 
powodu prawdopodobnie została przeoczoną.

21. Atriplex roseum L. Praga. Dosyć rzadka,
22. Blitum capitatum L. Rośnie dziko w po

łudniowej Europie. Znalazłem jeden okaz przy 
drodze po za cmentarzem powązkowskim.

Pierwszy raz w kraju  znaleziona.

C a ry o p h j  lla c e a e .

23. Gypsophila paniculata L. Rośnie dziko na 
Wołyniu i Podolu Bess. Znalazłem jeden okaz 
na cmentarzu żydowskim (zapewne przypadkowo 
się tam dostała).

S. p. Eapczyński pierwszy znalazł tę roślinę 
około Młocin pod Warszawą. Oprócz tego nigdzie 
w k raju  nie była spotykaną.

C r u c i f e ra e .

24. Camelina microcarpa Andre. Praga.
25. Sisymbrium pannonicum Jacą. (Sinapia- 

strum  Kran*.) Praga.

M ai v a c r a e .

26. Lavatera t.huringiaca L. Między Służewem 
a Wilanowem w licznych okazach.
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Ś. p. Łapezyński, zaliczył ją  do roślin zaginio
nych  w okolicach Warszawy, (T. II Pam. Fiz. 
1882).

Papilionaceae.

27. Lathyrus silyestris L. Zarośla Saskiej 
Kępy i Siekierek.

Prim ulaceae.

.28. Anagallis coerulea Willd. Praga.

S c r o p h u l a r i a c e a e .

29. Gratiola officinalis L. Praga.

Labiatae.

30. Elssholzia cristata Willd. Szopy Polskie 
za Królikarnią.

31. Leonurus M arrubiastrum  L. W  rowie, 
między kościołem a parkiem. Praga.

32. Salyia yerticillata L. W  posiadłości Suss- 
m anna p. ul. Marszałkowskiej, w obszernem obru- 
kowanem zagłębieniu, b. licznie rośnie. (W bliz- 
kości st. d. ż. terespolskiej, Kotuń, znalazł j ą  syn 
sprawozdawcy przy budowlach).

33. Sideritis montana L. Rośnie na Podolu, 
w Saksonii, Austryi i Czechach.

Ś. p. iźapczyński, znajdował j ą  na Podolu nad 
Murachwą, na sucliym słonecznym wzgórzu (T. V 
Pam. Fizy.).

Znalazłem duży okaz na urwisku słonecznem 
za cmentarzem kamionkowskim, nad Łachą W i
ślaną.

Prawdopodobnie musi rosnąć i w innych okoli
cach kraju  na wzgórzach słonecznych gliniastych, 
nad rzekami, tylko dotychczas została przeoczoną.

Pierwszy raz w kraju  znaleziona.
(D ok. nast.).

K R O M K A  K A U K O W A .

—  Id. W pływ św iatła  na bakterye i samo
dzielne oczyszczanie się rzek. Wiadomo, że rze
k i posiadają własność oczyszczania się samodziel
nego przez osadzanie na dnie różnych cząstek, 
zawieszonych w  wodzie, a wraz z niemi i bak te
ryj. Otóż znacznie prędsze i dokładniejsze oczysz
czanie rzek powoduje światło, ja k  to stwierdził 
znany bakteryolog H. Buchner. Badał on wpływ 
światła na bakterye chorobotwórcze, a w szcze
gólności na laseczniki cholery, tyfusu i bakterye, 
powodujące ropienie. Bakterye były umieszcza
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ne w 'wodzie i wystawiane na działanie światła, 
w rozmai‘ych warunkach, przyczem Buchner się 
przekonał, że światło zwykłe, które i na zewną*rz 
wody wywiera wpływ niszczący na bakferye, za
chowuje tę swoją własność bez żadnej zmiany do 
głębokości 1,6 m. Jeszcze przy 2,6 m głębokości 
oświetlone bakterye ginęły znacznie prędzej, niż 
nieoświetlone, i dopiero na głębokości 3,1 m usta
wało zabójcze działanie światła. Objawy, zacho
dzące w naturze, okazały się zupełnie zgodne 
z wynikami prac dokonanych w laboratoryum: 
próby wód bieżących, brane w nocy lub o g. 9-ej 
rano były znacznie bogatsze w bakterye, niż pró
by o g. 4-ej po południu. Dalej Buchner prze
konał się, że działanie świafła słonecznego jest 
tem silniejsze, im kierunek jego promieni bardziej 
zbliża się do pionu, to też słońce najlepiej oczysz
cza wodę z zawieszonych w niej zarodników’ bak
teryj latem, w czasie swego najwyższego położe
nia; w ten sposób swem światłem niweczy ono 
wpływ ciepła, sprzyjającego rozmnażaniu się bak
teryj. Światło rozproszone działa również za
bójczo, ale powolniej. Z doświadczeń Buchnera, 
dokonanych we wrześniu i listopadzie 1892 r. wi
dać, że i stosunkowo słabe jesienne światło jest 
jednak wystarczającem, aby w ciągu 5 godz. za
bić rozmaite chorobotwórcze i inne bakterye.

