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Indyjski wyraz korund (właściwie kurand) 
je s t  ogólną nazwą minerałów, znanych oddaw- 
11 a pod rozmaitemi imionami, jako to: szafir, 
rubin, spat dyamentowy, szmirgiel i t. d. 
Nazw a ta  obejmuje również wszystkie klejno
ty, mające w języku jubilerów stały epitet 
„wschodni.” N ależą tu  zatem np. wschodni 
topaz, wschodni ametyst i t. d. Wszystkie 
te  jednak kamienie, jakkolwiek na pozór roz
maite, z punktu widzenia naukowego są 
w istocie rzeczy nieznacznemi tylko odmiana
mi jednego i tego samego gatunku mineral
nego, a mianowicie krystalicznego tlenku 
glinu, czyli wprost glinki. Różnice polegają 
na odmiennem zabarwieniu i niejednakowym 
stopniu przezroczystości. Odmiany mętne 
i nieprzezroczyste nazywane są wogóle korun
dem zwyczajnym, gdy przezroczyste wyróż
niane są pod nazwą korundu szlachetnego. 
Ten ostatni rzadko bywa bezbarwnym i sto
sownie do swego koloru, jako wielce ceniony 
klejnot, posiada rozmaite nazwy, z których

kilka ważniejszych tylko co wymieniłem. P o 
nieważ zabarwienie i przezroczystość są cecha
mi powierzchownemi i przypadkowemi, a więc 
niewystarczającemi do ścisłego odróżnienia 
korundu od innych minerałów i kamieni dro
gich, musimy zatem poznać jego charaktery 
istotne, wewnętrzne i jemu tylko właściwe. 
Bliższe zapoznanie się z temi cechami nie bę
dzie dla czytelnika nabytkiem wyłącznie nau
kowym, lecz i praktycznym ze względu na 
znaczne rozpowszechnienie odmian korundu 
w handlu jubilerskim.

Ogromna większość ciał przy przejściu ze 
stanu ciekłego albo gazowego w stały, przy
biera w warunkach sprzyjających pewne ści
śle określone postaci geometryczne, będące 
jednem z najgłówniejszych ich znamion. Dla 
tego to, badając ciała stałe, jakiemi są mine
ra ły  lub wytwory chemiczne, przedewszyst
kiem zwracamy uwagę na ich kształt geome
tryczny czyli postać krystaliczną, k tó ra jest 
stałą funkcyą ich materyi. K orund jest cia
łem krystalicznem, lubo w przyrodzie nie- 
zawsze znajdujemy go w kryształach dokład
nie rozwiniętych. Tworzy on niekiedy masy 
zbite lub ziarniste, przetknięte ziarnami in
nych minerałów, albo też bywa znajdowany 
w piaskach, pospołu z innemi kamieniami
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drogiemi, w postaci ziarn luźnych i zaokrą
glonych. W  obu tych wypadkach jes t po
zbawiony właściwej mu formy krystalicznej: 
w pierwszym z powodu sposobu powstawania, 
w drugim—przez działanie mechaniczne wo
dy. W  wielu jednak wypadkach korund by
wa osadzony w pierwotnem swem złożu (np. 
w skałach granitowych, bazaltach i in.) i wte
dy tworzy kryształy, mniej lub więcej wy
kształcone. Przyjrzyjm y się im nieco bliżej. 
Najprostszą postacią krystaliczną korundu 
je s t t. zw. romboeder, t. j. rodzaj skośnego 
sześcianu (P n a  fig. 1), ściętego zwykle u  góry 
i dołu trójkątnem i płaszczyznami (o). N aj
bardziej jednak charakterystycznemi dla ko
rundu są rozmaite postaci piramidalne, to 
bardziej tępe, to bardziej ostre i skombinowa- 
ne zwykle ze sobą kilkakrotnie. P ig. 2 przed
stawia pojedynczą piramidę sześcioboczną 
bardziej tępą, gdy na fig. 3 ściany l należą

układu krystalograficznego, a mianowicie 
heksagonalnego (sześciokątnego).

Cechy krystalograficzne korundu, ważne 
dla jego ogólnej charakterystyki, nie wystar
czają w wielu wypadkach do ścisłego odróż
nienia tego minerału, gdyż występuje on czę
sto w postaci głazików i ziarn zaokrąglonych 
w piaskach rzecznych i usypiskach. Musimy 
zatem przypatrzeć się innym jeszcze własno
ściom korundu, które zawsze dadzą się w nim 
wykryć, bez względu na stan zachowania roz
patrywanego okazu. Do takich cech stałych 
należą np. twardość i ciężar właściwy. Pod 
względem twardości korund po dyamencie 
pierwsze zajmuje miejsce; rysuje go tylko 
dyament, gdy on sam pozostawia rysę na tak 
twardych nawet kamieniach, jak  topaz, spi
nel, szmaragd, hyacynt, granat, kryształ gór
ski i t. d. Ciężar właściwy korundu jest rów
nież znaczny; jest on cztery razy cięższy od

do piramidy ostrzejszej, lecz ściętej u góry 
i dołu płaszczyzną wierzchołkową (resp. pod
stawową) o i skombinowanej prócz tego 
z romboedrem P. K ryształy, będące połą
czeniem kilku piramid i ścięte na obu koń
cach, m ają wygląd beczułkowaty, ja k  na fig. 
4, przedstawiającej kombinacyą trzech pira
mid (t, l, r) z romboedrem P  i ścianą wierz
chołkową o. Do innego typu należy kryształ 
przedstawiony na fig. 5; jest to słup sześciobocz- 
ny (s), skombinowany ze słabo rozwinietemi 
piramidą (r) i romboedrem (P), kosztem któ
rych płaszczyzna wierzchołkowa (o) dosięgła 
tu  znacznych rozmiarów. W reszcie fig. 6 
przedstawia kryształ typu odmiennego, w któ
rym brakuje zupełnie płaszczyzny wierzchoł
kowej, lecz obok dwu piramid (r i h) występu
je  jeszcze słup sześcioboczny (s) i bardzo 
ostry romboedr (a). W szystkie te kryształy, 
chociaż na pierwszy rzu t oka niezbyt do sie
bie podobne, należą jednak do tego samego

Fis?. Fia. 6.

wody; wśród kamieni drogich korund zajmuje 
i pod tym względem jedno z miejsc naczelnych; 
tylko hyacynt jest od niego znacznie cięższy.

Pod względem chemicznym korund, jak  już  
nadmieniono, jest czystym prawie tlenkiem 
glinu (Al2 0 3); analiza wykazała w nim nie
znaczne zaledwie domięszki tlenniku żelaza 
i innych substancyj barwiących. Nie roz
puszcza się w kwasach, ani w ich kombi- 
nacyi; soda również nie wywiera żadnego dzia
łania na korund; tylko stopiony z siarczanem 
kwaśnym potasu tworzy stop, po ostudzeniu 
rozpuszczalny w wodzie. W  ogniu nawet 
najtęższym nie topi się i nie zmienia. Jak. 
widzimy, korund jest ciałem niezwykle na 
czynniki zewnętrzne odpornem, co obok in
nych cech, nadaje mu tak wysoką wartość ju 
bilerską. Ponieważ cząsteczki, składające 
masę korundu, posiadają we wszystkich kie
runkach jednakową spoistość, czyli, jak  zwy
kle mówimy, ponieważ korund jest m inera
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łem, nieposiadającym wyraźnej łupliwości, 
jest on zatem i mechanicznie ciałem bardzo 
wytrzymałem: uderzenie, ciśnienie, lub silne 
a  raptowne ogrzanie znosi daleko łatwiej, niż 
dyament. K orund zwyczajny odznacza się 
wprawdzie czasami budową skorupowatą, ale 
ta  nie jest wynikiem łupliwości, lecz raczej 
wielokrotnego zrastania się bliźniaczego poje
dynczych indywiduów ścianami wierzchołko- 
wemi lub romboedrycznemi (o na fig. 1—5, 
P  na fig. 1). Rezultatem takiego wielokrot
nego zrastania się cieniutkich blaszek jest 
potrójny, promienisty, prążkowany rysunek 
(o promieniach, rozchodzących się pod 60°), 
jaki czasami daje się dostrzegać na płasz
czyźnie wierzchołkowej (o) niektórych krysz
tałów.

Najciekawszemi jednak i nadającemi ko
rundowi wielką wartość są jego własności 
optyczne. Należy on do ciał podwójnie za
łamujących światło i, jako minerał heksago
nalny, do optycznie jednoosiowych. P ły tka 
wyszlifowana równolegle do ściany wierzchoł
kowej (o), a nawet kamienie jubilerskie szli
fowane na płasko, rozpatrywane w instrumen
cie polaryzacyjnym, albo pod mikroskopem, 
między nikolami skrzyżowanemi, dadzą czar
ny krzyż, niezmieniający się przy obracaniu 
preparatu. J e s t  to ważna cecha, odróżniająca 
korund od podobnych do niego z innych wzglę
dów dyamentu, topazu i t. d. Zdolność zała
mywania światła posiada korund znaczną, 
jakkolwiek daleko mniejszą od dyamentu. 
( Współczynnik załam ania światła w korun
dzie wynosi od 1,76 do 1,769 zależnie od kie
runku, gdy w dyamencie wielkość ta  równa 
się 2,4). S tąd  blask szlifowanych nawet ko
rundów nie może iść w porównanie z ogniami 
brylantów. Przezroczystość i zabarwienie są 
najbardziej cenionemi zaletami korundów. 
Zaznaczyliśmy już, że odmiany przezroczyste 
odróżnione zostały od nieprzezroczystych 
i mętnych przez szumny epitet „szlachet
nych.” Zależnie od zabarwienia odmianom 
tym nadano rozmaite nazwy, których szereg 
przytaczamy w tej oto tabliczce:

Kolor. Nazwa.
Czerwony. Rubin.
Niebieski. Szafir.
Fioletowy. Wschodni ametyst, inaczej

rubin fioletowy. 
Jasny niebiesko zielony. Wschodnia aqua marina.

