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3 . F i z j o l o g i a  u k ł a d u  n e rw o w e g o .

Zasadnicze objawy działalności układu ner
wowego najłatwiej dają się zbadać u zwierząt 
zimnokrwistych, szczególnie u źab. Stworze
nia te tak wstrętne dla osób, niezajmujących 
się naukami przyrodniczemi, stanowią dla fi
zjologa czyli badacza zjawisk życiowych na
der cenny, dogodny i łatwo przystępny przed
miot dla najróżnorodniejszego rodzaju do
świadczeń, ponieważ tkanki ich nie tracą 
swej żywotności zaraz po odcięciu głowy zwie
rzęcia, ale zachowują swą pobudliwość i zdol
ność do wykonywania ruchów jeszcze przez 
kilka godzin, a nawet kilka dni, jeżeli prze
chowamy je w chłodnem i wilgotnem miejscu. 
U zwierząt ciepłokrwistych przeciwnie pobu
dliwość nerwów i innych tkanek ustaje zwykle 
już w kilkanaście minut po skonaniu, a mię
śnie ich wpadają jednocześnie w stan tak 
zwanego stężenia pośmiertnego. Jest rzeczą 
widoczną, że spostrzeżenia dokonane na ża

bach nie mogą być wprost stosowane do 
wszystkich zwierząt, szczególnie do ciepło
krwistych. Należy każdy nowo zdobyty fakt 
przy pomocy odpowiednio urządzonych do
świadczeń stwierdzić, nietylko na ostatnich, 
ale, ile możności, także na człowieku.

Najprostsze doświadczenia uskutecznia się 
na nerwach żaby w następujący sposób: Prze* 
ciąwszy skórę na grzbietowej powierzchni 
uda i odsłoniwszy tym sposobem mięśnie, roz
ciągamy je ostrożnie za pomocą tępych ha
czyków. Dostrzeżemy wtedy w głębi nerw 
kulszowy w postaci białego sznurka. Po sta- 
rannem oddzieleniu luźnej tkanki, która gó 
otacza, podsuwamy haczyk pod nerw i wycią
gamy go bez silniejszego targania na zewnątrz. 
Gdy wtedy szczypczykami nerw lekko uci- 
śniemy, całe udo zadrgnie czyli właściwie 
tylko mięśnie, do których nerw się zapuszcza. 
To samo zjawisko dostrzeżemy w chwili, gdy 
nerw przetniemy przy pomocy ostrych noży
czek lub gdy na odcinek obwodowy nerwu, 
pozostający w związku z mięśniami, podziała
my rozpalonym drucikiem lub kropelką silne
go kwasu.

Najenergiczniej ze wszystkich takich bodź
ców działa jednak elektryczność. Dla wywo
łania drgnięcia mięśni żabich wystarcza już
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najsłabszy prąd, jakiego np. dostarczają dwa 
wązkie paski z blachy miedzianej i cynkowej, 
zlutowane z sobą na jednym końcu i zgięte 
w postaci litery U. W  chwili zetknięcia się 
obu wolnych końców tych widełek z nerwem 
następuje drgnięcie połączonych z nim mię
śni. Podobna kombinacya tych metali z pre- 
parowanem udem żabiem dała, jak wiadomo, 
powód do odkrycia prądu galwanicznego. 
Galvani sądził wprawdzie, że elektryczność 
istnieje w samych mięśniach, a metal służy 
tylko za przewodnik, co też później okazało 
się w części uzasadnionem. Yolta zaś zbudo
wał dopiero stos, naprowadzony jednak przez 
spostrzeżenia Galraniego na odkrycie prądu 
w stykających się ze sobą metalach.

Drgnięcia mięśni następują przy każdem 
zamykaniu i otwieraniu prądu przepuszczane
go przez odpowiedni nerw, a gdy takie prze
rywanie prądu odbywa się bardzo szybko 
i wielokrotnie w przeciągu sekundy, oddzielne 
drgnięcia sumują się, zabraknie czasu do do
konania rozkurczu, a czynność mięśni przed
stawia się tak, jak przy zwykłej ich czynności 
w żyjącym organizmie. Prawidłowy i bar
dziej trwały taki skurcz fizyologowie nazywa
ją  tonicznym, wyrazem zaś tężec (tetanus) 
oznaczają skurcz gwałtowny, spowodowany 
przez nadmierne drażnienie nerwu. Skutecz
niej i bardziej równomiernie, niż przerywany 
prąd galwaniczny, działa prąd indukcyjny, 
jaki obecnie znajduje częste zastosowanie 
przy leczeniu elektrycznem, a ponieważ siła 
jogo łatwo i dokładnie może być stopniowaną, 
odpowiednie więc przyrządy dostarczają rów
nież najstosowniejszego środka do pobudzania 
nerwów przy doświadczeniach fizyologicznych. 
Przy użyciu prądów o miernej sile i niezbyt 
trwałem kaźdorazowem drażnieniu pobudli
wość nerwów zachowuje się przez długi czas 
prawie bez zmiany.

Gdy odcinek dośrodkowy przeciętego ner
wu kulszowego u żaby (pozostały w związku 
z rdzeniem pacierzowym, a więc przeciwległy 
odcinkowi obwodowemu, przechodzącemu ku 
mięśniom), ściśniemy lekko szczypczykami 
albo podrażnimy nieco silniej prądem induk
cyjnym, dostrzeżemy również ruch, ale w udzie 
drugiem, którego nerw pozostał nietkniętym. 
Pobudzenie odcinka dośrodkowego przeniosło 
się więc na nerwy drugiego uda, a to za po
średnictwem rdzenia pacierzowego. Gdy rdzeń

zmiażdżymy zą pomocą drucika wprowadzo
nego do kanału kręgowego albo też nerwy 
drugiego uda przetniemy w blizkości rdzenia, 
opisane zjawisko, które nazywają odruchem 
czyli refleksem, nie nastąpi. Jeżeli podrażni
my odcinek dośrodkowy nerwu kulszowego 
u żaby, u której głowa nie została odciętą, 
wtedy zwierzę wykonywa ruchy całem ciałem 
i usiłuje zbiedz.

Przy dokonywaniu podobnych doświadczeń 
na innych zwierzętach, a mianowicie ciepło- 
krwistych, otrzymujemy zupełnie podobne 
objawy. Możemy np. u psa lub królika, 
uśpionych morfiną albo chloroformem, obna
żyć i przeciąć nerw kulszowy. Elektryczne 
drażnienie lub szczypanie jego odcinka obwo
dowego sprawia skurcz mięśni w odpowied- 
niem udzie, drażnienie zaś odcinka dośrodko
wego wywołuje odruch w drugiem udzie albo 
też objawy bólu (krzyk). Takie same objawy 
dostrzegamy także przy drażnieniu wszyst
kich innych nerwów obwodowych. Gdy u czło
wieka, poddanego operacyi chirurgicznej, ope
rator dotknie się przypadkowo obnażonego 
nerwu, nastąpi również skurcz mięśni, do któ
rych nerw dostarcza włókna i odruch w in
nych częściach ciała, a w razie gdy uśpienie 
po chloroformie minęło, operowany uczuje 
silny ból w uszczypniętym nerwie. Można 
też u żyjącego człowieka pobudzić różne ner
wy, przebiegające bliżej powierzchni ciała, 
za pomocą elektryczności i wywołać tym spo
sobem ból i ruchy.

Z opisanych dotąd doświadczeń okazuje 
się więc, źe pobudzenie każdego nerwu obwo
dowego rozchodzi się ku obu końcom prze
ciwnym t. j. ku obwodowemu i ku dośrodko
wemu. Gdy obwodowy koniec zapuszcza się 
w mięśnie, ostatnie się skurczą, pobudzenie 
dośrodkowego zaś końca przejawia się w po
staci odruchu albo uczucia bólu. Eezultat 
będzie zawsze jednakowy, w któremkolwiek 
miejscu swego przebiegu nerw zostanie po
drażniony, czy bliżej końca obwodowego, czy 
w blizkości samego rdzenia. Nerw stanowi 
więc tylko przewodnik, przenoszący pobudze
nie z jednego miejsca do drugiego, ale skutek 
tego pobudzenia w zwykłych warunkach nie 
okazuje się w samym nerwie, lecz tylko 
w mięśniach. Ostatnie kurczą się bądź bez
pośrednio, bądź odruchowo, albo też sprawia
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ją  objawy bólu (krzyk) wskutek podrażnienia 
ośrodka czuciowego.

Z  dotychczas zestawionych tu  spostrzeżeń 
możnaby wywnioskować, źe każdy nerw prze
nosi pobudzenie tak  w kierunku odśrodkowym 
(ku obwodowi), ja k  i dośrodkowym. Pocho
dzi to jednak tylko stąd, źe każdy prawie 
nerw obwodowy zawiera włókna mięszane, 
z których jedna część przewodzi pobudzenia 
w jednym kierunku, druga w drugim. Po
czątkowe korzenie nerwów przy samem wyj
ściu z rdzenia nie są jeszcze mięszane, prze
ciwnie przednie korzenie t. j; wychodzące 
z rdzenia na przedniej jego powierzchni prze
wodniczą wyłącznie pobudzenia ku obwodowi, 
są więc przeważnie ruchowemi, gdy tymcza
sem korzenie tylne zawierają tylko włókna 
przewodniczące dośrodkowe czyli czuciowe. 
Dopiero po połączeniu się przedniego korze
nia z tylnym i zmięszaniu włókien gałęzie po
wstałych stąd nerwów okazują czynności mię
szane. F ak t ten stanowi zasadnicze prawo 
fizyologii nerwowej, znane pod nazwą prawa 
Bella, albowiem uczony ten angielski w r. 
1811 pierwszy wyraził zdanie, że przednie 
i tylne korzenie nerwów rdzeniowych odmien
ne okazują czynności, lecz dopiero w r. 1822 
Magendie w Paryżu przy pomocy dokładnych 
doświadczeń dowiódł zasadność przypuszcze
nia Bella.