Wpływ innych rodzajów światła badał Mink: 
elektryczne dezynfekuje nieco słabiej, niż rozpro
szone słoneczne, gdyż zupełne zniszczenie bakte
ryj następowało dopiero po 8 godz. Rozmaite 
barwy widma słonecznego wywierają wpływ nie
jednakowy: promienie skrajne (czerwone, poma
rańczowe i fioletowe) nie działają np. zupełnie na 
bakterye tyfusu; środkowe (zielone i niebieskie) 
wywierają wyraźnie ujemny wpływ na wzrost 
i rozmnażanie się bakteryj wogóle, a na niek‘óre 
gatunki działają wprost zabójczo.

(Prometheus Nr 223, r. 1894).

—  id .  Wewnętrzna temperatura drzew. W.
Prinz badał w ciągu 19 miesięcy zmiany tempe
ratury  we wnętrzu drzew i przekonał się, że śred
nia roczna tem peratura wewnątrz drzewa je st 
prawie rówrna średniej rocznej temperaturze ota
czającego powietrza; ale już średnia miesięczna 
różni się częstokroć o 2° do 3°, a zaś w pewne 
dnie różnica dochodzi 10° i więcej. Wahania we
wnętrznej tem peratury drzew ulegają następują
cym prawom: 1) odbywają się one w tym samym 
kierunku, co i wahania temper, otaczającego po
wietrza, ale powolniej (zmiany zaszłe w powietrzu 
dają się zatrważyć wewnątrz drzewa ledwie na na
stępny dzień). 2) Wewnętrzna temper, drzew 
posiada swoje maximum i minimum, których p ra
wie nigdy nie przekracza, gdy zimą temperatura 
powietrza spada do 0° i niżej, tem peratura we
wnątrz drzewa, spadłszy do kilku dziesiątych pod 
zerem (tem peratura zamarzania wody w drze
wach), pozostaje nadal bez zmiany; latem, do
szedłszy —[— 15°, nie zmienia się (co najwyżej ule
gając nieznacznym wahaniom) nawet w czasie
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najsilniejszych upałów. Drzewo dostatecznej gru- j 
bości posiada wewnątrz tem peraturę, wyższą od 
otaczającego powietrza zimą, a niższą latem.

(L. Naturę 1894, Nr 1 076).