Kolor. 
Złoto żółty.

Zielony.
Oliwkowo-zielony.

Różowy.
Bezbarwny.

Nazwa. 
Wschodni topaz, topaz 

szafir, żółty szafir. 
Wschodni szmaragd. 
Wschodni chryzolit. 

Wschodni hyacynt. 
Wschodni leukoszafir, 

biały szafir.

W  ymieniliśmy tu tylko zasadnicze barwy 
odmian korundu szlachetnego. K ażda z nich 
posiada po kilka odcieni, a zwłaszcza rubin 
i szafir. Okazy o zabarwieniu bardziej inten- 
sywnem, ciemnem nazywane są od dawien 
dawna męzkiemi (samcami), jaśniejsze zaś'—- 
żeńskiemi (samicami). W ażną, a zarazem 
zajmującą własnością odmian ciemniejszych 
jest ich dwubarwność. Różnica w zabarwie
niu występuje najdobitniej w dwu prostopa
dłych kierunkach: równoległym do osi piono
wej kryształu (patrz fig. 2— 6) i tworzącym 
z nią 90°. Je s t ona niekiedy tak subtelną, 
że dostrzedz ją  możemy tylko za pomocą 
pryzmatu Nicola, albo t. zw. dicliroskopu 
czyli lupy Heidingera. Lupa ta  składa się 
z silnie dwójłomnego pryzm atu spatu islandz
kiego, umieszczonego w oprawie metalowej, 
mającej na końcu, zwracanym do badanego 
przedmiotu, niewielki otwór kwadratowy, na 
przeciwległym zaś—szklaną soczewkę. Jeśli 
przez taką lupę będziemy spoglądali na 
kryształ dwubarwny prostopadle do jego osi 
pionowej (głównej), to zobaczymy dwa wize
runki kwadratowego otworu, oba odmiennie 
zabarwione. Ciemnoniebieskie i fioletowe od
miany korundu wykazują tę dwubarwność 
nawet bez uciekania się do lupy Heidingera; 
dość spojrzeć na nie w kierunku równoległyni 
i prostopadłym do osi głównej, aby golem 
okiem pochwycić różnicę zabarwienia: ciemno
niebieski kolor szafiru prostopadle do osi 
głównej staje się jaśniejszym z odcieniem 
zielonawo-niebieskim; fioletowy — przechodzi 
w karminowo-czerwony i t. p. Tym sposobem 
z łatwością odróżnić możemy rubin od spine
lu, szafir od niebieskiego dyamentu, topazu, 
berylu i t. p., ametyst wschodni od ametystu 
właściwego i t. d.

Po tych uwagach ogólnych przejdziemy 
teraz do niektórych szczegółów, odnoszących 
się do kilku ważniejszych odmian korundu, 
zaczynając od najcenniejszej, rubinu.



Rubin znany był bez wątpienia w bardzo od
ległej starożytności. Teofrast wspomina
0 nim pod nazwą antraksu, który, będąc zu
pełnie niepalnym, trzymany naprzeciw słońca, 
staje się podobnym do rozżarzonego węgla. 
Pliniusz nazywa go karbunkułem indyjskim. 
W  naturze bywa napotykany w postaci za
okrąglonych nieforemnych ziarn, albo tworzy 
kryształy pryzmatyczne o mocno rozwiniętej 
płaszczyźnie wierzchołkowej (patrz fig. 5). 
Zasadniczemi barwami rubinu są purpurowa
1 karminowa z rozmaitemi odcieniami i stop
niami natężenia od czerwono-krwistego do 
różowego. Czasami na czerwonej powierz
chni kamienia występują białe plamki znacz
nie obniżające jego wartość; plamki te można
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sztuczne Fremyego i naturalne w rurce Croo- 
kesa dawały niejednakowe widmo absorpcyj
ne. Kwestya zabarwienia korundów nie jes t 
zatem zupełnie wyjaśnioną. Doelter przy
puszcza, że barwnikiem rubinu równie dobrze 
może być tlennik lub tlenek żelaza, jak  
i związki tlenowe chromu.

Najsławniejsze kopalnie rubinu znajdują 
się w Indyach zagangesowych. Dawniej sły
nął nadzwyczajnie bogactwem rubinów kraj 
Pegu. Mieszkańcy jego mniemają, że rubiny 
dojrzewają w ziemi jak  kartofle: z początku 
są one, białe, niedojrzałe, później stają się 
żółtemi, zielonemi, niebieskiemi, w końcu 
czerwonemi i w tem ostatniem stadyum do
chodzą najwyższego stopnia dojrzałości.
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Fig. 7.

usunąć przez ostrożne wypalanie dotkniętego 
niemi okazu. N ader szczególną własnością 
odznaczają się niektóre rubiny w natężonym 
ogniu; jeśli m ałe ich kryształki ogrzejemy 
do białości, to stygnąc stają  się one naprzód 
bezbarwnemi, później zielonemi, w końcu 
przybierają swą pierwotną żywą barwę czer
woną. To zjawisko zmieniania barwy zależy 
prawdopodobnie od chemicznej natury  barw
nika korundu, ale co do istoty tego ostatnie
go zdania są podzielone. Dawniej powszech
nie sądzono że pierwiastkiem barwiącym ru 
binu jes t tlennik żelaza, z doświadczeń jednak 
Fremyego (o czem niżej) wypadałoby, źe jest 
nim raczej tlennik chromu albo kwas chromo
wy. Nadmienić jednak należy, że rubiny

Obecnie najbogatsze kopalnie rubinu posiada 
państwo Birma. Rubiny birmańskie odzna
czają się bardzo ładnem ciemno-czerwonem 
zabarwieniem, a niekiedy niezwykle dużemi 
rozmiarami. Fig. 7 przedstawia jeden z ta 
kich olbrzymich rubinów birmańskich; waży 
on 1184 karaty! W niewielkiej ilości znaj
duje się rubin na Cejlonie, który za to dostar
cza obficie szafirów, wschodnich topazów 
i ametystów. O rubinach cejlońskich wspo
mina już Marco Polo: u króla tej wyspy wi
dział on rubiny na piędź długie, o barwie 
krwi gołębia, jak  wyrażają się syngalezi. Z na
ne są również rubiny z Mongolii i Ameryki 
północnej, natomiast Euiopa nie posiada ich 
wcale.
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Szafir (saphir) jes t wyrazem pochodzenia 
niewątpliwie hebrajskiego; używa go w swoich 
księgach Mojżesz (II, 24, 10). Atoli grecy 
i rzymianie pod nazwą tą  rozumieli inny mi
nerał, a mianowicie t. zw. kamień lazurowy 
(lapis lazuli). Pliniusz nazywa szafir z powo
du jego barwy, do koloru bławatków zbliżo
nej— cyanos i odróżnia odmiany męskie i żeń
skie (mares et feminae). Niekiedy pod nazwą 
szafiru podciągana bywa nietylko niebieska 
odmiana szlachetnego korundu, ale i rozmaite 
inne. Barwę swą szafir traci w silnie natę
żonym ogniu i wtedy pod względem blasku 
i twardości najbardziej zbliża się do dyamen- 
tu. Kwestya barwnika w szafirze również 
nie jest zupełnie jasną; być może, jest nim 
jakaś substancya organiczna, za czem prze
mawia tylko wzmiankowane zachowanie się 
szafiru w ogniu. Z  tem wszystkiem rzeczą 
jest również prawdopodobną, że niewielkie 
ilości tlenków żelaza, chromu i t. p. także 
wpływają na zabarwienie szafiru. Je s t on 
twardszy od rubinu i innych odmian korundu. 
Dobrze wykształcone kryształy szafiru zda
rzają  się często; najpospolitszemi są postaci 
pryzmatyczne (fig. 5), zupełnie podobne do 
kryształów rubinu, ale trafiają się i kombina- 
cye bardziej złożone, jak  np. wyobrażona na 
fig. 6. Ł adne kryształy szafiru, osadzone 
w żółtawein złożu skalnem, przedstawia fig. 8; 
są to dość ostre piramidy sześcioboczne o ścię
tych prosto wierzchołkach. Najbogatsze ko
palnie szafiru posiada Cejlon; znajdują go 
tam  w napływach piaszczystych w postaci 
kryształów i rozmaitej wielkości zaokrąglo
nych głazów pospołu z rubinem, byacyntem, 
spinelem, granatem , korundem nieszlachet
nym i in. W  Brazylii towarzyszy on dya- 
mentowi. W  Europie znany jest w kilku 
miejscowościach, a przedewszystkiem w Cze
chach. Znaleziono również szafir w lawach 
bazaltowych w górach Yelain, a także koło 
Unkel nad Renem. Je s t to fakt pod wzglę
dem naukowym bardzo ważny, dowodzi 
bowiem ogniowego pochodzenia korundu. 
W  Ameryce północnej obfituje w szafiry stan 
Montana, gdzie w r. 1889 wydobyto ich za 
2000 dolarów.