Obecnie odpowiednie doświadczenia można 
dokonać w następujący prosty sposób: u żywej 
żaby należy ostrożnie otworzyć tylny koniec 
kanału kręgowego i obnażyć korzenie ner
wów, rozchodzące się z tylnej części rdzenia 
ku udom. Następnie wypada przeciąć ostre- 
mi nożyczkami po jednej stronie, np. prawej, 
przednie korzenie, po drugiej (lewej) tylne 
korzenie. Jeżeli wtedy na skórę lewego uda 
puścimy kroplę stężonego kwasu, nie nastąpi 
żadne zjawisko, albowiem udo to utraciło 
swą czułość wskutek przecięcia odpowiednich 
nerwów czuciowych. K ropla zaś kwasu pusz
czona na prawe udo wywoła natychmiast 
ruch, ale objawiający się tylko w lewem 
udzie, którego nerwy ruchowe pozostały nie- 
tkniętemi, gdy tymczasem nerwy ruchowe 
prawego uda wskutek przecięcia nie mogą już 
oddziaływać na jego mięśnie. Podobne do
świadczenie można też wykonać na większem 
ciepłokrwistem zwierzęciu. I  tu  po jego 
uśpieniu należy otworzyć kanał kręgowy.

Gdy wtedy przetniemy korzenie tylne i po- 
draźnimy za pomocą wspomnianego powyżej 
prądu indukcyjnego ich odcinki podążające 
ku obwodowi, nie nastąpi żaden objaw. P rze
ciwnie najlżejsze drażnienie odcinka docho
dzącego do rdzenia wywołuje dobitne objawy 
bólu i odruchy. Drażnienie takiegoż samego 
dośrodkowego odcinka przedniego korzenia 
nie okazuje żadnego skutku, żadnego objawu, 
gdy tymczasem podrażnienie obwodowego od
cinka tegoż korzenia sprawia natychmiastowy 
skurcz mięśni, do których korzeń wysyła swe 
gałązki. Podobnie jak nerwy rdzeniowe za
chowuje się także nerw trójdzielny, rozpoczy
nający się w mózgu dwoma korzeniami; inne 
zaś nerwy mózgowe przedstawiają się prawie 
wyłącznie jako czuciowe lub ruchowe, jak to 
poniżej szczegółowiej będzie wykazane.

Opisane powyżej doświadczenia dowiodły, 
że nerwy obwodowe składają się z dwojakiego 
rodzaju włókien, z których jedne przenoszą 
pobudzenia od ośrodków ku obwodowi i wy
wołują właściwą czynność mięśni (ruch) lub 
gruczołów (wzmożone wydzielanie), drugie zaś 
odwrotnie przenoszą pobudzenia od obwodu, 
t. j. od organów zmysłowych, ku ośrodkom, 
gdzie sprawiają właściwe wrażenia czuciowe, 
jak np. ból, wrażenie światła, dźwięku i t. d. 
Zachodzi teraz pytanie, na czem zasadza się 
ta zdolność nerwów do przewodnictwa czyli 
przenoszenia pobudzeń z jednej części ciała 
do drugiej.

Samo istnienie pobudzalności i zdolności 
do przewodnictwa w nerwach żyjącego orga
nizmu łatwo daje się dowieść, jak to wynika 
z przytoczonych doświadczeń, ale istota tych 
procesów pozostaje dotąd zagadkową, pomi
mo najmozolniej szych zabiegów wielkiej licz
by fizyologów, którzy przy pomocy wszelkich 
środków, jakich tylko nauka dostarcza, sta
rali się te sprawy wyświetlić. Stoimy tu 
przed tą  samą taj emniczą zasłoną, j aka ukrywa 
również i istotę spraw życiowych, procesy od
bywające się w żyjącej komórce, w kurczącym 
się mięśniu, w rozwijającem się jajku. Nie
trudno wykazać, źe wszelkie te procesy znaj
dują się w ścisłym związku z przemianą ma
teryi, źe przejawiająca się w postaci ruchu 
życiowego energia kinetyczna powstaje z ukry
tej w substancyach odżywczych energii poten- 
cyalnej, przeważnie wskutek ich utlenienia. 
Ale są to tylko ogólnikowo objaśnienia, nie-
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wyświetlające wcale istoty sprawy, niewyka- 
zujące, w jaki sposób różne cząstki komórki, 
włókna mięsnego lub nitki nerwowej wzaje
mnie oddziaływają na siebie. Lecz czy wie
my, co to jest elektryczność, dla czego jej 
prąd wytwarza się w stosie galwanicznym, 
czy w samej rzeczy istnieją atomy, jak po
wstaje związek chemiczny? W  każdym razie 
tłumaczenie fizyczne, jako oparte na ile moż
ności dokładnie zbadanych danych, choćby 
było najzupełniej ogólnikowem, dla badacza 
przyrody nierównie więcej przedstawia warto
ści, niż tłumaczenia czysto ułudne, jakie się 
ukrywają w wyrażeniach: siła nerwowa, siła 
żywotna i t. p., albowiem błyskotliwe te wyra
zy powiadają tylko, że o odpowiednim proce
sie właściwie nic nie wiemy i nie wskazują 
nawet drogi, na której prawdy poszukiwać 
należy.

Co do czynności włókien nerwowych bada
nia fizyologów dostarczyły następujących da
nych: pobudzalność nerwów jest tem większa 
i trwalsza, im większa jest energia życiowa 
całego organizmu, do którego należą, a więc 
w osłabionem ciele działalność nerwów rów
nież słabnie, a po śmierci szybko się wyczer
puje, mianowicie u zwierząt ciepłokrwistych. 
Do zachowania czynności nerwowej niezbęd
ne jest odżywianie, mianowicie dopływ krwi 
bogatej w tlen. Wszystkie środki, silnie od
działywające na tkanki, przerywają także od- 
razu czynność nerwową, np. silniejsze kwasy 
i ługi, roztwory soli metalicznych, zamrażanie, 
temperatura wyższa nad 45° C., silne prądy 
elektryczne i t. p. W  wysychającym powoli 
nerwie drażliwość się zwiększa, lecz szybko 
się wyczerpuje. W  normalnym, silnym, lecz 
spoczywającym nerwie tworzą się bezustannie 
prądy elektryczno przechodzące od jednej 
cząstki do drugiej; w stanie czynnym zaś na
tężenie tych prądów słabnie w miarę wzrostu 
pobudzenia. Niema jednak żadnej pewności, 
czy te prądy znajdują się w bezpośrednim 
związku z właściwą czynnością nerwu, lub czy 
są tylko produktem ubocznym procesów fi- 
zyczno-chemicznych, odbywających się bez
ustannie w żywym nerwie i podtrzymujących 
jego pobudzalność. W żadnym razie nie
można czynności nerwu porównywać z działa
niem przewodnika prądu elektrycznego, np. 
drutu telegraficznego, chociaż rola nerwu 
w organizmie podobną jest do ostatniego,

albowiem przenosi energią kinetyczną z jed
nego miejsca ciała do drugiego. Już sam 
fakt, źe nerw przecięty przestaje w zupełno
ści przewodzić pobudzenie, choć końce jego 
pozostają z sobą w bezpośredniem zetknięciu, 
dowodzi dobitnie, że jego .czynność nie jest 
zależną od prądów elektrycznych.

Najbardziej przybliżymy się do prawdy, 
jeżeli wystawimy sobie włókno nerwowe jako 
nieprzerwany szereg cząstek z zapasem ener
gii potencyalnej, która przez najlżejszy wpływ 
bodźca zostaje wyzwolona i odrazu zamienio
na na energią kinetyczną, podobnie jak słaba 
iskra powoduje gwałtowny wybuch wielkiej 
masy prochu. Jedna cząstka włókna, w taki 
sposób wprawiona w stan czynny, przenosi go 
bezpośrednio na sąsiednią i t. d., a owo udzie
lanie się pobudzenia rozchodzi się ku obu 
końcom nerwu z wielką szybkością, lecz nie
równie mniejszą, niż się rozprzestrzenia prąd 
elektryczny w drucie telegraficznym. Szyb
kość ta obliczona dla żaby przez Helmholtza 
wynosi tylko około 60 metrów na sekundę, 
szybkość zaś prądu około 300 000 kilometrów.

Sposób rozprzestrzeniania się pobudzenia 
w nerwie i przenoszenia się tego stanu na 
mięsień można sobie uzmysłowić następują
cym przykładem: Jeżeli na równej powierz
chni ułożymy długi szereg pojedyńczycli zia
renek prochu w taki sposób, ażeby bezpośred
nio stykały się z sobą i tworzyły jednociąglą, 
prostą linią, a przy końcu ostatniej usypiemy 
większą kupę prochu i przykryjemy ją  
z wierzchu płaskim kamieniem, to przy pusz
czeniu iskry na linią ziarenek w jakiemkol- 
wiek miejscu jej przebiegu nastąpi szereg za
ledwie dostrzegalnych wybuchów, albowiem 
jedno ziarenko zatli się od drugiego. Tym 
sposobem drobne te wybuchy rozprzestrzenią 
się z niezmierną szybkością ku obu przeciw
nym końcom linii, lecz tylko w miejscu, gdzie 
przygotowany był większy zapas prochu, na
stąpi silniejszy wybuch z pcdrzuceniem ka
mienia.

Mamy tu więc podobne zjawisko, jak przy 
podrażnieniu nerwu ruchowego: iskra działa 
jako bodziec, który wywołuje czynność w ca
łej linii ziarenek prochu, odpowiadającej ner
wowi. Czynność ta przenosi się na większy 
zapas prochu, którego silny wybuch odpowia
da znów energicznemu skurczowi mięśnia. 
Opisane tu doświadczenie jednak tem się
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różni istotnie od działania nerwów i mięśni, 
że zapas energii potencjalnej w proclm przy 
każdym wybuchu w zupełności się wyczerpu
je, w nerwach i mięśniach zaś przez długi 
czas się zachowuje i przy pomocy odżywiania 
bezustannie się odradza. W  każdym jednak 
razie należy przypuścić, że nitka nerwowa 
składa się z szeregów nader drobnych ognisk, 
w których bezustannie wytwarza się zapas 
energii potencyalnej. Przez najlżejszy wpływ 
środka pobudzającego energia ta może być 
wyzwolona i zamieniona na energią kinetycz
ną, oddziaływającą pobudzająco na sąsiednie 
ognisko. Tym sposobem pobudzenie przenosi 
się z wielką szybkością ku obu końcom nerwu, 
a działalność ostatniego zależy od właściwo
ści przyrządów, z jakiemi nerw jest złączony: 
gdy się kończy na obwodzie w mięśniu, to 
nastąpi ruch, pobudzenie zaś ośrodkowego 
jego końca nie powoduje widocznego objawu; 
odwrotnie pobudzenie nerwu czuciowego prze
nosi się do rdzenia i mózgu i przemienia się 
tam na uczucie bólu albo też przerzuca się na 
nerw ruchowy i przejawia się w postaci odru
chu, w obwodowym zaś końcu nerwu nie do
strzeżemy żadnego objawu.