— wb. 0  promieniowaniu rozżarzonych gazów.
Zwykle do badań nad promieniowaniem gazów 
przepuszczano przez nie wyładowania elektryczne. 
Od niedawna dopiero rozpoczęły się badania nad 
promieniowaniem gazów ogrzanych do wysokich I 
tem peratur. H ittorf i Siemens nie mogli dostrzedz 
promieniowania ogrzanego gazu. Natom iast Tyn- j 
dałowi, a w ostatnich czasach Hutchinsowi udało 
się za pomocą stosu termoelektrycznego wykazać 
promieniowanie gazów rozżarzonych. Dwa lata 
temu Pringsheim ogłosił w czasopiśmie Wiede- 
manns Annalen szereg prac, w których usiłuje 
dowieść, że „charakterystyczne” promieniowanie 
gazów (mianowicie par metalów) nie może wystą
pić przez proste ogrzewanie; lecz że we wszyst
kich razach, gdy promieniowanie występuje, zale
ży ono od procesów chemicznych. Do innego 
wniosku przyszedł Paschen. Paschen poddał na
der dokładnym badaniom powietrze, tlen, dwutle
nek węgla i parę wodną; badał mianowicie bolome- 
trem  widmo gazu ogrzanego do bardzo wysokiej 
tem peratury, otrzymane za pomocą pryzmatu. 
Doświadczenia były przeprowadzone w tak i spo
sób, że nie mogły zachodzić przy nich żadne 
działania chemiczne. Okazało się, że dla wszyst
kich badanych gazów istniały nnjwiększości natę
żenia w różnych, dla różnych gazów, miejscach 
widma. Naj większości te występowały nawet 
przy tem peraturach nizkich, przy których nie 
można było przypuścić, aby dysocyacya ju ż  za
chodziła. W ynika zatem, że gazy pod wpływem 
jedynie tylko wysokiej tem peratury są w stanie 
wysyłać widmo poprzerywane. Promieniowanie 
to Paschen zbadał przy różnych tem peraturach 
dla dwutlenku węgla i pary  wodnej i zauważył, j  

ża przy tem peraturach nizkich naj większości pro
mieniowania były cokolwiek przesunięfe w stronę 
promieni o falach dłuższych; objaśnić tego P a
schen nie je s t w stanie.

(Wied. Ann. Bd. 50— 1893, str. 409).

—  s/c. Ognie świętego Elma. P. P iotr Lech- 
ner w obserwatoryum na Sonnblick miał często 
sposobność obserwowania zjawisk elektrycznych, 
zwanych ogniami świętego Elma; w ciągu bowiem 
dwu laf, od 20 czerwca 1890 do 30 czerwca 1 
1892, przeprowadził 670 dostrzeżeń podczas 39 
dni. Obfitość objawów tych w znacznych wyso- i 
kościach prawdopodobnie pochodzi stąd, że mniej
sze ciśnienie atmosferyczne ułatwia wyładowania 
elektryczne między powierzchnią ziemi a chmura
mi. By zbadać rodzaj elektryczności, wywołują
cej te zjawiska, umieszczał p. Lechner na ze
wnątrz gmachu, podczas wyładowań elektrycz
nych, walec metalowy izolowany przez podstawę 
ebonitową, a połączony z ziemią drutem mosięż
nym. Po sprowadzeniu następnie walca do pra

cowni, oznaczano rodzaj jego ładunku za pomocą 
elektroskopu Bohnenbergera. Dostrzeżenia te 
wykazały tedy, że ognie św. Elm a towarzyszą 
najczęściej uderzeniom piorunu, występują wszak
że też podczas dni zimowych, gdy niema śniegu 
ani grzmotów. Rodzaj elektryczności je s t bardzo 
zmienny, zwłaszcza podczas burzy; w ogólności 
zaś częściej je s t odjemną w zimie, aniżeli w lecie. 
Gdy śnieg padał płatkam i wielkiemi elektryczność 
była dodatną, odjemną zaś przy płatkach drob
nych.