Z innych odmian korundu szlachetnego do 
bardziej rozpowszechnionych należą fioletowa 
} żółta. Zabarwienia obu tych odmian nie 
są wytrwałe na działanie ognia: pierwsza

z nich (ametyst wschodni) odbarwia się zu
pełnie, gdy druga (topaz wschodni) staje się 
zieloną, co dowodzi obecności w niej żelaza 
lub chromu. Wschodni topaz należy do bar
dzo szacownych klejnotów, zwłaszcza gdy jest 
intensywnie żółtym: posiada on silny blask 
i bardzo żywe ognie. Zarówno wschodni 
ametyst jak  i topaz różnią się od właściwych 
minerałów, nazwami temi oznaczanych, dwu- 
barwnością, twardością i ciężarem właściwym. 
Wschodni szmaragd należy do takich rzadko
ści, że niektórzy powątpiewają o istnieniu 
intensywnie zielonej odmiany korundu.

Niektóre szafiry, jasno zabarwione rubiny 
i topazy wschodnie odznaczają się szczegól- 
nem zjawiskiem świetlnem, występującem

Fig. 8.

w całej swej okazałości, jeśli kamień jest 
wyszlifowany w postaci półkuli, symetrycznej 
do osi głównej. Widzimy wtedy na nim 
gwiazdę sześciopromienistą. Zjawisko to za
leży prawdopodobnie od drobnych rurkowa
tych próżni, ugrupowanych równolegle do 
ścian pryzmatu sześciobocznego.

Szafir tego rodzaju, szafirem gwiaździstym 
albo kocim zwany, bywa często nieprzezro
czysty i odznacza się wtedy połyskiem m eta
licznym.- .Najładniej zjawisko to występuje 
na szafirach cejlońskich. Szafir gwiaździsty 
znany już był zdaje się Pliniuszowi pod nazwą 
asterias; mówi on o nim, co następuje: „in 
India nascens intus a centro ceu stella lucet.” 
(Hist. nat. 37, 48).

Do szlachetnych odmian korundu należy 
również t. zw. spat dyamentowy, na pół prze



zroczysty, brunatny o niebieskawym połysku 
na ścianie wierzchołkowej; jest to korund 
chiński.

(Doli. nast.).
J . Morozewicz.
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do M storyi poglądów na sam orództio.
(H en ryk  B a k er  i M. d e J o b 1 o t).

Teorya samorództwa, oparta na powadze 
Arystotelesa, cieszyła się ogólnem uznaniem 
przez cały ciąg wieków średnich. Dopiero 
w X V I I  w. zrobiły w niej stanowczy wyłom 
słynne doświadczenia Rodiego, który niezbi
cie udowodnił, że robaki, lęgnące się w ze- 
psutem mięsie, powstają z jajek , które tam 
składają muchy; to też szczelne okrycie mię
sa papierem zabezpiecza je  zupełnie od uka
zania się robaków, chociaż ni-e może powstrzy
mać gnicia.

Skutkiem takich doświadczeń upadła teo
rya samorództwa istot wyższych, przestano 
wierzyć, że węgorze rodzą się z mułu rzecz
nego, albo że żaby zawdzięczają swe powsta
nie ożywczemu działaniu słońca na  bagna. 
Teorya samorództwa przeniosła się wówczas 
do świata świeżo poznanych organizmów 
mikroskopowych oraz do pasorzytów we
wnętrznych, których powstawanie było oto
czone tajemnicą. W  X V I I I  w. zaczęły się 
pierwsze próby wyrugowania jej stam tąd, 
próby, uwieńczone niedawno stanowczem 
zwycięztwem, opartem na rozstrzygających 
doświadczeniach Pasteura.

W iek X V I I I  powszechnie hołdował teoryi 
samorództwa najprostszych ustrojów, porów
nywano je  do atomów m ateryi wogóle i uwa
żano za całkiem słuszne, że m artwe atomy 
stawały się istotami ożywionemi pod działa
niem specyalnej siły życiowej, której zresztą 
bliżej nie określano (Needham  w r. 1745). 
Dopiero w r. 1777 Spallanzani wystąpił prze
ciwko teoryi samorództwa wymoczków, opie-
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rając się na wynikach swoich doświadczeń, 
otrzymanych przez gotowanie rozmaitych 
wyciągów w szczelnie zamkniętych naczy
niach. Jem u też zostało przyznane pierwsze 
miejsce w szeregu badaczów, którzy się przy
czynili do ostatecznego odrzucenia teoryi sa
morództwa drobnoustrojów. Okazuje się, że 
Spallanzani miał poprzedników: jeszcze przed 
nim odrzucili stanowczo ten pogląd dwaj za
pomniani przez historyą uczeni: Anglik, H en
ryk Baker i Francuz, de Joblot.

Henryk Baker wydał w r. 1743 książkę 
(przełożoną następnie na język francuski) 
pod tytułem (tytuł podajemy w skróceniu): 
„Mikroskop dostępny dla wszystkich, czyli 
opis, obliczenie i wytłumaczenie Natury.... 
wraz ze szczegółami najważniejszych odkryć, 
dokonanych za pośrednictwem mikroskopu 
oraz wielką liczbą doświadczeń i spostrzeżeń 
nowych nad kilkoma ciekawemi przedmiota
mi.” K siążka ta  więc ukazała się na 34 lata  
przed doświadczeniami Spallanzaniego.

Pierwsza część książki poświęcona jest 
opisowi mikroskopu i sposobom jego użycia; 
druga, nad którą właśnie chcemy się dłużej 
nieco zatrzymać, zawiera opis różnych dro
bnoustrojów, opis, przeplatany uwagami 
i wnioskami, które i dzisiaj należy podziwiać. 
N a samym wstępie spotykamy się z takim  
poglądem:

„Najmniejsze stworzenia, jakie znamy do
tąd, zamieszkują rozmaite płyny. Mikroskop 
wykrył tam  obecność ogromnej liczby gatun
ków tak  drobnych stworzeń, że cały ich mi
lion ledwie może dorównać wielkości ziarnka 
piasku, a należy przypuszczać, że znajdują 
się tam  i żyjątka jeszcze znacznie mniejsze. 
To też jest wogóle wielce prawdopodobnem, 
że tych stworzeń niewidzialnych (jeśli tak  
można się wyrazić), istnieje bez porównania 
więcej, niż tych, które możemy zobaczyć go
lem  okiem.”

I  dziś posiadamy zupełną świadomość, że 
nawet przy pomocy najlepszych mikrosko
pów nie jesteśmy w stanie dojrzeć wszystkich 
mikrobów; w każdym jednak razie przy
puszczenia Bakera sprawdziły się i liczne mi
kroby, niewidzialne dla niego i współczesnych 
mu obserwatorów, przestały być takiemi dla 
nas. Co zaś do jego spostrzeżeń, to zby- 
tecznem byłoby dodawać, że wszystkie one
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tyczą się wymoczków i zwierząt odpowiedniej 
wielkości.

W pierwszym rozdziale Ii-e j części Baker 
przytacza swoje (bardzo zresztą, proste) do
świadczenia wraz z wnioskami, jakie z nich 
wyprowadza. „Zauważyłem niejednokrotnie, 
że w wyciągach, przykrytych muślinem lub 
cienkiem płótnem, rozwija się niewielka ilość 
drobnych żyjątek, ale, jeśli zdjąć przykrycie, 
po kilku dniach zjawiają się tam  całe ich 
roje. Czyż to nie jes t dowodem, źe jajka, 
z których one powstają, winny być pierwej 
złożone w wodzie przez ich rodziców, albo 
też przyniesione przez ruchy powietrza, od 
którego są znacznie lżejsze. Prawdopodobnie, 
w powietrzu unosi się mnóstwo takich jajek, 
które giną w wielkich ilościach, jeśli dostaną 
się do miejsc nieodpowiednich, lub dają po
czątek drobnym istotom, gdy trafią na wła
ściwe podłoże.”

Widzimy, źe Baker, przy tłumaczeniu wy
ników swoich doświadczeń, obchodzi się zu
pełnie bez teoryi samorództwa drobnoustro
jów, a zależność ich od unoszących się w po
wietrzu „jajek” wypowiada jeszcze wyraźniej 
w innem miejscu (str. 97 francuskiego prze
kładu), twierdząc, że zależnie .od miejsca, 
w którem robimy doświadczenie (na wsi czy 
w mieście, na świeźem powietrzu czy w miesz
kaniu) otrzymujemy w jednakowych wy
ciągach rozmaite organizmy. Zdanie to wy
głasza on wprawdzie z pewnem zastrzeżeniem 
(„różnica ta  zależy prawdopodobnie od miej
sca”), niemniej jednak  przyczyna tej różnicy 
została przezeń słusznie wskazaną.

Baker wiedział o zdolności wymoczków do 
utajonego życia (co się wogóle uważa za od
krycie nowszych czasów), mówi on mianowi
cie: „jeśli damy całkowicie ulotnić się wodzie, 
niektóre z tych stworzeń giną istotnie, inne 
tylko pozornie; to też jeśli po pewnym czasie 
nalejemy znów kroplę wody świeżej, wracają 
one do życia i zaczynają pływać.” Znaną mu 
była również przyczyna niebieskawego świa
tła , które się ukazuje czasami na ostrygach: 
opisuje on (zresztą niedokładnie pod wzglę
dem szczegółów anatomicznych) 3 gatunki 
stworzeń, które m ają być źródłem tego świa
tła , i wypowiada przypuszczenie, że prawdopo
dobnie inne drobne organizmy są powodem 
świecenia niektórych ryb, raków, próchna 
i t. p .