W podobny sposób jak w nerwach, pod 
wpływem odżywiania tworzy się bezustannie 
także w mięśniach żyjących zapas energii po
tencyalnej, która przez najlżejszy bodziec, 
np. wpływ czynnego nerwu, zostaje wyzwolo
na i zamieniona na energią kinetyczną w po
staci skurczu.

Podane tu objaśnienie procesów, odbywają
cych się w czynnym mięśniu i nerwie, jest zu
pełnie ogólnikowem i nie tłumaczy nam wca
le, w jaki sposób wytwarza się zapas energii 
potencyalnej i jak ostatnia zamienia się pod 
wpływem bodźca na energią kinetyczną. 
Wspomniane wyżej badania nad zmianami 
elektryczności w nerwach czynnych wykazują 
jednak, że mamy tu do czynienia ze sprawa
mi fizycznemi. Podobne zmiany prądów dają 
się jeszcze wyraźniej wykazać w kurczących 
się mięśniach, w których występują jednocześ
nie inne także zjawiska fizyczne, jak np. pod
wyższenie temperatury, zmniejszenie spręży
stości, silne zużycie tlenu i inne.

(C. d. nast.J.
H. Hoyer.

Nr 11 .

BAKTERYE IR E A K C Y E  CHEMICZNE,
(O d czy t w yp ow ied zian y d. 17 L ip ca  189H r. przed

T o w arzystw em  K rólew skiem  w  Londynie —  przez 

P . Franklanda).

Upłynęło zaledwie 22 lata od czasu, kiedy 
kwestya mikroorganizmów była rozbierana 
po raz pierwszy wobec Tow. Kr. w jednym 
z wspaniałych odczytów, do których przyzwy
czaił słuchaczów Jan  Tyndall. Odczyt ten, 
noszący tytuł: Pyły i choroby, powinien być 
czytanym przez każdego, interesującego się 
tą  gałęzią wiedzy i należy do klasycznych 
w niej utworów.

Mało jest nauk, któreby w ciągu 22 lat 
rozwinęły się tak wspaniale, jak bakteryolo- 
gia, poświęcona badaniom niższych tworów, 
grupowanych w jeden dział mikroorganizmów. 
Postęp ten jest owocem poświęcenia i studyów 
wielkiej liczby uczonych wszystkich narodo
wości. Przedmiot zresztą jest bardzo cieka
wy; kwestya, którą przedstawia ma wielkie 
znaczenie nietylko z czysto naukowego punktu 
widzenia. Pierwszym, który silnie popchnął 
naprzód tę naukę w samym początku, był 
Pasteur; on to, niezadawalniając się założe
niem jej podwalin, wzbogacił i wzbogaca ją  
codziennie, coraz to świetniejszemi odkrycia
mi. Jakkolwiek najwięcej badaczów zajmuje 
się tym działem bakteryologii, który stosuje 
się do chorób, ja  mam zamiar pominąć go 
zupełnie, tembardziej, że był on nieraz wy
czerpująco opracowany przez innych. Prze
chodzę do innego działu bakteryologii, który 
jest zajmujący przynajmniej dla pewnej czę
ści ogółu, z powodu nieocenionych usług, ja 
kie oddaje w niektórych gałęziach przemysłu. 
Dział ten chronologicznie jest najpierwszym, 
albowiem od najdawniejszych czasów wszyscy 
fabrykanci win, piwowarzy i wogóle zajmują
cy się wyrobem napojów alkoholowych byli, 
według wyrażenia Jourdaina, praktycznymi 
bakteryologarni, niewiedząc o tem. Pierwszy 
Pasteur objaśnił naukowo sprawy, zachodzą
ce przy fabrykacyi wina i piwa, w swojem 

j  znakomitem dziele, zatytułowanem: „Etudes 
sur la biere et sur le vin.” On. to pierwszy 

i wskazał, że fermentacya piwa jest rezultatem
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działalności pewnych mikroorganizmów, zna
nych pod nazwą drożdży, a złe wyniki czasa
mi otrzymywane zależą od obecności mikro
organizmów obcych, powodujących kwaśnie
nie lub inne zmiany. Te spostrzeżenia Pa
steura nad winem i piwem wskazują nam od- 
razu rozmaite przemiany chemiczne wywoły
wane przez bakterye.

Tak np. fermentacya cukru została zbada
na tak drobiazgowo, że z całkowitą prawie 
dokładnością może być wyrażona przez rów
nania chemiczne.

Pasteur zajmował się także temi obcemi 
mikroorganizmami, które zmieniają własno
ści piwa, a mianowicie temi, które wywołują 
fermentacyą kwaśną, t. j. przemianę wyskoku 
na ocet drogą utleniania; następnie wywołu- 
jącemi fermentacyą mleczną, czyli rozpad 
cukru na kwas mleczny, jak  również temi, 
które drogą redukcyi powodują fermentacyą 
masłową, w ciągu której tworzy się kwas ma- 
słowy.

Od tego także zaczynały się wszystkie póź
niejsze badania innych uczonych nad zjawi
skiem fermentacyi. Korzystając z lepszych 
środków, niż te, któremi rozporządzał Pa
steur, Chrystjan Hansen z Kopenhagi roz
szerzył w znacznym stopniu obszar naszych 
wiadomości o drożdżach i innych organizmach 
wytwarzających alkohol; wykazał, że istnieje 
znaczna ilość mikroorganizmów, mało różnią
cych się między sobą cechami zewnętrznemi, 
ale których działanie jest całkiem odmienne. 
Ich to obecność wywołuje tworzenie się w nie
wielkich ilościach produktów ubocznych, któ
re nadają rozmaitym gatunkom piwa ich od
rębność. Hansen wyjaśnił, jak można te 
rozmaite gatunki drożdży hodować w stanie 
czystości i przez to odmienił sposoby wytwa
rzania piwa, nawet w zastosowaniu do prze
mysłu. W  ostatnich czasach, drożdże czyste, 
mające specyalne zalety i hodowane w labora- 
toryach wyłącznie w tym celu urządzanych, 
są wysyłane do wszystkich browarów świata. 
Drożdże te służą do wyrabiania rozmaitych 
gatunków piwa. Dokładność naukowa została 
wprowadzoną do przemysłu, gdzie przedtem 
dobroć wyrobu zależała tylko od przypadku 
i gdzie prawie wszystkie sposoby fabrykowa
nia polegały na praktyce i ślepej rutynie.

Bakterye i ziemia rodzajna. Bakterye in
ne od tych, które powodują fermentacyą alko
holową, zakres naszej wiedzy w ostatnich cza
sach znacznie rozszerzyły. Najważniejsze zja
wiska, spostrzegane przy uprawie roślin, zo
stały dostatecznie wyjaśnione przez zbadanie 
królestwa tych mikroorganizmów.

Agronomowie jednomyślnie się zgadzają, 
że jednem z najniezbędniejszych ciał, dostar
czanych przez ziemię roślinom, jest kwas 
azotny; zapewniają, że ziemia pozbawiona 
tego ciała nie byłaby w stanie wydawać naj
mniejszych nawet zbiorów zboża, jarzyn lub 
paszy, chociażby z drugiej strony jaknajlepiej 
odpowiadała innym warunkom, wskutek za
pobiegliwej kultury i drenowania i chociażby 
posiadała tak ważne ciała'mineralne, jak po
tas, wapno i kwas fosforny.

Jednakże, pomimo tego znaczenia, jakie 
posiada kwas azotny dla roślinności, w ziemi 
niezbyt doskonałego gatunku znajduje się 
w ilościach nieskończenie drobnych. Dowody 
tego były otrzymane w starannych doświad
czeniach, przedsięwziętych w pierwszej poło
wie naszego stulecia, w Rothamsted, przez 
Jana  Lawesa i M. Gilberta i zwróciły uwagę 
wszystkich agronomów na fermę Herdford- 
shire. Doświadczenia te wykryły w rzeczy sa
mej, że 10 części azotu w postaci azotanów 
na milion cz. ziemi jest już ilością rzadko 
znajdowaną; stosunek ten często się zniża do 
zawartości 1 cz. azotu na milion cz. ziemi. 
Wykrycie i określenie ilości azotu w tych wy
padkach wymaga zastosowania nader dokład
nych sposobów analizy chemicznej.

Niewielka ilość kwasu azotnego, zawartego 
w ziemi, do pewnego stopnia usprawiedliwia 
się silnem pochłanianiem jego przez rośliny 
i wypłókiwaniem przez deszcze; oddawna 
również wiadomo, źe można tę ilość znacznie 
zwiększyć w ziemi przez całkowite zniszczenie 
roślinności i staranne osłanianie przed desz
czami. W  rzeczy samej, rola otrzymuje usta
wicznie kwas azotny z rozmaitych nawozów 
azotowych, który w tej właśnie formie (kw. 
azotny) z nawozów tych jest asymilowany 
przez rośliny.

W  r. 1877 dwaj francuscy chemicy, Schloe- 
sing i Miintz oświadczyli, że wytwarzanie się 
kwrasu azotnego kosztem azotu, zawartego 
w innych ciałach, jest wynikiem działalności 

1 żyjątek niższych, mikroorganizmów lub bak-
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teryj. Doświadczenie, którem poparto to 
twierdzenie, było bardzo prostem i polegało 
na wykazaniu, źe wytwarzanie kwasu azotne- 
go czyli tak zwana nitryfikacya, jak zwykle 
nazywają to zjawisko, zostaje bezzwłocznie 
przerwaną przez wszystkie ciała przeciwgnil- 
ne, które zabijają mikroorganizmy; nitryfika
cya może być także wstrzymaną przez pod
wyższenie temperatury lub inne środki, mo
gące zabijać mikroorganizmy. Wnioski Schloc- 
singa i Miintza były potwierdzone i rozsze
rzone przez pp. AVaringtona i Munro; ale 
chociaż udział mikroorganizmów był niewąt
pliwym, upłynęło wiele czasu, nim się zajęto 
wyodrębnieniem bakteryj, wywołujących pro
ces nitryfikacyi.