— sst. 0  zakłóceniach spowodowanych w przy
rządach elektrycznych i magnetycznych przez 
kolej elektryczną. Z chwilą otwarcia kolei elek
trycznej we Wrocławiu, tamtejsza pracownia fi
zyczna znalazła się w bardzo niekorzystnych wa
runkach pracy. Mianowicie od strony południo
wej pracowni w odległości kilkunastu metrów 
przebiega tor kolei, a po jego szynach w chwili 
przechodzenia wagonu przebiega prąd dochodzą
cy do' 400 woltów i 25 amp. Następstwem tego 
były wyraźne zakłócenia w magnetometrach i gal- 
wanometrach pracowni za każdym razem, gdy 
wagon przechodził przed oknami i zamykał prąd. 
Panowie Meyer i Mutzel, wychodząc z praw elek
trodynamiki obliczyli siłę działającą na magnes 
jako  0,00056 jednostek C. O. S., co odpowiada 
odchyleniu igły 10' łuku. Rezultat praktyczny 
isto 'nie dawał tę liczbę. Jednakże, oprócz tych 
zboczeń występujących każdorazowo przy prze- 
jeździe wagonu, badacze owi zauważyli pewien 
ruch nieprzerwany igły magnetycznej występujący 
o godzinie 5 '/ 2 rano, czyli- w chwili puszczenia 
prądu po szynie górnej; zboczenia te rosną wciąż 
aż do 1 popołudniu (18'), poczem zaczynają spa
dać i dochodzą do 0 koło północy, czyli w chwili 
przerwania prądu. Taki przebieg owych wahań 
tudzież ich wielkość i współczesność z okresem 
działania kolei wskazuje, że przyczyną zjawiska 
są prądy kolejowe; dzienne wahania igły magne
tycznej nie wystawionej na powyższe działanie da
wały we Wrocławiu najwyżej 9,1' zboczenia. Nie
wątpliwą przyczyną tych nieprawidłowości są prą
dy elektryczne schodzące co moment z szyn w zie
mię i tamtędy szukające drogi do stacyi central
nej. Już dawniej prof. Dorn w Halli zauważył, 
że elektryczność, która z motorów wagonu wraca 
do szyn, nie trzym a się całkowicie tej drogi ale 
szuka możliwie najkrótszej drogi przez wilgotną 
ziemię do stacyi, tworząc w ten sposób prądy od
gałęzione. Ze wszystkich punktów kolei płyną 
przez ziemię takie prądy, zajmując cały podgrunt 
miasta; badacze j^owyżsi sprawdzili fakt ten do
wodnie dla Wrocławia. Skądinąd wiemy, że W. 
Preece w Londynie stwierdził podobne prądy 
ziemskie jeszcze w odległości 7,4 km od tamtejszej 
kolei elektrycznej, prądy dające się użyć do tele
fonowania. Rzecz prosta, że postrzeżenia te  wy
łączają wszelką pracę naukową w kierunku elek
trycznym lub magnetycznym za dnia.

(Elektrot. Zt.).
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—  sst. Zmiany dzienne w napięciu elektrycz
ności atmosferycznej. Przeszło od roku p. Chau- 
veau z polecenia Instytutu Meteorologicznego pa
ryskiego badał przebieg napięcia elektrostatycz
nego na wieży Eiffla. Wyniki jego badań zako
munikowane były d. 26 grudnia r. z. na posiedze
niu Akademii Nauk. Zmiany powyższe na tej 
wysokości (285 m) nad powierzchnią ziemi odby
wają się w rozległych granicach od 3 000 do 7 000 
woltów; z tem wszystkiem napięcie 10 000 w. 
zwłaszcza podczas pięknej pogody nie je s t osobli
wością. Pomiary tak  wysokich potencyałów od
bywały się za pomocą elektrometru kwadransowe
go i szeregu małych kondensatorów, które pozwa
lały konstatować nawet bardzo drobne ułamki ci
śnienia. Współcześnie przyrządy zapisujące, no
towały temperaturę, ciśnienie i wilgotność powie
trza. Stąd przeświadczono się, że przebieg na
pięcia elektrostatycznego atmosfery padobnie jak  
ilość pary wodnej staje się coraz prostszym w mia
rę oddalania od powierzchni ziemi. Gdy w nie
wielkiej odległości od ziemi dają się zauważyć 
podwójne wahania wartości potencyału, na wierz
chołku wieży widzimy jedno tylko maximum i je 
dno minimum w ciągu doby. Ostatnie występuje 
codzień o jednej i tej samej porze na krótko po
przedzającej wschód słońca; maximum występuje 
wieczorem o 6 ’/ 2 g., czyli o 1 g. 15 m. wcześniej 
od maximum przy ziemi. Nareszcie jeszcze jedno 
niewielkie maximum dało się zauważyć między 
1 a 2 g. popołudniu; wtórne to wahanie również 
zauważone zostało w College de France przez Mas- 
carta, tudzież w pracowni w Greenwich i Perpi- 
gnanie, zresztą nie wszędzie. Wogóle ciśnienie 
elektrostatyczne w tej wysokości wznosi się i spa
da w dobrze zarysowanych liniach i zmienia 
w szerokich granicach.