W  poglądach na powstawanie wnętrzńia- 
ków, którym współcześni wogóle przypisywali 
samorództwo, B aker znacznie wyprzedził 
swój czas. W iedząc bowiem o znajdowaniu 
się niektórych tasiemców w rybach, robi on 
słuszną uwagę, źe ja jk a  ich i młode znajdują 
się w wodzie i wraz z nią dostają się do żo
łądka tak ryb, jak  i stworzeń lądowych. 
Baker w ciągu swej pracy kilkakrotnie po
wołuje się na francuskiego uczonego, M. J a -  
blota, profesora’ matematyki w królewskiej 
akademii m alarstwa i rzeźby w Paryżu. 
Uczony ten wydał w r. 1716 książkę pod ty
tułem: „Descriptions de plusieurs nouveaux 
microscopes avec des obseryations sur une 
grandę multitude d’insectes, qui vivent dans 
les liąueurs” (Il-ie wyd. wyszło w r. 1754, 
jednocześnie z przekładem angielskiej książki 
Bakera, ale u innego wydawcy — prawdopo
dobnie jako skutek konkurencyi).

Jo b lo tje s t zażartym wrogiem samoródz
twa, uważa on tę teoryą za oburzającą w sa
mej swojej zasadzie i za całkiem sprzeczną 
z faktami. „Sądzono dawniej, powiada, że 
wszystkie owady i inne drobne zwierzęta po
wstawały bezpośrednio z gnijących materyj; 
ale obecnie zarzucono ten pogląd wsku
tek spostrzeżeń kilku sławnych fizyologów, 
którzy dowiedli zapomocą całego szeregu 
dokładnych doświadczeń i niezbitych rozu
mowań, że wszelkie zwierzęta, bez względu 
na swą naturę, powstają z ja jek .”

W  celu wytłumaczenia powstawania drobno
ustrojów, Joblot przypuszcza, „źe w powie
trzu  lata, lub pływa niezliczona ilość nadzwy
czaj małych stworzeń najrozmaitszych ga
tunków; stworzenia te, dostawszy się na 
odpowiednie rośliny, wydają tam  na świat 
swe małe, albo składają jajka, w których za
warte są nowe owady.” Opisuje on przytem 
następujące swoje doświadczenia: „4-go paź
dziernika 1711 r. zrobiłem wyciąg na zimno 
ze świeżego siana w dwu różnych naczy
niach: jedno zakorkowałem, jak  mogłem 
najlepiej, zmoczonym pergaminem, drugie 
pozostawiłem otwarte. W e dwa dni później 
znalazłem w obudwu naczyniach trzy ga
tunki zwierząt. Zdaje się, że doświadczenie 
to jest wy starcz aj ącem do przekonania, źe 
drobne żyjątka powstawały tu taj z jajek, 
złożonych w swoim czasie na trawie, a nie 
dostały się do wyciągu wprost z powietrza.”
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A  dalej: „ 13-go października gotowałem 
wyciąg, otrzymany również ze świeżego siana 
przez kwadrans i następnie nalałem jedna
kowe jego ilości do dwu naczyń. Jedno 
7. tych naczyń zakorkowałem natychmiast, 
nim jeszcze woda ostygła, drugie zaś zosta
wiłem otwarte i po kilku dniach znalazłem 
drobne żyjątka, podczas gdy w zakorkowa- 
nem nie było ani jednego. Trzymałem je  
tak  przez dłuższy czas i wyciąg wciąż był 
wolnym od żyjących stworzeń, aż dopiero, 
gdy wyjąłem korek, ukazały się w nim istoty 
żyjące po kilku dniach. Dowodzi to, że tu 
taj drobne żyjątka powstały z jajek , rozrzu
conych w powietrzu, gdyż te, które mogły się 
znajdować w sianie, zostały zabite przez 
uprzednie przegotowanie wyciągu.”

W  taki sposób Joblot nietylko poprzedził, 
ale i przewyższył Spallanzaniego, który po
przestawał na zabiciu zarodków przez goto
wanie swych wyciągów, podczas gdy Joblot, 
wpadłszy na myśl odkorkowania zamkniętego 
naczynia, niezbicie udowodnił pochodzenie 
drobnoustrojów z „jajek,” unoszących się 
w powietrzu.

Tak Joblot, jak  i B aker znali zabójcze 
działanie niektórych związków na drobno
ustroje. N a str. 52 znajdujemy następującą 
uwagę: „Chcąc zrobić wyciąg z siana w na
czyniu, w którem  pierwej znajdowały się ja 
kie rośliny lub lekarstwa aromatyczne o sil
nym zapachu, należy je  przedtem należycie 
wymyć, inaczej bowiem życie zupełnie nie bę
dzie mogło się w niem rozwinąć. Również 
nie nadaje się do podtrzym ania życia dro
bnoustrojów woda, wzięta ze zbiorników 
miedzianych źle pobielonych, gdyż nabiera 
ona tam  własności zabójczych dla tych stwo
rzeń.”

Przytoczone tu  wyjątki z dzieł tych dwu 
uczonych wskazują w sposób dostateczny, że 
wygłosili oni przed Spallanzanim racyonalny 
pogląd na kwestyą samorództwa, opierając 
się na dokonanych doświadczeniach (bardzo, 
ja k  na swój czas, dokładnych). Należy się 
im więc słusznie jedno z zaszczytniejszych 
miejsc w liczbie poprzedników Pasteura.

(W edług P . Cazeneuyea. Rev. Scientif.
,\° 6 r. b.).

13. DyakousJci.

Z  H IS T O R Y I PO G LĄ D Ó W  

na pochodzenie i znaczenie

H H H A L l Y f f l  CZĘŚCI SKŁADOWYCH
W ROŚLINACH.

N a początku naszego stulecia, pomimo 
trafnych przeczuć Kiilbela (1739) i Riicker- 
ta  (1789), o pochodzeniu i znaczeniu części 
mineralnych, znajdujących się w popiele ro
ślin, istniały zupełnie mylne mniemania. Nie
którzy badacze uważali te części składowe za 
produkty spalenia organizmu, np. Dundonald 
(1795), inni—za wytwory, powstające z obcych 
pierwiastków pod wpływem działalności ży
ciowej, mianowicie z wody. To ostatnie za
patrywanie jeszcze w roku 1802 podzielał 
Saussure, podczas gdy inni uczeni uważali 
też składniki za przypadkowe domięszki; 
przedstawicielami tej ostatniej teoryi byłi 
H lubeck i Thaer (1841). Słusznym teoryom, 
ogłoszonym najpierw przez Saussurea(1804),. 
a  następnie przez Dayyego (1814) i Sprengla 
(1837, 1839) brakowało ścisłego uzasadnie
nia, jak  również dostatecznego zrozumienia 
praktycznej doniosłości wygłaszanych przez 
nich idei. Zrozumienie to przypadło dopiero- 
w udziale Liebigowi (1840), który przez to  
wystąpił jako wielki reform ator rolnictwa. 
W  roku 1842 Wiegmann i Polstorf doprowa
dzili kwestyą w mowie będącą do ostateczne
go rozwiązania naukowego. Było to roz
strzygnięciem konkursu, ogłoszonego w roku 
1841 przez akademią getyngeńską. Konkurs 
w tymże przedmiocie, ogłoszony w roku 1800 
przez akademią berlińską, pozostał bez pozy
tywnych rezultatów. W  gruntownem histo- 
rycznem przedstawieniu tej kwesty i przez 
A. M ayera w jego „Lehrbuch der Agricul- 
tur-Chem ie” (Heidelberg, 1886), również jak  
w innych podobnych podręcznikach, nie
słusznie zostały pominięte zdumiewająco ja 
sne wyobrażenia Bertholleta o tym przed
miocie. Zwracamy tu uwagę na „Objaśnie
nia o substancyach rośłinnych,” zamieszczone 
w jego klasycznem dziele p. t. „Essai de sta- 
tique chimiąue” (Paryż, 1803). Ponieważ
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nikt w tem dziele podobnych uwag nie szuka, 
łatwo więc sobie objaśnić, dlaczego wyłożone 
tam  poglądy zostały zapomnianemi. Berthol- 
lc-t przedstawia najprzód spostrzeżenia Saus- 
surea, Senebiera i Bergm ana o zawartych 
w roślinach ziemiach (alkalicznych), wypro
wadza z nich jednak odmienne od tych ba- 
daczów wnioski. Uważa on to za pewnik, że 
magnezya, krzemionka i glinka nie są wy
tworami siły życiowej rośliny, lecz pochodzą 
z gleby, z której przez nią przyswajane by
wają; również wapno uważane jest przez 
niego za obcą roślinie część składową, na- 
równi z żelazem i manganem, które się 
także znajdują w popiołach. Składniki te, 
gdy już zostały wprowadzone do organizmu 
roślinnego, mogą uczestniczyć w jego funk- 
cyach organicznych. Ziemie, które w tym 
wypadku posiadają tylko nieznaczne powi
nowactwo, łatwo zostają znów z organizmu 
wydzielone, np. kwas krzemowy w postaci 
krystalicznej jako t. zw. tabaxir (Tabaschir), 
lub jako składnik zewnętrzny twardej kory 
traw  i sitowia.