Jednakże w r. 1886 Munro wykazał, że 
zjawisko nitryfikacyi może mieć miejsce w pły
nach starannie oddzielonych od substancyj 
organicznych, inaczej mówiąc, działalność ży
wotna tych bakteryj może się rozwijać bez 
udziału ciał organicznych. W  r. 1885 sam 
także zauważyłem, że niektóre mikroorgani
zmy rozmnażały się w dziwny sposób w zwy
kłej wodzie dystylowanej:

Ilość godzin po wprowa
dzeniu mikroorg. do wo

dy dyst.
0 . . . .
6 . . . .

24 . . .  .

Ilość bak'eryj znale
zionych w 1 kub. cen

tym. wody.
. 1073
. 6 028
. 7 262

Kiedy w jesieni r. 1886 zajmowałem się 
kwestyą nitryfikacyi, postanowiłem skorzy
stać z niezwykłych własności mikroorgani
zmów nitryfikujących, własności rozmnażania 
się wobec braku jakichbądź ciał organicz
nych, myśląc, że takim sposobem będę mógł 
odróżnić te żyjątka od innych, nieposiadają- 
cych wspomnianej cechy wyróżniającej.

W  tej myśli przedłużyłem nitryfikacyą 
w ciągu 4-ch lat, niedostarczając żadnych 
ciał organicznych żyjątkom ją  wywołującym, 
a natomiast używałem mięszaniny ze składem 
następującym:

Chlorku amonu 0,50
Fosforanu potasu 0,10
Siarczanu magnezu 0,02
Chlorku wapnia 0,01
Węglanu wapnia 5,00

na 1000 
kub. cen
tym. wo
dy dysty- 

low.

AVkrótce zauważyłem, że, jakkolwiek pew
na ilość obych organizmów w tym procesie 
zaginęła, część jednak pozostała, wskutek 
czego nie mogłem otrzymać w stanie czystym 
mikroorganizmu nitryfikującego. Jednakże 
liczne badania pozwoliły mi przypuszczać, że 
żyjątka te różnią się od innych, których nie 
mogłem oddzielić, w tem, że nie nadają się 
do hodowli zwykle przez bakteryologów uży
wanej, t. j. do hodowli na żelatynie zaprawnej 
peptonem.48 ..........................  48100

Rezultaty doświadczeń nad roztworami mineralneml
Poko Data szczepienia mikroorg. Ilość wziętych mikroorg. Data kiedy nitryfikacya po ra
lenie. pierwszy zauważoną została.

1. 9 maja 1887 r. Ziemia ogrodowa 20 maja 1887 r.
2. 25 czerwca 1887 „ 3 razy na końcu igły z 1 -go pok. 30 czerwca 1887 „
3. 1 lipca 1887 „ » z 2-go „ 7 lipca 1887 „
4. 14 lipca 1887 „ » z 3-go „ 23 lipca 1887 „
5. 25 lipca 1887 „ u z 4-go „ 14 sierpnia 1887 „
6. 26 sierpnia 1887 „ 33 z 5-go „ 1 października 1887 „
7. 3 października 1887 „ 1 raz na końcu igły z 6 go „ 7 października 1887 „
8. 7 października 1887 „ 33 z 7-go „ 17 października 1887 „
9. 17 października 1887 „ 33 z 8-go „ 29 października 1887 „

10. 7 listopada 1887 „ J5 z 9-go „ 30 listopada 1887 „
11. 1 grudnia 1887 „ 33 zl0-go „ 15 grudnia 1887 „
12. 16 grudnia 1887 „ 33 zll-go  „ 13 stycznia 1888 „
13. 28 stycznia 1888 „ >5 z 12-go „ 20 lutego 1888 ,.
14. 29 lutego 1888 „ 33 z 13-go „ 5 kwietnia 1888 „
15. 7 kwietnia 1888 ,. 13 z 14-go „ 27 kwietnia 1888 „
16. 30 kwietnia 1888 „ 33 z 15-go „ 10 maja 1888 ,.
17. 12 maja 1888 „ 33 z 16-go „ 26 maja 1888 „
18. 19 czerwca 1888 „ 3 3 z 17-go „ 3 września 1888 ,,
19. 3 września 1888 „ 33 z 18-go „ 1 października 1888 „
20. 11 października 1888 „

33 z 19-go ,. 20 listopada 1888 „
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Poko- D ata szczepienia mikroorg. 
lenie.
21. 24 listopada 1888 r.
22. 26 lutego 1889 „
23. 28 czerwca 1889 „

Ilość wziętych mikroorg. 
Ziemia ogrodowa.

1 raz nakońcuigly  z20-gojiok. 
» 'Ł 21-go „

Data kiedy nitryfikaeya po raz 
pierwszy zauważoną została. 

26 lutego 1889 r.
4 maja 1889 „

24. 4 listopada
25. 27 grudnia
26. 16 maja
27. 15 lipca
28. 3 marca

W samej rzeczy, przylewając niewielkie 
ilości danych płynów, silnie rozcieńczone, do 
roztworów amoniakalnych zauważyłem, źe ni
tryfikacya wzrastała nie we wszystkich pró
bach amoniakalnych i źe jedne z nich tworzy
ły kolonie na żelatynie, inne zaś nie, chociaż 
mikroskop pozwalał obserwować liczne bakte
rye właściwej formy (bacilococcus nitrificator).

Zaraz po ogłoszeniu wyników tych doświad
czeń -w r. 1890, ukazała się w Annales de 
1’Institut Pasteur wiadomość, podana przez 
Winogradskyego, który otrzymał mikroby, 
jeżeli nie takie same, to bardzo do nich zbli
żone. W  kilka miesięcy później Warington 
też otrzymał podobnego mikroba.

Ale odkrycia te nie wyjaśniły dostatecznie 
zagadnienia nitryfikacyi, albowiem mikroby, 
otrzymane przez trzech badaczów, odznaczały 
się jedynie możnością przeistaczania amonia
ku w kwas azotawy, ale nie azotny.

Kwas azotawy jest ciałem pośredniem, któ
re znajduje się w ziemi tylko w niezmier
nie drobnych ilościach. Przejście amoniaku 
w kwas azotny odbywa się w następującym 
porządku:

1) N H 3- f 3  0 = H 20 - f N H 0 2
2) NH02+'0=NH03

Mikroby otrzymane przez Winogradskyego, 
W aringtona i przeze mnie wywołały jedynie 
pierwszą reakcyą i okazały się zupełnie nie- 
zdolnemi do wywołania drugiej.

Najciekawszem jest to, że pierwszą reakcyą 
za pomocą zwykłych środków chemicznych 
nadzwyczaj trudno przeprowadzić, podczas 
gdy druga nie przedstawia prawie żadnej 
trudności. Tak np. nadmanganian potasu, 
który nie wywiera żadnego działania na amo
niak, łatwo utlenia azotony i zamienia je na 
azotany.

Chcąc zaś otrzymać pierwszą reakcyą, na
leży uciec się do jednego z najpotężniejszych, 
znanych chemikom, środków utleniających,

z 22-go „ 18 października 1889
z 23-go ,, 17 grudnia 1889
z 24-go „ 25 kwietnia 1890
z 25-go „ 2 lipca 1890
z 26 go „ 30 stycznia 1891
z 27-go „ 28 maja 1891

mianowicie do ozonu. Należy wprowadzać 
ozon z rurki Siemensa do bardzo stężonego 
roztworu amoniakalnego, przyczem tworzenie 
się kwasów azotawego i azotnego może być 
równie poznanem przez wydzielające się białe 
dymy, jak za pomocą kwasu sulfanilowego 
i dwufenilaminy.

Zdolność utleniania jest własnością jedynie 
wspomnianego mikroba i nie zawiera się 
w żadnym, czysto chemicznym czynniku. Ale 
jak teraz wytłumaczyć obecność kwasu azo
tnego w ziemi, jeżeli mikroorganizmy zdolne 
są tylko do wytworzenia kwasu azotawego?

Od czasu, kiedy sprawdziłem, że hodowane 
przeze mnie mikroorganizmy nie mogą wy
twarzać kwasu azotnego, sądziłem, że mogę 
na tem oprzeć dwie hipotezy:

1) Kwasy azotny i azotawy są wytwarzano 
przez mikroorganizmy najzupełniej odmien
ne i

2) Jeden i ten sam organizm wytwarza 
tak kwas azotny, jak i azotawy—zależnie od 
warunków rozwoju.

Późniejsze badania Winogradskyego dowio
dły, że słuszną jest pierwsza hipoteza, albo
wiem, badając ziemię w roztworze zawierają
cym amoniak, Winogradsky znalazł mikroby 
zdolne do zamienienia amoniaku na kwas 
azotawy, lecz niemające wpływu na ten 
ostatni.

Drugi mikroorganizm albo ferment azotny, 
jak go nazwał Winogradsky, z działania jest 
podobnym do nadmanganianu potasu, czynni
ka czysto chemicznego, który, jak powiedzie
liśmy wyżej, utlenia kwas azotawy na azotny, 
nie działa zaś na amoniak. W  taki sposób 
proces nitryfikacyi objaśnia się bardzo łatwo. 
Jest to wynik działalności dwu odrębnych mi
kroorganizmów, z których pierwszy zamienia 
amoniak na kwas azotawy, drugi zaś zamie
nia kwas azotawy na kwas azotny.

Jedna rzecz jeszcze dotycząca kwasu azo-

1889 „
1889 „
1890 „
1890 „
1891 „
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tnego jest niezmiernie ciekawą i zwraca uwa
gę w badaniach nad nitryfikacyą, mianowicie 
obecność olbrzymich pokładów azotanu sodu 
(albowiem zwykle azotany znajdują się w roli 
w nader małych ilościach) w Chili i w Peru, 
t. zw. saletry chilijskiej w okręgach deszczo
wych, która zdaje się być wynikiem olbrzy
miego procesu nitryfikacyi, jaki się odbywał 
w bardzo odległych czasach. Żeby dać poję
cie o tych masach, przypomnimy, że w r. 1890 
wywieziono stamtąd w ciągu sześciu miesięcy 
90 000 tonn do Anglii, a 480 000 na ląd stały.