(Elektrotechn. Zt.).

ROZMAITOŚCI.

—  sli. Środki ochronne od ognia. Znany dzien
nik politechniczny Dinglera zestawił materyaly, 
używane do nadawTania niepalności celulozie, po- 
dając przytem najmniejsze odsetki, roztworów, 
k tóre niepalność tę zapewniają. Niektóre z wy
mienionych tam substancyj nie nadają się do za
stosowań praktycznych, ja k  boraks i kwas borny 
dla wysokiej swej ceny, lub ałun dla reakcyi kwa
śnej. Chlorki magnezu, wapnia i cynku są do- 
bremi środkami ochronnemi, ale są bardzo hygro- 
skopijne. Chlorek cynku je s t nadto gwałtowną 
trucizną. Najkorzystniejsze warunki przedsta
wiają sole amoniakalne, chlorek amonu, fosforan 
i siarczan amonu, jakoteż wodan glinu, ostatni 
ten m ateryał nadaje się zwłaszcza do przedmio
tów wystawionych na deszcz i wilgoć, chlorek

} zaś amonu do przedmiotów pokrytych malo- 
| widłami olejnemi.

Różne środki ochronne działają zresztą w spo
sób różny. Sole amoniakalne, rozkładając się 
częściowo pod wpływem ciepła, wytwarzają atmo
sferę gazów niepalnych, które powstrzymują roz
przestrzenianie się płomieni. Inne sole, jak  ałun, 
naprzykład, osadzają na powierzchni lub w po
rach przedmiotów powłokę krystaliczną, która 
działa swem słabem przewodnictwem ciepła, opóź
niając i utrudniając rozchodzenie się płomienia. 
Jest tu  więc raczej działanie mechaniczne, aniżeli 
chemiczne. Ponieważ najczęściej przedmioty, 
które ocalić chcemy od zniszczenia przez ogień, 

i1 nie są na deszcz wystawiane, nie potrzeba koniecz
nie odwoływać się do substancyj w wodzie nieroz
puszczalnych, pierwszeństwo więc i z tego wzglę
du przypada solom amoniakalnym. Na 100 czę- 

j  ści celulozy wystarcza w ogólności 5 części na 
wagę tych soli. Co się tyczy tkanin poddawanych 
prasowaniu, a napojonych dla ochrony solami amo- 
niakalnemi, należy żelazka rozgrzewać słabo, naj
lepiej przez zanurzenie ich w wodzie wrącej.

—  tr . Zanik pigmentu w skórze ludzkiej.
W  pracy, zamieszczonej w „Reyue mensuelle de 
l ’ecole d ’antropologie” podejmuje p. Mahondeau 
starą kwestyę o przeobrażeniu się ras ludzkich. 
Opierając się na tem, że barwa czarna posiada 
najwyższą zdolność wysyłania promieni, gdy zdol
ność ta  je s t najmniejszą dla barwy białej, dowo
dzi, że u trata pigmentu skóry u  różnych ras ludz
kich je s t oznaką przystosowania się do nowych 
warunków życia w środku, ulegającym stopniowe
mu oziębianiu. W edług tego rasy najbardziej 
pigmentu pozbawione są też najbardziej uzdolnio
ne do walki o byt. Teorya ta  nie je s t przynaj
mniej gorszą od innych, w tymże celu obmyślo
nych.