Również i sole kwasów mineralnych wstę
pują już jako takie w rośliny. Tak np. 
pewne rośliny nadmorskie zawierają dużo 
sody, jeśli rosną blizko brzegu morskiego, 
mało zaś, jeśli rosną w znacznej od brzegu 
odległości; natom iast zawierają sól kuchenną 
w miejsce sody, gdy bywają bezpośrednio 
przez słoną wodę obmywane. Należy więc 
przypuszczać, że sód roślin pochodzi z chlor
ku sodu i że w tym wypadku rozkład tej 
soli odbywa się w tych samych warunkach, 
które wogóle sprowadzają ten rozkład. 
Również trzeba przyjąć zapatrywanie, póki 
ścisłe doświadczenia nie dowiodą nam czego 
innego, że i potaż nie zostaje wytworzony 
przez jakąś specyalną siłę życiową rośliny; 
przeciwko trafności tego mniemania przema
wia już to, że wszystkie procesy wegetacyjne 
są widocznie uwarunkowane przez nader po
woli odbywające się przemiany, siły zaś, od 
których one zależą, znajdują się w przybli
żonej równowadze i już przez znaczne zmia
ny tem peratury zostają z tej równowagi wy
prowadzone. Siły tego rodzaju nie mogą 
oczywiście prowadzić do takich produktów 
ostatecznych, jakich powstawanie zależy od 
najsilniejszych czynników znanych. Tak zwa

na siła życiowa, której pojęcie Berzelius 
z dogmatyczną pewnością przyjmuje jeszcze 
w piątem wydaniu swojej „Chemii organicz
nej” (1847), Berthollet odrzuca wogóle.- 
Tworzenie się i zmienność substancyi roślin
nej, naucza on, nie wymagają ani innych 
przyczyn, ani też innych możliwości przemia
ny, aniżeli te, które wchodzą w grę przy 
wszelkich zjawiskach chemicznych. Należy 
więc być o tem mocno przekonanym, że sub- 
stancye roślinne, np. kwasy szczawiowy^ 
jabłkowy, octowy i wiele innych, dadzą się 
otrzymać na drodze sztucznej i będą przy 
tem zupełnie identyczne z odpowiedniemi 
związkami naturalnemi. Cudy nie będą tu 
zgoła potrzebne, lecz w pracowni chemicznej 
w odpowiedni sposób współdziałać będą te 
same odwieczne siły, któremi się przyroda 
w równym celu posługuje; tym ostatnim pod
suwają wprawdzie przyczyny w większej 
części urojone, które tem większy zdają się 
posiadać urok, im większą mgłą są okryte.

Nawet dla objaśnienia procesów zachodzą
cych w organizmie zwierzęcym przypuszczę- 
nie istnienia siły życiowej nie jest, według 
Bertholleta, koniecznem. Zjawiska chemicz
ne odbywają się co prawda w organizmie 
zwierzęcym w sposób bardziej natężony niż 
w roślinnym i mogą bezwątpienia wytwarzać 
związki, których powstawanie jest znacznie 
trudniejszem i bardziej złożonem; ażeby je 
dnak, jak  sądzi Yauąuelin, kury były w sta
nie tworzyć wapno i fosfor, gdyż ich wydzie
liny więcej m ają zawierać tych substancyj, 
niż przyjmowany przez nie pokarm, albo, że, 
jak  mniema Chantrans, pewne niższe zwie
rzęta, żyjąc nawet w czystej wodzie, po
większały swój skład wapna, jest mato 
prawdopodobnem i wielokrotne powtóx-zenia 
i odmiany doświadczeń tych badaczów byłyby 
koniecznie pożądanemi, nim się je  uzna za 
zgodne z rzeczywistością.

Tyle Berthollet. Zbytecznie zwracać uwa
gę czytelnika na wieszcze przemknięcie ta 
jemnic przyrody przez tego genialnego ba
dacza, gdyż przyszłość aż nadto je potwier
dziła. Z powyższych rozważań nasuwa się 
jednak myśl, ile potrzeba było na to czasu 
i pracy, aby odkryte przez twórcę chemii no
woczesnej, Lavoisiera, wielkie prawo zacho-
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wania m ateryi zostało w pełni rozszerzonem 
na całą przyrodę.

Ig n. N —m.

Lwuu).
Teren wystawy, otwartej dnia 5 czerwca, znaj

duje się na wzgórzu Stryj skiem, skąd piękny na 
cale miasto roztacza się widok. Wzgórze Stryj- 
skie w tej cli wili nęci nietylko jednak urokiem 
położenia: przyrodnik i technik znaleźć na niem 
mogą, wiele rzeczy ciekawych i nauczających. 
Przyrodnik winien ich szukać w pawilonie szkol
nym i łowiectwa, technik, ironią losu nie w pawi
lonie przemysłu, lecz w lialli maszyn, w wysta
wach ministeryów skarbu i rolnictwa, w wieży 
nafcianej wreszcie, gdzie w oczach zwiedzających 
świdrują w niewdzięcznej lwowskiej ziemi otwór 
również głęboki jak te, z których o kilkanaście 
mil od Lwowa tryska ropa naftonośna.

Pawilon szkolny niewielki, lecz nader gustow
nie udekorowany mieści w sobie na pierwszym 
planie wystawę prac obu uniwersytetów i lwow
skiej szkoły polifechnicznej. Kraków zaraz od 
wejścia zajął pierwszy przedział: panują tu wy
działy lekarski oraz niedawno założony rolniczy. 
Świeża pracownia higieniczna, której kierowni
kiem jest prof. dr Bujwid, liczne wystawiła pra
ce: znajdujemy tu tablice statystyczne bakteryo- 
logicznego badania wody warszawskiej, według 
spostrzeżeń dra Bujwida, dalej liczne preparaty 
bakteryologiczne oraz doskonałe fotografie prepa
ratów. Mały aparat do dezynfekowania parą, 
wskutek swej taniości (45-rs.) nadający się do 
użycia po wsiach, zamyka dział pracowni higie
nicznej. Z higienicznem sąsiaduje laboratoryum 
fizyologiczne. Widzimy tu 3 przyrządy zbudo
wane, według myśli prof. Cybulskiego: aparat 
elektryczny do drażnienia nerwów, nader zgrabny 
mikrokalorymetr, służący do mierzenia tych nie
znacznych efektów cieplikowych, jakie występują 
np. przy kurczeniu mięśni, oraz haematotachy- 
graf do określania szybkości przepływu krwi *). 
Anatomii, jakby w uznaniu jej podstawowego dla 
medycyny znaczenia, wyznaczono gablotkę w sa
mym środku przedziału. Preparaty prof. dra 
Teichmanna zbyt są znane, aby o nich pochwalnie 
rozpisywać się trzeba; zwłaszcza preparowane 
mózgi, których sposób przyrządzania długi czas

') Przyrządom tym poświęcimy opis specyalny.

był tajemnicą odkrywcy, zdumiewają dokładnością, 
z jaką każde wgłębienie, każda brózda zachowa
ne zostały.

Prace studyum rolniczego krakowskiego, pomi
mo swego znaczenia mniej wabią oko zwiedzają
cego: szeregi słoików, zapełnionych ziemią, są re
zultatem licznych analiz gleby z rozmaitych oko
lic kraju. Mała mapka pola doświadczalnego, 
na którem odbywają się praktyczne studya słu
chaczów, zamyka ten oddział.

Uniwersytet lwowski, przez ścianę sąsiadujący 
na wystawie z krakowskim, nie posiada ani wy
działu rolniczego, ani medycznego— ten ostatni 
dopiero od roku bieżącego posiędzie: z konieczno
ści więc bardziej uwzględnić musiał w swej wysta
wie teoretyczne działy wiedzy przyrodniczej. Mała 
skromna gablotka prof. Radziszewskiego, dyskre
tnie ukryta w kącie, zewnętrznym swym pozorem 
nie odpowiada wcale temu, co w sobie mieści. Są 
tam bowiem preparafy instytutu chemicznego, 
które nawet nie chemika w zachwyt wprowadzić 
mogą. Kryształy ałunu talowego (ałun, w którym 
potas zastąpiony jest przez tal), wydają się ze 
szklą rżniętemi modelami krystalograficznemu tak 
dokładnie i równo rozwinięte są wszystkie płasz
czyzny; cyanki podwójne alkaliczno - platynowe 
nie ustępują ałunowi. Znaczna liczba prepara
tów organicznych dopełnia zawartości tej zajmu- 
jącej gablotki. Katedry botaniki i zoologii godnie 
dotrzymują kroku instytutowi chemicznemu. 
Zwłaszcza szereg preparatów zootomicznych, wy
konanych przez samych słuchaczów, wytrzymuje 
porównanie nawet ze słynnemi wyrobami praskie
go zakładu Frića.

Taki sys'em nerwowy lub organy płciowe pi
jawki, system nerwowy karalucha lub anatomia 
raka, nie pozostawiają nic do życzenia. Równie 
interesujące i świetnie wykonane są też obok 
znajdujące się próby przechowywania roślin 
w rozmaitych płynach z zachowaniem ich barw 
naturalnych. W niektórych wypadkach rezultat 
otrzymany jest więcej niż zadawalniający.