Wobec tak poważnych cyfr można przypu
ścić, że w niektórych miejscach wskutek od
miennych warunków, dotąd nam nieznanych, 
mikroorganizmy, wywołujące nitryfikacyą, po
siadały większą siłę, niż obecnie. Również 
trzeba zauważyć, źe najnowsze badania ziemi, 
sprowadzonej z różnych miejsc, wykazały, źe 
próbka pochodząca z Quito, leżącego blizko 
od wzmiankowanych olbrzymich pokładów 
saletry, miała większe zdolności nitryfikaeyj- 
ne, niż inne. Jeżeli tak, czyż nie jest możli- 
wem, że silne mikroorganizmy z Quito są 
zwyrodniałymi potomkami bakteryj-cyklopów, 
które przed wiekami wytworzyły niewyczer
pane pokłady azotanów, stanowiące do chwili 
obecnej bogactwo Peru i Chili?

Mikroorganizmy te dostarczają nam także 
ważnych faktów, odnoszących się do ich zdol
ności życiowych. Pakty rozmnażania się mi
krobów w wodzie dystylowanej i wywoływanie 
nitryfikacyi w roztworach wyłącznie nieorga
nicznych, w ciągu więcej niż czterech lat, po
zwalają przypuszczać, źe bakterye te mogą 
żyć i rozmnażać się w nieobecności jakiego- 
bądź ciała organicznego.

Obawiałem się wszakże wygłaszać to zda- 
uie, tak sprzeczne z rozpowszechnionemi do
tychczas i oczekiwałem sposobności powtó
rzenia doświadczeń w warunkach, gwarantu
jących zupełną nieobecność ciał organicznych, 
albowiem, jak to wiadomo każdemu chemiko
wi, nawet woda dystylowana zawiera ślady 
ciał organicznych.

W  wykonaniu tych doświadczeń, zamierzo
nych przezemnie w celu uniknięcia wątpliwo
ści, uprzedził mnie Winogradsky i sprawdził, 
że organizmy nitryfikacyjne żyły i rozmnaża
ły się, dając protoplazinę żywą w roztworach, 
oczyszczonych od ciał organicznych, w sposób 
jaknajbardziej ścisły. Protoplazma otrzyma

na w doświadczeniach, zdaje się być wytwo
rzoną przez bakterye, w części kosztem dwu
tlenku węgla i amoniaku, w części kosztom 
kwasów azotawego i azotnego. Jeżeli do
świadczenia te były dokładne, wykonano 
umiejętnie i ostrożnie, to obalają one jedno 
z głównych praw fizyologii roślin, która przy
znaje zdolność wytwarzania protoplazmy je
dynie roślinom zielonym.

Powiedziałem już, że mikroorganizmy ni
tryfikacyjne nie mogą być hodowane sposo
bem, zwykle przez bakteryologów używanym; 
to właśniejest największą przeszkodą w otrzy
maniu ich w stanie czystości, albowiem zwy
kle za pomocą kultur suchych mikroorganizmy 
najłatwiej dają się izolować.

Przeszkody te jednakże zwyciężył w sposób 
nadzwyczaj zręczny p. Kuhne, który używa! 
mięszaniny złożonej z ciał mineralnych, do
prowadzonej do gęstości masy żelatynowej 
przy pomocy krzemionki.

(Mięszanina ta składa się z siarczanu amo
nu, fosforanu potasu, siarczanu magnezu, 
chlorku wapnia, węglanu magnezu i kwasu 
krzemowego dyalizowanego).

Pochłanianie azotu wolnego przez n  
Studya nad bakteryami nitryfikującemi do
prowadziły nas do odrzucenia panującego do
tychczas w fizyologii roślin poglądu, że jedy
nie rośliny zawierające chlorofil mogą prze
twarzać dwutlenek węgla na protoplazinę; ale 
oprócz tego, zostały obalone jeszcze inne 
mniemania skutkiem badań nad różnemi mi
kroorganizmami rozwijającemi się w ziemi.

Upłynęło już przeszło sto lat od czasu, jak 
chemicy, agronomowie i fizyologowie starają 
się rozstrzygnąć pytanie, czy wolny azot 
atmosfery może być pochłaniany przez rośli
ny w charakterze pożywienia. Kwestyą tę 
badał i dał odpowiedź przeczącą Boussin- 
gault przed pięciudziesięciu laty. W dziesięć 
lat później Lawes, Gilbert i Pugli rozstrzy
gnęli ją  również przecząco. Wkrótce jednak 
po tych doświadczeniach, Lawes i Gilbert 
zauważyli kilka razy, że w roślinach takich, 
jak groch, bób, wyka i inne z rodziny strącz
kowych, znajduje się nadmiar azotu, którego 
obecności fizyologia wytłumaczyć nie może, 
jeżeli przyjmiemy za zasadę, że azot może 
być przyjmowany przez rośliny jedynie jako 
azot związany i zawarty w ziemi.
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Kwestya pochłaniania azotu z atmosfery 
była znów podjęta w r. 1876 przez znakomi
tego uczonego, Berthelota, w tym samym cza
sie, kiedy niemieccy uczeni, Hellriegel i Wil- 
forth dowiedli przez szereg dokładnych do
świadczeń, że nietyłko rośliny strączkowe 
wchłaniają wolny azot z atmosfery, ale także, 
źe to wchłanianie odbywa się przy udziale 
pewnej bakteryi, przebywającej na korze
niach roślin i wewnątrz tychże; skoro bowiem 
pomieszczono rośliny w ziemi sterylizowanej, 
pochłanianie azotu zostało przerwanem. 
Obecność tych bakteryj na korzeniach roślin 
wytwarza na nich liczne brodawki, bardzo bo
gate w azot i bakterye. Jeżeli rośliny hodo
wać w ziemi sterylizowanej, brodawki te nie 
tworzą się wcale.

Doświadczenia wykonane przez Nobbego 
są też niezmiernie ważnemi i pouczaj ącemi 
w tej kwestyi. Niedość tego, że potwierdzi
ły rezultaty poprzednie, ale pozwoliły także 
zbadać odpowiedniego twórcę tych ważnych 
zmian w roślinach i wskazać, że w większości 
wypadków każda roślina strączkowa posiada 
właściwe sobie tylko bakterye, z których po
mocą pochłania azot. Nobbe wykazał także, 
że groch, na który przeniesiono bakterye 
z brodawek grochu, pochłania więcej azotu, 
niż ten, na który przeniesiono bakterye z łu 
binu lub grochodrzewu i odwrotnie.

Następnie zajmowali się się tą  kwestyą J a n  
Lawes i G ilbert z Rotham sted i w ostatnich 
już czasach osięgnęli rezultaty najzupełniej 
zgodne z tem, co zauważyli dawniejsi bada
cze, mianowicie, że część azotu jest pochła
nianą z atmosfery przy współdziałaniu bakte
ryj znajdujących się w roli.

Zdolność wyborcza mikroorganizmów'. W szyst
kie rośliny i zwierzęta mogą być uważane za 
przyrządy analityczne; my sami, bez żadnej 
znajomości chemii, wykonywamy analizy, do 
których należą: możność odróżniania za pomo
cą smaku cukru od soli, za pomocą węchu— 
octu od amoniaku, a przy odrobinie doświad
czenia, możemy odróżnić nawet mleko, dostar
czane z dwu mleczarni. T a zdolność odróż
niania stanowi część zjawisk życiowych, coraz 
wyżej doskonalących się w organizmie po je 
go przyjściu na świat. Niemniej też podzi
wu godnem jest, źe ta  zdolność w niezwykłym 
stopniu jest rozwiniętą w mikroorganizmach.

Pozwalam sobie z tego względu przytoczyć 
uderzający przykład, jaki miałem sposobność 
zauważyć niedawno.

Badałem dwa ciała związano z sobą nader 
blizkiem pokrewieństwem:

Mannit Dulcyt
Pochodzenie Sok z rozmaitych Także, ale 

roślin rzadszy
Smak słodki Takiż sam,

w mniej
szym stop

niu.
Punkt topliwości 166° C. 188° C.
Kształt krysz- Wielkie pryz- Wielkie pryz- 

tałów. my rombowe. my monokli-
niczne.

Zresztą podobieństwo zawiera się nietyłko 
! w fizycznych, ale i w chemicznych własno- 
j  ściach tych ciał. Mają one takiż sam wzór 

albowiem różnica w układzie atomów skła
dających cząsteczkę jest tak nieznaczna,

• że chemicy dotychczas objaśnić ją  umieją 
tylko w sposób hipotetyczny. Zdawałoby się, 
że bakterye powinny jednakowo się zachowy
wać względem obu tych ciał. W  samej rze
czy jest inaczej. Niektóre z nich, jak np. 
drożdże zwyczajne nie działały ani na jedno, 
ani na drugie; inne przetwarzały mannit, nie- 
zmieniając dulcytu; inne jeszcze, mniej wra
żliwe przetwarzały oba; bardzo jest prawdo
podobne, że istnieje czwarta kategorya, któ
ra, przetwarzając dulcyt, pozostałaby oboję
tną na mannit, ale dotychczas nie wykryto 
jeszcze przedstawicieli tej ostatniej.

Bacillus, o którym wspomniałem rozkłada 
cząsteczkę mannitu na spirytus, kwas octowy, 
dwutlenek węgla i wodór; na dulcyt nie 
działa.

W  ostatnich czasach udało mi się wspólnie 
z moim asystentem, p. Trew, otrzymać inny 
mikroorganizm, który rozkłada mannit i dul
cyt na alkohol, kwas octowy, kwas bursztyno
wy, dwutlenek węgla i wodór. (Bacillus 
aethaceticus).

(Dok. nast.).
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MIKOŁAJ TESLA.
(Notatka biograficzna *).

Często o uszy nasze obija się to nowe 
a grzmiącą już sławą otoczone nazwisko sło
wiańskie, wiążą się z niem wspaniałe odkry
cia techniczne i zdumiewające doświadczenia 
naukowe, przypatrzmyż się bliżej człowieko
wi, który je nosi.