Hekrologia.

E d m u n d  F r e m y .
W pierwszych dniach lutego r. b. dokonał dłu

giego i zasłużonego żywota jeden z najwyżej na 
Francyi cenionych chemików, Edmund Fremy. 
Urodzony 28 lutego 1814 r. w W ersalu z ojca, 
profesora chemii w szkole wojskowej w Saint-Cyr,. 
Edmund Fremy od lat dziecinnych żył w atmosfe
rze naukowej i od najwcześniejszej młodości umi
łował chemią. Po ukończeniu studyów został 
preparatorem przy kursach Gay-Lussaca w szkole 
politechnicznej i tu  w najbliższe wszedł stosunki 
z repetytorem ówczesnym tych kursów Pelouzem. 
W ykładać zaczął w kolegium francuskiem, skąd 
w 1843 przeszedł do Szkoły politechnicznej, 
a w 1850 do Muzeum historyi naturalnej. Chwi
lowo uczył także w Szkole centralnej i w handlo
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wej. W  1857 zajął po Thenardzie krzesło w aka
demii, nakoniec w 1879 zastąpił sędziwego już  
■wówczas Chevreula w dyrekcyi Muzeum hist. nat. 
Wykłady Fremyego w tych wszystkich szkołach 
licznych miewały słuchaczy, pociąganych wymową 
i ozdobnym stylem profesora, wzorowanym na 
wielkich mistrzach z początku wieku bieżącego. 
Bardziej jeszcze wpływała na młodych aspirantów 
chemii, a nawet i na wyrobionych ju ż  tej nauki 
przedstawicieli jego pracownia w Muzeum, jedna 
z pierwszych, a zarazem jedna z niewielu we 
Francyi, otwierających gościnnie podwoje przed 
każdym pragnącym samodzielnego kształcenia się 
w nauce doświadczalnej.

Jako badacz, Fremy,. począwszy od 1835 r., 
ogłosił wiele spostrzeżeń w rozmaitych dziedzi
nach chemii. Pracował nad związkami srebra, 
złota i metali platynowych, nad zasadami kobalfo- 
wo-amonowemi, związkami fluoru, sztucznem 
przygotowaniem minerałów krystalicznych i— ra
zem z Becąuerelem starszym — nad ozonem. Nie
mniej licznych przedmiotów dotykał w chemii o r
ganicznej, badając kwasy tłuszczowe i zmydlanie, 
balsamy, żywice i gumy, materye pektynowe 
i drzewnik. Żywo też zajmował się przemysłem 
chemicznym.

Jako pisarz i wydawca pracował Frem y aż do 
schyłku dni swoich. Razem z Pelouzem opraco
wał głośną w swoim czasie sześciotomową Traite

de la chimie (1847— 50), w 1881 zaś roku roz
począł nieukończone do tej chwili wydawnictwo 
olbrzymiej Encyclopedie chimique. Ogłosił prócz 
tego wiele monografij i przeszło setkę rozpraw 
szczegółowych.

Wielki wpływ, jak i Fremy wywierał na chemii 
francuskiej, zaznaczył się, między innemi, pewnym 
rodzajem konserwatyzmu, któremu do niedawnych 
czasów hołdowała większa część chemików tego 
narodu. Frem y nie uznawał teoryi cząsteczkowej 
w powszechnie dziś przyjętej postaci i teoryi bu
dowy chemicznej, a jego przykład naśladowali, 
po części naśladują do dziś dnia, liczni chemicy 
francuscy.

Zn.

Posiedzenie szóste Komisyi stałej teoryi ogro
dnictwa i nauk przyrodniczych pomocniczych od
będzie się d. 15 marca 1894 roku, o godzinie 
8-ej wieczorem, w lokalu Towarzystwa ogrodni
czego (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:
1) Odczytanie protokułu posiedzenia poprzed

niego.
2) P. Jan  Sztolcman „Z życia fauny ornitolo

gicznej Ameryki południowej.”

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 lutego do 6 marca 1894 r.

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