Mniej miejsca niż oba uniwersytety zajmuje 
i mniej tu jest zasobna wystawa szkoły polite
chnicznej. Nie należy jednak zapominać, że dużo 
jest prawdy w słowach rektora dra Dziwińskiego, 
wypowiedzianych do arcyksięcia Karola Ludwika, 
że właściwie cała wystawa jako dzieło techników, 
którzy przeważnie z politechniki lwowskiej wyszli, 
w tem znaczeniu za wystawę politechniki uważaną 
być musi. Kilka planów prof. Zacharjewicza, 
skamieniałości z gabinetu geologicznego, piękny 
model selfaktora, stanowiący ozdobę muzeum 
technologii mechanicznej, podłużne i poprzeczne 
przekroje różnych gatunków drzew, dane przez 
prof. Wołoszczaka, wypełniają skromny dział spe
cyalny politechniki.

Po zakładach wyższych następują średnie: gi- 
mnazya i szkoły realne. Myliłby się jednak, kto- 
by sądził, że wielka ilość wystawionych przyrzą
dów fizycznych i okazów zoologicznych i botanicz
nych s‘anowi już dziś bogactwo muzeów gimna-
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zyalnych. Przyrządy te są wystawą czeskich 
i  wiedeńskich zakładów i ugrupowane są w cało
ści dla szkół ludowych i średnich. Już za 18 złr. 
nabyć można pewien zasób przyrządów, który 
pozwala nauczycielowi wykład swój poprzeć 
skromnemi chociaż doświadczeniami. Niestety 
tylko nieliczne szkoły ludowe i gimnazya są w ta
kie laboratorya i muzea zaopatrzone.

Wychodzącego z pawilonu przechodnia zatrzy
muje jeszcze zbiór fotografij gimnazyów galicyj
skich. Lwowianin, który z pomiędzy 5 istnieją
cych dwa tylko prawdziwie piękne i porządne po- j  

siada, z prawdziwą zazdrością spoglądać musi na 
gmachy jarosławskiego i samborskiego gimna- 
zyów, odpowiadające pod każdym względem i wy
godzie i estetyce.

L . Br.

SPRAWOZDANIE.

St. Thugutt. O chimiczeskom strój enii niekoto- 
rych alumosiłikatow. (0  budowie chemicznej 
pewnych glinokrzemianów). Kozprawa napisana 
w celu uzyskania stopnia doktora chemii. Dorpat, 
1894. Str. 84, z 1 tablicą rysunków.

Niniejsza praca p. Thugutta jest poniekąd dal
szym ciągiem jego rozprawy „Mineralchemische 
Studien,” o której w swoim czasie podałem wia
domość we Wszechświecie. Metoda badań pozo
stała niezmienną '), a niektóre produkty, otrzyma
ne przez p. Th. dawniej i opisane w pierwszej 
jego rozprawie, stanowią punkt wyjścia do bar
dziej szczegółowych badań, uogólnionych w powyż
szym nagłówku. Jeśli jednak pierwsza praca p. 
Th. zawiera wiele bardzo cennych faktów o che
micznym przeważnie charakterze, to obecna jest 
może bardziej interesującą dla mineraloga i geo
loga, niż dla chemika. Znajdujemy w niej tak 
ważne a niespodziewane rezultaty, że każdy pra
wie jej rozdział kilkakrotnie odczytywać musimy, 
aby się upewnić o jego prawdziwości.

Praca p. Th. składa się z 3 części: w pierwszej 
nagromadził autor bogaty zasób danych doświad
czalnych i  analitycznych, dotyczących budowy 
chemicznej kilkunastu krzemianów; w drugiej 
rozpatruje wpływ koncentracyi roztworów na

') Metoda ta polega na działaniu roztworów 
soli alkalicznych, lub alkaliów albo wody dystylo- 
wanej na proszek minerału w szczelnie zamknię- 
tem pla'ynowem naczyrniu (dygestorze), ogrzanem 
do 200°C ., a więc pod znacznem ciśnieniem.

przebieg reakcyj chemicznych krzemianów; wresz
cie w trzeciej stara się, na podstawie faktów 
ustalonych w pierwszej części pracy, wyjaśnić zja
wiska zachodzące w przyrodzie, a dotyczące krze
mianów (minerałów) przez siebie badanych.

I. Najważniejszym rezultatem pracy p. Tb. 
jest ten, że wyjaśnia doświadczalnie znaczenie 
i charakter chemiczny glinu w niektórych krze
mianach, metal ten zawierających. Dotychczas 
mniemano powszechnie, że cała ilość tlenku glinu 
w krzemianach posiada zupełnie jednakowe zna
czenie chemiczne, że jest on bądź zasadą, bądź 
kwasem i stanowi rodzaj bardzo stałego rodnika 
w budowie soli krzemowych. Tymczasem z do
świadczeń autora wynika, że w takim np. krze
mianie, jak otrzymany przez niego sztucznie wo- 
dan nefelinu (4 Na2 Al2 Si2 0 8 +  5 I120), */3 tlenku 
glinu zachowuje się inaczej, niż pozostałe dwie. 
Wodan glinu ogrzewany w dygestorze z dwupro- 
centowym roztworem węglanu potasu zamienił 
się w natrołit potasowy (Ka Al2 Si3 0 10 +  3 H20), 
gdy jedna trzecia tlenku glinu przeszła w roztwór 

| w postaci glinianu sodu (Na2Al20 j). Widoczną 
więc jest rzeczą, że trzecia część tlenku glinu 
w wodanie nefelinu posiada charakter kwasu, 
charakter zaś dwu innych części nie jest dotych
czas wyjaśniony. Autor przypuszcza, że wraz 
z krzemionką tworzą one rodzaj kwasu glinowo- 
krzeinnego. Ten sam wodan nefelinu, pod dzia
łaniem wody dystylowanej, rozkłada się również 
na dwie główne części składowe: natrołit i glinian 
sodu. Stąd wypada, że wodan nefelinu składa 
się jakby z dwu rodników: natrolitu i glinianu 
sodu i że budowę jego chemiczną można wyobra
zić za pomocą wzoru ogólnego:

4 (2 N a 2Al2Si3 O,0. Na2Al20 4) +  1511^0.
Na podstawie podobnych doświadczeń i rozu

mowań, p. Th. dochodzi do wniosku, że i t. zw. 
anortyt sodowy (N2 Al2 Si2 0 8), otrzymany przez 
niego sztucznie na drodze ogniowej z wodanu ne
felinu, również składa się z natrolitu i glinianu 
sodu (2 Na2 Al2 Si3 Olo. Na2Al2 0 4). Te same 
grupy molekularne (rodniki) wykrył autor i w so- 
dalicie (2Na2Al2Si3 O10. Na2 Al2 0 4. 2NaCl), któ
ry nawet otrzymał drogę odwrotną t. j. syntetycz
nie, jednak w postaci wodanu. Tak samo ma się 
sprawa z nefelinem i eleolitem (8 Na2 Al2 Si, O,0. 
4N a2A l,0 4. 3 K2 Al2 Si, O10), kaolinem (2H 2A12 
Si3 0 10. 3H 2 A120 4. 3H 20), a nawet sanidynem, 
którego konstytucyą chemiczną autor wyraża, jak 
następuje: 2 Iv2 Al2Si3 0 ;0. K2A12 0 4. 12S iO i2.

Działając na nefelin potasowy (K2Al2Si20 8) 
wodą dystylowaną, autor otrzymał wodan potasu 
i produkt stały, trudno rozpuszczalny w kwasach 
(KH3 Al4 Si4 O10), który uważa za mikę potaso
w ą— wniosek niezbyt uzasadniony z punktu wi
dzenia rzeczy fizyczno-minerałogicznego, gdyż nic 
zgoła nie wiemy o własnościach morfologicznych 
owego produktu. Bądź co bądź jest to rezultat 
bardzo ciekawy i nieoczekiwany. Pod działaniem 
wody dystylowanej, w ten sam sposób zachowują 
się i minerały z szeregu sodali*u.
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Również ciekawe są doświadczenia, wykonane 
nad sodalitami sztucznym i naturalnemi, pocho- 
dzącemi z różnych miejscowości. Okazuje się, 
że sodality te niejednakowo zachowują się wzglę
dem roztworu (15°/0-go) chlorku wapnia, dając 
odmienne produkty pochodne. Stąd wniosek, że 
istnieje kilka, a mianowicie trzy metamery soda- 
litu.

Natrolity rozpatruje p. Th., jako sole bardzo 
stałego kwasu glinowokrzenmego: II2 Al2 Si3 O, n, 
gdyż sole te w jego doświadczeniach zachowują 
się, jako związki trwale, nieulegające rozkładowi. 
Również stałą okazuje się budowa molekularna 
leucytu i alcymu (R2 Al2 Si., 0 12), jeśli je  podda
jemy działaniu niezbyt mocnych roztworów alka
licznych.

II. Druga część pracy p. Th. zawiera zestawie
nie 47 doświadczeń jego własnych i prof. Lem- 
berga, w celu wyjaśnienia znaczenia koncentracyi 
roztworów, działających na krzemiany. Z zesta
wienia tego wypada, że roztwory rozmaitej kon
centracyi wywierają niejednakowe działanie na 
zbadane pod tym względem przez autora krzemia
ny (kaolin, sodalit i nefelin): mocne roztwory wy
wołują zjawiska podstawienia, gdy słabe, prócz 
tego, powodują rozkład. Niektóre krzemiany 
(leucyt i alcyin) zachowują się pod tym względem 
obojętnie. W jednych wypadkach krys+alizacya 
odbywa się łatwiej w mocnych rozczynach, w in
nych znowu roztwór bardziej rozcieńczony lepiej 
sprzyja temu procesowi. Szybkość reakcyi zmniej
sza się w miarę rozcieńczania roztworu.