Mikołaj Tesla urodził się w r. 1856 na Po
graniczu wojskowem w Austryi, w wiosce 
Smilyan, gdzie ojciec jego sprawował obo
wiązki proboszcza obrządku greckiego. Po 
ukończeniu szkoły realnej w Bakowacu, Tesla 
od r. 1875—78 słuchał wykładów w wyższej I 
szkole technicznej w Gracu, gdzie szczególnie 
oddawał się studyom matematycznym i fizycz
nym. W  latach następnych chwilowo pracu
je w Budapeszcie w biurze telefonicznem, po
tem u znanego elektrotechnika Ganza, na
stępnie w Paryżu zostaje konstruktorem ma
szyn w towarzystwie Edisonowskiem i wresz
cie na stałe przenosi się do Ameryki. Tesla 
po raz pierwszy zasłynął w r. 1888 jako wy
nalazca motoru przemiennego dwufazowego, 
do którego myśl już dawniej powziął prof. 
Galileo Ferraris z Turynu. Potem j uż co rok 
następują bez żadnej przerwy jego badania 
w dziedzinie prądów przemiennych o możebnie 
wielkiej częstości, dochodzącej do kilkudzie
sięciu tysięcy zmian na sekundę i kilkuset ty
sięcy wolt napięcia elektrycznego. Takiemi 
prądami udało mu się wywołać efekty przed
tem zgoła nieznane: łącząc lampkę żarową 
z jedną tylko końcówką transformatora dają
cego owe prądy o wysokim potencyale, Tesla 
otrzymywał świecenie lampki; długie na metr 
rurki szklane starannie ewakuowane świeciły 
zupełnie jasno, skoro je brał jedną ręką 
a drugą dotykał końcówki. O wiele potężniej
sze działania otrzymywał Tesla przy zastoso
waniu butelek lejdejskich. Druty długie przy

*) Szczegóły wyjęte z mowy inauguracyjnej 
rektora wyższej szkoły technicznej w Gracu, d-ra 
A. von Ettingshausena.

najmniej na 4 m połączone z cewką wtórną 
świeciły na całej długości, tak że przy 
blasku owym dawały się odróżnić przedmioty 
w pokoju. Przepyszne wytryski świetlne wy
stępowały nad płytkami szklanemi lub eboni- 
towemi umieszczonemi między końcówkami 
cewy. Szczególną jest przytem czułość tych 
wyładowań świetlnych na zewnętrzne wpływy 
elektryczne lub magnetyczne, mianowicie 
przechadzając się naokoło lampki powyższej 
o jednym tylko elektrodzie, można zniewolić 
owe wyładowania świetlne do poruszania się 
w kierunku chodzącego, wystarcza zaś wycią
gnąć rękę nawet z dość znacznej odległości 
w kierunku owej kuli, ażeby natychmiast wi
dzieć ruch wiązki światła w tym kierunku; 
niekiedy wiązka światła wirowała bez przerwy 
jakby pod wpływem działania pola elektro
magnetycznego. Tutaj podnieść należy oko
liczność, że Tesla do wszystkich doświadczeń 
swoich z prądami o wielkiej częstości i wyso
kim potencyale używał jednego tylko prze
wodnika idącego do źródła prądu, udało mu 
się nawet w taki sposób wprawić w ruch mały 
motor przemienny.

Doświadczenia swoje Tesla okazywał na 
wiosnę r. 1892 za bytnością swoją w Paryżu 
w Towarzystwie fizycznem i w Londynie 
w Royal Institution of Great Britain. Na 
krótko tylko w tymże roku odwiedził zakątek 
ojczysty, gdzie matka jego ciężko zachorowa
ła, bawił przez dni kilka w Wiedniu, nieoka- 
zując jednakże doświadczeń, albowiem przy
rządy swoje już odesłał do Ameryki. W  mar
cu r. z. Tesla miał trzy odczzty w St. Louis 
na 16 zjeździe towarzystwa oświetlenia elek
trycznego, którego treść wydaną została 
wkrótce potem w broszurze „Light and other 
high frequency phenomena.” Z nowych do
świadczeń okazywanych wtedy przez niego, 
warto przytoczyć następujące: do wolnego
końca swojej cewy indukcyjnej Tesla przybli
ża kawałek metalu, trzymany w ręce podczas 
gdy na drugiej końcówce mieści się wielka 
kula mosiężna; w odległości 25 cm wytrysku- 
je prawdziwy potok iskier trzeszczących, któ
re ustają z chwilą, gdy metal dotknie końców
ki. Bamię postrzegacza w chwili owej prze
nika potężny prąd wibrujący blizko milion 
razy na sekundę. W  całym pokoju siły elek
trostatyczne dają się spostrzegać, a cząsteczki 
powietrza wprawione w szybki ruch uderzają
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silnie o ciało. W ciemności widać strumienie 
słabego światła wypływające z rozmaitych 
części ciała, które za dotknięciem odczuwa 
jakby ukłucia igły. Przy mniejszej częstoś i 
zmian zapewne z miejsc tych pod wpływem 
olbrzymiego ciśnienia elektrostatycznego wy
stąpiłaby krew. Dotykając, jak  wyżej, meta- 
lowem ciałem jednej końcówki i zbliżając 
drugą rękę wolną do kuli mosiężnej utkwio
nej na drugiej końcówce, widzimy strumienie 
jasnego światła bijące z palców i całej ręki; 
przy większem zbliżeniu mogłyby między rę
ką a kulą wytworzyć się potężne i wielce nie
bezpieczne iskry. Te strumienie światła we
dług Tesli posiadają napięcie jakich 200 000 
wolt i zmieniają kierunek blizko milion razy 
na sekundę. Gdyby owe drgania zmieniały 
się na 4 razy prędzej, co mogłoby nastąpić 
przy 3 000 000 wolt, ciało otoczone byłoby 
powłoką płomienistą, która przecież nie była
by palącą i wogóle nie sprawiłaby najmniej
szego obrażenia na ciele. Tymczasem setna 
już część tejże energii, tylko nieco inaczej za
stosowana (prądy stateczne), byłaby zabójczą 
dla organizmu; bezpieczeństwo w danym ra
zie pochodzi, zdaniem Tesli, z małej gęstości 
prądu na stosunkowo wielkiej powierzchni 
ciała ludzkiego, które otrzymuje owe prądy 
wciąż w kierunku prostopadłym.

Dalsze doświadczenia nasunęły Tesli myśl, 
że, gdyby w jakimkolwiek punkcie ziemi za 
pomocą silnej maszyny, udało się prądy ziem
skie elektryczne poddać zmianom nadzwyczaj 
szybkim, to wówczas p rę t metalowy wbity 
w ziemię stałby się przewodnikiem prądu 
przemiennego, którego wielkość dałaby się 
jeszcze bardziej powiększyć za pomocą cien
kiego przewodniku i następnie używać w po
staci tej do poruszania motorów lub sygnali
zacji elektrycznej. W  tem zastosowaniu zie
mi jako nośnika energii odległość nie m a żad
nego znaczenia. „Strudzonemu wędrowcowi,” 
powiada Tesla, „liczącemu z tęsknem uprag
nieniem słupy drogowskazowe, ziemia może 
się wydać nieskończenie wielką, lecz nie astro
nomowi, najszczęśliwszemu z ludzi, gdyż oko 
jego wciąż zgłębia przestwory niebieskie i we
dług nich sądzi o wielkości prawdziwej naszej 
ziemi. T ak samo zapatruje się na ziemię 
elektryk, gdyż wobec prędkości, z jak ą  prądy 
elektryczne przebiegają ziemię, myśli jego

muszą się wyzwolić z uciążliwego jarzma od
ległości ziemskich.”

W  takich kierunkach pracuje umysł Tesli. 
Do wyzyskania jego odkryć i wynalazków za
wiązało się w Ameryce oddzielne towarzystwo 
„The Tesla Company,” -którego on sam jest 
inżynierem konsultującym. O iłe nam wia
domo, wynalazca pracuje obecnie nad oscyla
torami mechanicznemi i elektrycznemi, które, 
zdaniem jego, powinny dać prądy o wysokim 
potoneyale, mogące mieć znaczenie praktycz
ne. Widzimy, że niestrudzony pracownik nie 
spoczywa na lauracb, lecz wciąż wybiega my
ślą i czynem daleko po za znikome i poziomo 
dążenia mas, chleb nietylko jest jego celem, 
możemy więc być pewrni, że nieraz jeszcze 
usłyszymy o Tesli.

S. Stdlcieioicz-

Do najciekawszych roślin, jakie dotąd w powie
cie Nowogródzkim znalezione zostały, należy Li- 

i torella juncea Bergius (brodnik nadbrzeżny); bo 
j jakkolwiek dawniejsi botanicy zaliczali j ą  do fio- 
| ry krajowej, wiadomość ta  wszakże przez nikogo 
' doł ąd sprawdzoną i potwierdzoną nie była.

J. Jundziłł (opisanie roślin r. 1830, str. 413), 
opisując roślinę powyższą, jsowiada: „rośnie na 
brzegach rzek i jezior wilgołnych, trawiastych, 
w Litwie;” ze słów tych wnosić należy, że je s t to 

! roślina dość pospolita w całym kraju.
E. Eichwald (Lithuanische Skizze 1830, p. 134), 

przytacza jezioro Kołdyczew jako jedyne w kraju 
całym stanowisko tej rośliny.

C. Ledebour (Flora rossica T. III, p. 475), 
powołuje się na autorytet Eichwalda.

Oto je s t wszystko, co dotąd wiemy o znajdowa
niu się brodnika nadbrzeżnego w kraju tu te j
szym.

W  Królestwie (Rostafiński, Prodromus p. 131), 
od czasów Kluka nikt rośliny powyższej nie znaj
dował.

Że Litorella juncea Bergius ( =  L. lacustris L.) 
w jeziorze Kołdyczew nie znajduje się, możemy 
twierdzić z całą pewnością.

Jezioro Kołdyczew, wśród moczarów i trzęsa
wisk położone, ma brzegi błotniste a dno zamulo
ne, co bynajmniej rozwojowi brodnika nie sprzyja; 
to też, pomimo starannych poszukiwań, w jezio
rze powyższem nie znaleźliśmy go wcale i trudno 
przypuścić, żeby Eichwald mógł go tam znaleźć.



N r 11. W SZECHŚW IAT. 173

W innych jeziorach i rzekach tutejszych nikt 
go dotąd nie znalazł, a zatem pospolitym, jak  
Jundziłł utrzym uje, chyba być nie może.

Litorella juncea Berg. rośnie zwykle na brze
gach piaszczystych, drobnym, czystym piaskiem 
naniesionych. Takie warunki, do rozwoju tej ro 
śliny niezbędne, przedstawia właśnie jezioro Świ
teź; i w rzeczy samej, wespół z bratem Benedyk
tem, znaleźliśmy ją  na brzegu rzeczonego jeziora, 
w miejscach płytkich, pięknym, białym i drobnym 
piaskiem naniesionych.

Dołąd posiadam tę ciekawą roślinę w niewiel 
kiej ilości okazów i przytem bez kwiatów, pomi
mo tego z całą pewnością utrzymywać mogę, że 
je s t to roślina w mowie będąca.

Litorella lacustris L . przedstawia niewielkie 
(3 do 10 cm wysokie) krzaczki, składające się 
z licznych, kupkowato wyrastających listków; list
ki są mięsis'e, równo-wązkie, śpiczas'o zakończo
ne i przy nasadzie pochewkowato rozszerzone. 
Korzeń bardzo obfity, z licznych cienkich i dość 
długich (5 do 8 cm) włókien złożony. Cieniutkie 
i mniej lub więcej (3 do 8 cm) długie rozłogi wy
rastają po 2 lub 3 tuż nad samym korzeniem; 
krótkie rozłogi są zakończone jednym, malutkim 
(z 2 do 3 liści złożonym) krzaczkiem, długie zaś 
mają po 2 do 3 takich krzaczków. Krzaczki te 
wypuszczają nieliczne, ale dość długie korzonki.

W  najbliższej przyszłości postaramy się roślinę 
tę zebrać w takiej ilości okazów, by j ą  w zielniku 
flory polskiej pomieścić było można.

Świteź pi-zedstawia jedno z najciekawszych je 
zior tutejszych, pod względem flory stycznym, 
gdyż mieści w sobie takie rośliny, które nigdzie 
więcej w całym kraju  nie znajdują się, a miano
wicie: Lobelia Dortmanna L., Isoetes lacustris 
L., Potamoge‘on gramineus L. i Litorella juncea 
Bergius.

Oprócz powyższych roślin, la ta przeszłego, 
brat mój znalazł w Świtezi kilka bardzo cieka
wych (prawdopodobnie nowych) roślin, oznacze
nie których niemało nas’ręczą trudności.

W- Dybowski

SPIS RZADKICH BOŚLII,
zebranych w Wizkicti okolicach Warszawy i na przedmieściu 

Pradze w lecie i jesieni r. 1893, przez H. Cybulskiego.

(Dokończenie).

Compositae.

34. Artcmisia annua L. liośnie dziko w Sybe- 
ryi i na Kaukazie. W  Niemczech była znajdowa
na w niektórych miejscowościach (Pofonie).

Znalazłem jeden okaz nad brzegiem Wisły na 
Pradze. (Prawdopodobnie tylko zawleczona).

35. Artemisia ausłriaca Jacq. Znaleziona na 
Pradze przed laty blizko siedmdziesięciu przez 
ś. p. Jastrzębowskiego. Później nikt je j nie spo
tykał.

Ś. p. Lapczyński pisze, (w T. II Pam. F iz.) 
„Art. austriaca, która rosła na przedmieściach 
Pragi już  wyginęła. Praga była jedynem stano
wiskiem tej rośliny w Królestwie.”

Znalazłem 10 okazów tej pięknej rośliny na 
Pradze.

Niezawodnie znajduje się w innych okolicach 
! kraju na rumowiskach przyrzecznych i między 

kamieniami, tylko dotychczas zos ała przeoczoną.
Według Bessera A rt. austriaca w r. 1808 ro

sła tylko w Zaleszczykach. Dziś Knapp podaje 
14 stanowisk tej rośliny w Galicyi.

36. x\rtemisia scoparia W. K. Zaras‘a obficie 
Saską Kępę, kępy Wiślane i lewy brzeg Wisły od 
Siekierek aż do Bielan.

Z pierwszego wejrzenia jest bardzo podobną 
do Arlemisia campestris i z tego powodu zos ała 
przeoczoną.

Ar. scoparia różni się tem od A. campestris, że 
je s t rośliną 2 letnią lub roczną, wypuszcza tylko 
jednę łodygę z korzenia i ma główki kwiatowe 
drobniejsze.

37. Aster salicifolius Scholler. liośnie w zaro- 
J  ślach wierzbowych w blizkości Siekierek, kwitnie

w końcu października.
38. Solidago serotina Ait. Ameryka północna. 

W Niemczech zdziczała, rośnie nad brzegami rzek. 
(Garcke, Potonie, Fiek).

Znajdowałem ją  dosyć licznie w zaroślach 
wierzbowych na Saskiej Kępie, Stacyi pomp, Sie
kierkach i na kępie pod Bielanami.

Tworzy nieraz obszerne, z kilkudziesięciu ło
dyg złożone kępy. Dorasta od 2— 3 [/ 2 łok. wy
sokości.

Prawdopodobnie rośnie wszędzie na brzegach 
Wisły i innych większych rzek, lecz dotychczas 
została przeoczoną. Uważać ją  ju ż  należy za ro
ślinę krajową.

Pierwszy raz w kraju  znaleziona.
39. Xanthium riparium  Lascli. (italicum Mo

rę1 hi). Zarasta pod Warszawą, nieraz bardzo 
gęsto szerokie obszary obu brzegów Wisły, tak 
daleko, ja k  wylew tej rzeki sięga, a mianowicie: 
pobrzeża Saskiej Kępy, parku Praskiego; okolice 
fortu Śliwickiego aż po Pelcowiznę, Siekierki, St. 
pomp, piaszczyste wybrzeża od Cytadeli do Bielan 
i dalej.

Z pierwszego wejrzenia jest bardzo podobna 
do Xanthium strumarium i z tego powodu została 
przeoczoną.

X. riparium, różni się tem od X. strumarium, 
że cała roślina jest bardziej szo rslta , liście przy 
nasadzie są ucię‘e lub klinowate, nasiona znacz
nie dłuższe i po dojrzeniu brunatne, a kolor ro- 

[ śliny żólto-zielony. X. s‘rumarium, jost koloru
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brudno-zielonego i liście przy nasadzie ma serco- 
wate, a nasiona po dojrzeniu są brudno-szare.

40. Xanthium strumarium L. Rośnie dosyć 
licznie na przedmieściach Pragi, szczególniej na 
miejscach uprawnych i przy drogach z wyjątkiem 
brzegów Wisły.

41. Xanthium spinosum L . Dosyć rzadka na 
Pradze, zaledwie kilkanaście okazów napotkałem. 
Na wale ochronnym w W arszawie bardzo po
spolita.

Rośliny pospolitsze, napotykane na Pradze, 
które dotychczas tak  blizko nie były znajdowane:

Conium maculatum L.
Chondrilla juncea L.
Chenopodium opulifolium Schr.
Gnaphalium silvaticum L.
Ilelichrysum arenarium D. C.
Hypericum humifusum L.
Lactuca virosa L.
Limosella aquatica L.
Mercurialis annua Ii.

Peplis P ortu la L.
Płantago arenaria L.
Polycnemum arvense L.
Potentilla silvestris Neck. (Tormentilla erec- 

ta  L.).
Succisa pratensis Mnch. (Scabiosa Succisa L.).
Stachys annua L.
Między fortem Śliwickim a W isłą, rośnie Ribes 

nigrum L. w  znacznej liczbie.
Na Saskiej Kępie w zaroślach, rośnie Alnus 

incana DC.

Wiadomości bibliograficzne.
—  kw . Dr G. Hellmann. Schneekrystalle. Beo- 

bachtungen und Studien. Berlin. Rud. Mucken- 
berger 1893. 11 rycin w tekście i 8 tablic po
dług zdjęć mikrofotograficznych d-ra Neuhaussa. 
G6 str. cena 6 marek.

Autor, oddawna znany jako specyalny badacz 
opadów atmosferycznych, przedstawia w przepysz
nie wydanem dziele, którego ty tu ł przytoczyli
śmy, rezulfa 'y  swoich poszukiwań nad kryształka
mi śniegowemi, dokonanych głównie w ciągu zimy 
1892 na 1893 rok. Na 8 tablicach, dołączonych 
do dzieła, znajdują się zdjęcia fotograficzne mnó
stwa najbardziej charakterystycznych form krysz
tałków śniegowych, dokonane przez d-ra Neuha
ussa w Berlinie. Wykonanie je s t tak dokładne, 
że przy pomocy szkła powiększającego można do
skonale studyować formy płatków śniegowych ja k  
w naturze.

We wstępie autor przedstawia rys historyczny 
poglądów i badań odnoszących się do kryształków 
śniegowych. Dowiadujemy się z niego, że jak-

N r 11.

kolwiek oddawna już pisano o kształtach płatków 
śniegowych i rysowano j e, dopiero pierwszy Kep
ler odkrył, że podstawą tych kształtów je3t sze- 
ściokąt. Wiadomość o tem podał w osobnej, 
dziś rzadkiej i mało znanej broszurze: Syrena (po
darek noworoczny) seu de nive sexangula, wTyszłej 
w roku 1611. Kepler, który nigdy się nie cofał 
przed żadnem zagadnieniem, chociażby ono było 
najtrudniejszem, natychmiast zadaje sobie pyta
nie: dla czego śnieg je st sześciokątny? cur autem 
sexangula? i właściwie cała broszura je s t napisa
na w tym celu, aby ten punkt wyjaśnić. Pomimo 
najrozmaitszych domysłów, na k fóre mogła się 
zdobyć tak  bujna fantazya ja k  jego, oczywiście 
pytanie zostało bez odpowiedzi. Kepler w końcu 
przychodzi do wniosku, że przyczyną zjawiska 
je st bezwątpienia pewna „siła kształtująca” (fa- 
cultas formatrix), właściwa dla każdego ciała, 
i spodziewa się ostatecznego rozwiązania pytania 
od chemików. Do tej pory jednak chemicy nie 
usprawiedliwili pokładanej w nich nadziei.

Z późniejszych badaczów na szczególne wyróż
nienie zasługują: Robert Hooke (1665 i 1667), 
i Donato Rossetti (1681), który pierwszy ugrupo
wał w 5 klas wszystkie płatki śniegowe. Do 
ostatnich czasów głównem źródłem naszych wia
domości o kształtach kryształków śniegowych były 
rysunki podane przez Williama Scoresby (1820) 
i Jakóba Glaishera (1855).