III. W trzeciej części, jak już nadmieniono, 
autor rozpatruje zjawiska, odbywające się w przy
rodzie, a dotyczące rozkładu wymienionych wyżej 
krzemianów i zestawia je  z wynikami doświad
czeń, opisanych w części pierwszej. Z tych 
osta‘nich wypływa np., że przez rozkład nefelinu 
mogą powstać natrolit, diaspor, hydrargillit, 
a także mika. Wszystkie te minerały znaleziono 
rzeczywiście między produktami wietrzenia nefe
linu. Wodany glinu powstają z glinianów sodu 
kosztem rozkładu tego ostatniego w obecności 
kwasu węglanego, a nawet wody. Tworzenie się 
natrolitu z feldspatów również zgadza się z ob- 
serwacyami geologieznemi. Wreszcie z doświad
czeń swoich wyprowadza p. Th. wniosek, że two
rzenie się kaolinu z odpowiednich krzemianów 
nas*ępuje wprost pod wpływem wody i że obec
ność kwasu węglanego nie jest w tym procesie ko
nieczna, jak to dotychczas utrzymywano.

Oto szereg nader ważnych i ciekawych faktów, 
jakie zawiera w sobie skromna rozmiarami praca 
p. Th. Autor jest nadzwyczajnie skromny i po
wściągliwy w ocenianiu zdobytych przez siebie 
rezultatów, wskutek czego tylko-specyalista może 
odpowiednio ocenić ich niezaprzeczoną oryginal
ność i doniosłość.

J. M.

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

— aś. Owady dwuskrzydłe jako pasorzyty 
szarańczy. W (N-rze 20 S. I. 1894, Tom 118) 
„Comptes rendus,” podaje p. Ktinckel d’Hercu- 
lais rezultaty spostrzeżeń swoich nad tępieniem 
szarańczy przez owady dwuskrzydłe. Pomiędzy 
dwuskrzydłemi znajduje się wiele nieprzyjaciół 
szarańczy, jedne z nich napadają na same owady 
dorosłe lub młodociane, inne na ich jajka w ziemi 
złożone, tym sposobem ograniczają zbyt wielkie 
mnożenie się tych szkodliwych dla roślin upraw
nych owadów, przyczem zachodzą bardzo cieka
we zjawiska, tak pod względem biologicznym ja
ko też i fizyologicznym, które poniżej podajemy.

Gdy w roku 1866 pojawiła się wielka liczba 
szarańczy wędrownych w Afryce północnej, zau
ważono w różnych okolicach Algieru w ciele wielu, 
szarańczy obecność gąsienic much. Następnie- 
w roku 1889, gdy Stauronotus marrocanus poja
wił się w niezmiernych ilościach w prowincyi Kon
stantynie, również spostrzeżono (i sam autor) ten. 
sam fakt znajdowania się gąsienic much we
wnątrz ciała przybyłych szkodników, jednakże 
dopiero w r. 1890 Kiinckel d’Herculais mógł 
prowadzić systematyczne badania nad różnemi 
gatunkami szarańczy w Algierze. Zauważył, 
że wszędzie, gdzie szarańcza, uniknąwszy za
głady, dostawała skrzydeł i wznosiła się w po
wietrze, pozostawały liczne osobniki, które ciągnę
ły leniwo pieszo pomiędzy ścierniami i resztkami, 
roślin, niemogąc podążyć za towarzyszami skrzy- 
dlatemi bujającemi w powietrzu. Marodery te 
były zbierane do worków, a po kilku dniach 
w workach roiło się od gąsienic much.

Statystyka prowadzona pod kierunkiem Kiin- 
ckla d’Herculais wykazała, że w roku 1889 na 
każde 100 owadów szarańczowatych 65 zawierała 
pasorzyty, w roku 1890 autor znalazł na każde 
100 szarańczy 75 zawierających wewnątrz po 1, 
2 lub 3 gąsienic much. Gąsienice much, które 
wychodziły z szarańczy chowały się zaraz w zie
mię umyślnie im dostarczoną, zamieniały się 
w poczwarki, z których po 8— 10 dniach wylę
gała się Sarcopbaga clathrata Meigen. Ten ga
tunek much jest bardzo rozpowszechniony w Al- 
geryi i autor wyhodowywał go z gąsienic pocho
dzących tak z Stauronotus maroccanus, jako też 
z Acridium aegypticum i innych pokrewnych ga
tunków. Nie jest to jednak jedyny gatunek pa- 
sorzytny, zamieszkujący szarańcze; autor bowiem 
stwierdził, że z Stauronotus wychodzące gą
sienice przeobraziły się w Sarcopbaga atropos 
Meigen, S. cruentata Meigen, S. nurus Rondani; 
z innego gatunku szarańczy wyszły gąsienice S. 
(Agria) affinis Fali en i również S. nurus; ten 
ostatni jest pospolitym gatunkiem pasorzytnym.
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Gąsienice gatunków Sarcophaga pasorzytnych 
■są przystosowane zupełnie do życia w jamie ciała 
swoich gospodarzy i różnią się znacznie od tych 
gatunków, które żyją w padlinie na otwartem po
wietrzu, jak naprzyklad od S. carnaria Linne i nie 
posiadają ani kształtu, ani wyglądu zewnętrznego 
zwykłych t. zvv. „robaków żyjących w mięsie.” 
Otwory oddechowe tylne są położone na ostatnim 
pierścieniu odwłoka w zagłębieniu, które może 
zamykać jedna warga dolna i dwie wargi górne, 
i  składają się (otwory oddechowe) z trzech par 
szparek ukośnych. Umieszczenie organów ze
wnętrznych oddychania jest już dosyć charaktery
styczne, ażeby uzasadnić różnice, jakie zachodzą 
pomiędzy gatunkami pasorżytnemi Sarcophaga 
i pokrewnemi im gatunkami żyjącemi swobodnie. 
Obyczaje dorosłych owadów również są odmienne. 
Muchy żyworodne (Socca ptaya) dążą za tłumami 
szarańczy i ciągle je  atakują i zaczepiają Przy
glądając się i badając cierpliwie, można do- 
strzedz, jak samica muchy wprowadza swój jajo
wód zgięty między części odbytowe ofiary, którą 
wybrała, ażeby złożyć w nią małą gąsienicę, opa
trzoną kilkoma szeregami kolców, przy pomocy 
których toruje sobie drogę do wnętrza ciała owa- 
du, mającego dostarczyć jej pożywienia i miesz
kania.

Obecność pasorzytów w ciele szarańczy pod 
względem fizyologicznym ma wielkie znaczenie 
dla życia szarańczy, albowiem uniemożliwia lata
nie i stanowi przeszkodę do rozmnażania się ich 
zbytecznego. Gąsienice pasorzytne, oddychając, 
zabierają tlen rozpuszczony we krwi gospodarza 
(szarańczy), pożerają tkankę tłuszczową, z której 
owad czerpie materyał potrzebny do budowy no
wych organów, tym sposobem przeszkadzają od
żywianiu tkanek, paraliżują mięśnie poruszające 
skrzydła, które stają się słabemi i niezdatnemi do 
ciągłego działania i sprowadzają zanik organów 
wewnętrznych rozrodczych. Stopień wstrzyma
nia rozwoju szarańczy i zaniku organów jestpro- 
porcyonalny do ilości gąsienic much pasorzytnych, 
żyjących w jamie ciała szarańczy.

Skoro tylko gąsienice pasorzytne opuszczają 
c.alo szarańczy (owadu), te ostatnie zaraz umie
rają. Zwykle gąsienice much wydostają się na 
z .wnątrz z ciała szarańczy, w miejscu połączenia 
głowy z tułowiem, albo tułowia z odwłokiem, 
przez jamy bębenkowe lub też większe przestrze
nie między pierścieniami odwłoka, wyjście takie 
zawsze sprowadza uszkodzenia śmiertelne. A za
tem obecność gąsienic Sarcophaga sprowadza 
w ciele szarańczy zmiany, które możnaby porów
nać do rachityzmu i niemożności poruszania się, 
oraz kastracyą pasorzytniczą.