W  następnym rozdziale autor zajmuje się mor
fologią kryształków śniegowych. Za podstawę 
do tego badania służyły mu bezpośrednie obser
wacye mikroskopowe i fotografie, zdjęte przez 
d-ra Neuhaussa w ciągu zimy 1892/3. Fotogra
fie te, tworzące 8 tablic, dołączonych do dzieła, 
przedstawiają przeszło 60 rozmaitych form śnie
gowych w powiększeniu jedne 12, inne zaś 20 ra
zy. Odrazu na pierwszy rzu t oka widać wielką 
różnicę pomiędzy temi dokładnemi kopiami, zdję-. 
temi z natury, a idealnemi rysunkami poprzed
nich badaczów, mianowicie Scoresbyego i Glais
hera. W tych ostatnich wszystko je s t foremne: 
braki i nierówności, napotykane w naturze są 
w ręcznych rysunkach dopełnione i wygładzone.

W skutek tego formy takie, ja k  na Tabl. Y Nr 
8, dzieło Hellmanna (sześciokąt z bokami na- 
przemian dłuższemi i krótszemi) u Glaishera nie 
istnieją.

Nie możemy tutaj w krótkiej wzmiance wda
wać się w szczegółowe opisy tych przeróżnycli 
form: ciekawego czytelnika musimy odesłać do 
samego dzieła. Wspomnimy tylko o bardzo cie
kawym, dotąd nieznanym fakcie, odkrytym przez 
d-ra Hellmanna. Badacz ten znalazł, że we 
wszystkich utworach śniegowych isłnieją rurki 
kapilarne, puste wewnątrz, zwykle położone 
wzdłuż igiełek i żeberek w gwiazdach śniegowych, 
ale występujące niekiedy i w innych częściach 
kryształku. Odkrycie to zostało prawie jedno
cześnie potwierdzone przez Nordenskjólda, który 
po raz pierwszy obserwował d. 8 lutego 1893 r. 
w Sztokholmie podobne przestrzenie wloskowate

W S Z E C H S W IA T .
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i dostrzegł, że w nich znajduje się jednocześnie po
wietrze i woda ciekła, pomimo tem peratury wy
noszącej ■— 8° C. Podług IIellmanna bytność ta 
kich przestrzeni wyróżnia utwory śniegowe od 
wszystkich innych utworów lodowych (szron, 
kwiatki na oknach, lod w masach i t. p.), które 
nie zawierają tego rodzaju rureK włoskowatych.

Następny rozdział trak tu je o nowym podziale 
kryształków śniegowych. Przyjmując za podsta
wę klasyfikacyi stosunek długości osi głównej do 
osi pobocznych, d r Hellmann dzieli wszystkie 
kryształki śniegowe na dwie główne klasy: 1° ta 
bliczko wate (tafelformige) w których stosunek osi 
głównej do osi pobocznych nie przenosi ' / i 0, i 2° 
słupkowate (saulenformige), w których stosunek 
powyższy jest większy od V5. Każda z tych klas 
głównych dzieli się jeszcze na trzy  podziały.

Nakoniec ostatni rozdział zajmuje się powsta
waniem kryształków śniegowych. Tutaj autor 
bardzo stanowczo podtrzymuje zdanie, że krysz
tałki śniegowe tw orzą się wprost z pary wodnej, 
znajdującej się w powietrzu, bez pośredniego 
przejścia przez stan wody ciekłej. Lecz co się 
tyczy pytania: dla czego kryształki śniegowe ma
j ą  postać sześciokątną, cur autem sexangula? to 
oczywiście pozostaje ono otwartem dzisiaj równie 
jak  i przed trzystu blizko laty, gdy Kepler od
krył sześciokątną budowę tych kryształków, z tą  
tylko różnicą, że znalezienie odpowiedzi wydaje 
się obecnie daleko trudniej szem, aniżeli mogło się 
wydawać za czasów Keplera.

Nr 11.

K R O N I K A  H A U K O W A .

—  l ir .  Stan materyi przy temperaturze kry
tycznej. Jaki je s t właściwie stan materyi przy 
i powyżej tem peratury krytycznej, zdania były 
podzielone. Oprócz najdawniejszego poglądu 
Oagnard Latoura, że przy krytycznej temperatu
rze płyn całkowicie się ulatnia i zamienia na parę, 
Ramsay a za nim Jam in twierdzili, że w blizkości 
tem peratury krytycznej, gęstość płynu tak  się j 
zmniejsza, a gęstość pary tak  się zwiększa że przy | 
temperaturze krytycznej stają sobie równe i po
wierzchnia oddzielająca je  od siebie ginie. Caille- 
te t wykazał jednak, że gęstości pary i płynu na
wet przy tem peraturze krytycznej są odmienne, 
lecz że oba ciała nabierają własności nieograni
czonego rozpuszczania się jedno w drugiem we 
wszelkich stosunkach. Szeregiem starannych bez
pośrednich doświadczeń nad eterem i alkoholem 
dowiódł Batelli, że żaden z powyżej przytoczonych 
poglądów rzeczywistości nie odpowiada: przy 
ochładzaniu ciał ogrzanych do tem peratury wyż
szej niż krytyczna, wydzielanie płynu (w kształ

cie mgły) następowało w rozmaitych tem peratu
rach względne do ilości użytego płynu, a miano
wicie im mniej użyto alkoholu lub eteru, tem prę
dzej następowała kondensacya. Zjawiska te prze
czą objaśnieniom Ramsaya i Cailleteta. Ogrzewa
jąc  eter w przyrządzie o złożonej budowie, Batelli 
przekonał się, że eter nie rozszerzył się po całym 
przyrządzie, coby nastąpić musiało gdyby według 
Cagnard Latoura całkowicie na parę się zamienił.

Dla objaśnienia wszystkich tych zjawisk Ba
te lli przypuszcza, że przy tempera+urze krytycz
nej spojność cząsteczek płynu staje się tak małą, 
że nie mogą się razem utrzymać i rozszerzają się 
w parze nieprzechodząc jednak we właściwe czą
steczki gazowe. Dopiero powyżej tem peratury 
krytycznej następuje rozkład bardziej złożonych 
(skondensowanych) cząsteczek cieczy na cząsteczki 
prostsze, na cząsteczki pary. W  tych warunkach 
mogą się tworzyć formy przejściowe cząsteczki 
mniej skondensowane od płynnych, a więcej od ga
zowych, cząsteczki, których w zwykłych warun
kach wcale nie znamy.

(Ges. Ch. It,).

—  sk. Światło i elektryczność. P. G. Ił.
Rizzio przedstawił akademii nauk w Berlinie sze
reg doświadczeń, obejmujących nowe dowody 
związku elektryczności ze światłem. Przy zacho
waniu mianowicie wszelkich ostrożności, by unik
nąć utlenienia, zdołał p. Rizzio złożyć na po
wierzchni wewnętrznej walców szklanych tak 
cienkie osady platyny, że tworzyły błonki prze- 
zroczys‘e. Walce te wprowadzone zostały do ru r 
żelaznych i ogrzewane za pomocą palników gazo
wych. Do wnętrza ru r  żelaznych rzucano wtedy 
związki promieni światła i za pośrednictwem spek
troskopu rozpatrywano widma wiązek, które 
przeszły przez szkło i platynę, oraz widma wią
zek, który przeszły przez szkło tylko. Tempe
ratury  mierzono metodą kalorymetryczną i po
znano, że przezroczysłość platyny wzrasta wraz 
z temperaturą. Wiadomo, że wraz z tem peraturą 
wzrasta i opór elektryczny metali, a że według 

! teoryi elektromagnetycznej światła opór i przezro
czystość przewodnika razem wzrasfają, doświad
czenia więc powyższe stanowią poparcie tej teoryi.

—  Ibr. Rozpuszczalność szkła w zimnej wo
dzie. Rozpuszczalność szkła w wodzie określał 
Pfeiffer ze zwiększenia się elektrycznego prze
wodnictwa wody. Rozpuszczalność tę wyrażał 
w milligramach szkła, które rozpuszczają się 
w godzinę w jednym centym, sześciennym wody, 
o 20° C. gdy ten styka się z 1 kwadratowym cen
tym. powierzchni szkła. Ilość ta  dla dobrych 
ga*unków szkła je s t bardzo mała i wynosi 1 do 2 
milionowych miligrama. Rozpuszczalność złych 
gatunków bywa nieraz 10 razy większą. Szkła 
potasowe rozpuszczają się łatwiej od szkieł sodo
wych. (Wied. Ann.).
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Nekrologia.

sd. Dnia 4 listopada r. z. zm arł w Monachium 
Adolf Steinheil, mistrz optyki praktycznej i wła
ściciel pierwszorzędnego instytutu, z którego roz
chodziły się po świeeie narzędzia astronomiczne 
i optyczne, aparaty fo‘ograficzne i t. p. wypróbo
wanej wartości i w stanie możliwej doskonałości. 
Urodzony 12 kwietnia 1832 r., kształcił się Stein- 
liail w szkole politechnicznej monachijskiej, w r. 
1851 był ju ż  pomocnikiem ojca swego, słynnego 
pracownika na polu telegrafii elektrycznej i zało
życiela wzmiankowanego wyżej instytutu optycz
nego, który w r. 1865 przeszedł pod wyłączny 
kierunek syna. Obdarzony niezwykłym talentem 
rachunkowym wykonywał Steinheil z nadzwyczaj
ną skrupulatnością wszelkie obliczenia kons'ruk- 
cyi narzędzi optycznych, które wykonywano w je 
go instytucie. A gdy później liczne zajęcia nie 
pozos'awiały mu dosyć czasu na wykonywanie 
żmudnych rachunków, otoczył się sztabem mło

dych matematyków, którzy według wskazówek 
i pod kontrolą jego spełniali to ważne zadanie. 
Steinheil zasłynął też z samodzielnych prac na 
polu optyki. Podręcznik optyki stosowanej, opra
cowany wspólnie z E. Voitem (dzieła tego wy
szedł tylko tom pierwszy), zawiera niektóre waż
niejsze jego pomysły.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. Amatorowi. Osiem lub dziesięć płytek szkla
nych w stosie wystarcza do dostatecznego spola
ryzowania promieni. Domysły Pańskie są słusz
ne, a rysunek wydaje się zgodny z opisem urzą
dzenia, którego wszakże bliższych szczegółów nie 
posiadamy. Gdyby się próby Pańskie powiodły, 
upraszamy o zawiadomienie.

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 7 do 13 marca 1894 r.

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