—  wir. Wpływ mechanicznego wyc:ągania na 
WZrost roślin. Pierwszy7 Baraniecki zrobił spo
strzeżenie, że wyciąganie rosnącej łodygi przez 
odpowiednio przyczepiony do jej wierzchołka cię
żar może wywołać nie zwiększenie, lecz przeciw

nie zmniejszenie szybkości wzrostu. Potwierdził 
to później Scholtz, który doszedł do rezultatu, 
że wyciąganie wywiera na rosnące organy jedno
cześnie dwa różne wpływy: wpływ przyśpieszający 
i wpływ zwalniający, z których w różnych wypad
kach przeważa bądź pierwszy bądź drugi. W ostat
nich czasach przedmiot ten doczekał się nowego 
i bardziej wyczerpującego zbadania przez Heglera 
(Cohns Beitrage zur Biologie der Pilanzen, VI, 3). 
Hegler uznaje zwolnienie wzrostu wskutek wycią
gania za typowe zjawisko podrażnienia. Jest 
ono u danej rośliny tem znaczniejsze i trwa tem 
dłużej, im większy jest przyczepiony ciężar. 
W każdym jednak razie skutek ten jest tylko 
przejściowy: najsilniejsze zwolnienie wzrostu spo
strzega się w pierwszym czasie po przyczepieniu 
ciężaru, następnie, chociaż wyciąganie trwa dalej, 
zwolnienie wzrostu (w porównaniu zniewyciąganą 
rośliną) zmniejsza się szybko i po kilku dniach, 
lub nawet już na drugi dzień przechodzi w przy
śpieszenie wzrostu, będące mechanicznym skutkiem 
rozciągania. Jeżeli jednak powiększyć obciążenie, 
to znów występuje zwolnienie wzrostu, również 
przejściowe i tak samo zakażdym raz e r . Tak więc 
roślina reaguje czasowem zwolnieniem wzrostu 
na każde wzmożenie wyciągania, o ile oi o na
turalnie przel racza pewne minimum (próg po
drażnienia). Minimum to jest bardzo rozmaite 
dla różnych roślin; u roślin bardzo czułych nawet 
taki ciężar, który wcale nie wywołuje mechanicz
nego rozciągnięcia, dającego się zmierzyć, może 
wywołać bardzo ważną reakcyą. Tak np. u ogon
ków liściowych Tropaeolum obciążenia 2,5 <j (co 
przy uwzględnieniu przekroju równa się rozcią
gającej sile 0 ,19 atmosfer) spowodowało zwolnie
nie wzrostu o całe 88°/0 w przeciągu 4 godzin. 
U jednej i tej samej rośliny znów czułość na wy
ciąganie nie jest stałą, lecz zmienia się peryodycz- 
nie w zależności od peryodyczności wzrostu. Po 
przekroczeniu maksymum wielkiego peryodu 
wzrostu czułość jest znacznie większa niż pod
czas nifgo, podczas maksymum więc trzeba 
znacznie większego obciążenia dla wywołania 
zwolnienia wzrostu, aniżeli potem. Podobny 
wpływ wywiera także dzienny peryod wzrostu: 
podczas maksymum jego czułość organu na wy
ciąganie bardzo znacznie się zmniejsza, tak że 
w tym okresie zwalniający wpływ wyciągania 
usfaje i przeważa wpływ mechaniczny, przyśpie
szający; chociaż więc w przecięciu z całego dnia 
stwierdzamy znaczne zwolnienie wzrostu u obcią
żonej rośliny^ to jednak to zwolnienie nie trwało 
właściwie przez cały dzień, lecz podczas dzienne
go maksymum wzrostu miało przeciwnie miejsce 
mniej lub więcej znaczne przyśpieszenie jego. 
Natomiast u roślin wypłonionych, nie mających 
dziennej peryodyczności wzrostu, zwolnienie 
wzrostu wskutek obciążenia jest w ciągu dnia sta
łem i równomiernem. Wreszcie autor wykazuje, 
że zwolnienie wzrostu nie jest skutkiem zmniej
szenia turgoru, przeciwnie turgor w roślinach 
obciążonych jest nawet wyraźnie większy. Jest
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to fakt mający znaczną doniosłość dla teoryi 
wzrostu komórek roślinnych.

—  w ir. Bakterye przyswajające azot gazowy.
Wiadomo było już od niejakiego czasu, zwłaszcza 
z prac Berthelota, że w glebie istnieć muszą 
mikroorganizmy, uzdolnione do przyswajania 
wolnego azotu atmosferycznego. Obecnie Wino- 
gradskiemu, autorowi klasycznych badań nad 
bakteryami siarczanemi i nitryfikacyjnemi, udało 
się wydzielić z gleby bakteryą związującą wol
ny azot i zbadać jej właściwości w stanie czy
stym. (Comptes rendus, 1893, 1894). Jest to 
pałeczka dość znacznych stosunkowo rozmiarów, 
wytwarzająca zarodniki w nabrzmiewającym koń
cu swej komórki; należy ona do organizmów fer
mentacyjnych, mianowicie wywołuje fermentacyą 
cukru gronowego (dekstrozy), z wytwarzaniem 
kwasu masłowego i octowego, dwutlenku węgla 
i wodoru. Kie rośnie w substratacb, zwykle uży
wanych do hodowli bakteryj, t. j . w bulionie i na 
żelatynie. Jest ścisłym anaerobiontem, nie rośnie 
więc wcale w obecności tlenu. Czyste hodowle 
utrzymywał autor w roztworze cukru z domięsz- 
ką soli mineralnych i w atmosferze czystego azo
tu. Przy dostępie tlenu bakterya ta może rozwi
jać się tylko w hodowlach mięszanych, t. j. 
w obecności innych bakteryj lub grzybków, które 
pochłaniają tlen i przez to chronią ją  od niego; 
taką ochraniającą czynnością aerobiontycznych 
organizmów tłumaczy się też możność rozwoju 
tej bakteryi jako też innych anaerobiontów w gle
bie, która jak wiadomo jest dobrze przewietrzana. 
Gdy wzmiankowana bakterya hodowana jest 
w środowisku, zupełnie pozbawionem związków 
azotu, to wytwarza te ciała w ilościach, dają
cych się ilościowo oznaczyć; ilość związywanego 
w takich warunkach azotu jest mniej więcej pro- 
porcyonalną do ilości sfermentowanego cukru.

—  Tbr. Czterochlorek ołowiu. Działając stężo
nym kwasem siarczanym na znaną dawniej sól 
Pb Cl.,. 2 H4 NC1 Friedrich wydzielił i zanalizował 
związek wzoru Pb Cł4. Ciało to, które w zwykłej 
temperaturze się rozkłada i musi być nad stężo
nym kwasem siarczanym przechowywane, wska
zuje czterowartościowość ołowiu, a zarazem po
twierdza analogią między ołowiem i cyną, analo
gią, której ze względu na miejsca pierwiastkom 
tym w systemie peryodycznym przypadające ocze
kiwać należy.

Ołów i cyna dają z chlorem sole typu MtCl2 
i Mt, Cl4. Związki dwuwartościowych tych metali 
są trwałe— czterowartościowych płynne, dymią na 
powietrzu i rozkładają się nader łatwo. Sole 
tlennikowe ołowiu i cyny łączą się z 2 cząstecz
kami salmiaku i dają wtedy związki izomorficzne.

(Monat. f. chem.).

niem joowietrza zwłaszcza podczas mgły, zarówno 
na wsi, jak w miastach mniejszych i większych. 
Z poszukiwań jego okazuje, się, że powietrze 
wiejskie jako też i w małych miastach posiada 
w pewnych warunkach drobną zawartość siarki 
w postaci kwasu siarczanego i siarkawego, wyno
szącą 1 objętość na 10 milionów objętości powie
trza. W wielkich miastach, w zimie i podczas 
mgły, zawar‘ość ta dochodzi do 10 objętości; 
w lecie zaś, gdy węgla spala się mniej, w tychże 
warunkach schodzi do 5 objętości. Pył, kJóry 
po mgłe opada, zawiera w okolicach zaludnionych 
na sto części węgla, 12,3 wodanów węgla, 2 za
sad organicznych, 4,3 kwasu siarczanego, 1,4 
kwasu solnego, 1,4 amoniaku, 2,6 żelaza i 31,2  
innych mineralnych części składowych. Tak do
brze znane w Anglii czarne mgły zaczynają się 
ukazywać i w Ameryce. W połowie bieżącego 
wieku przypadało w Manchester rocznie 5 do 6 
dni czarnej mgły, obecnie liczba ich wzrosła do 
20. Podczas silnej mgły czarnej natężenie światła 
dziennego opada o 95 odsetek.

(Meteor. Zeitschrift).

—  tr . Chlorofil w ciele owadów. Pan Henryk 
Becquerel wraz z p. K. Brongniartem przeprowa
dzili ważne badania nad zabarwieniem zielonem 
owadów prostoskrzydłycli, zwanych zwykle liśćmi 
wędrującemi (Phyllium), a należących do rodziny 
rostrętów (Phasmodea). Owady te mają ciało 
spłaszczone i podobne są zupełnie do liści; jajka 
ich mają postać ziarn, a powłoka tych jajek przy
pomina budowę korka. Mimetyzm ich czyli ma
skowanie jest tak dalece doskonałe, że same bio
rą się za liście i nawzajem się zjadają. W samej 
też rzeczy barwiąca je  subsfancya zielona jest 
zielenią roślinną czyli chlorofilem, co Becquereł 
okazał przez badanie widmowe, a Brongniart roz
biorem histologicznym. Chlorofil, który uważany 
był dotąd za wyłączną własność roślin, występuje 
w ciele tych owadów w postaci ziarn. Niektóre 
wymoczki zawierają wprawdzie chlorofil, ale 
w s‘anie rozpuszczonym. Co się tyczy zwierząt 
wyższych, w których znajdowano zieleń, okazy
wało się zawsze, że substancya ta występuje 
w wodorostach pasorzytnycb, które ze zwierzęta
mi temi połączone są warunkami symbiozy. Ba
dania więc pp. Becąuerela i Brongniarta dają po 
raz pierwszy dowód, że chlorofil ziarnisfy istnieje 
w ciele zwierząt bezpośrednio.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  tr . Powietrze wielkich miast. P. G. H. aś. W ciągu wiosny i lata r. b. ukazały się
Eailey przeprowadził badania nad zanieczyszczę- różne owady szkodliwe na drzewach owocowych
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i liściastych, a mianowicie zaś, Przedzimek owo- 
cowiec (Chimatobia brunata L.), który zniszczył 
drzewa owocowe w Ciechanowskiem i Mławskiem. 
Szczegółowy opis tego szkodnika podany w „Ogrod
niku. Polskim” r. 1882, str. 277.

Dalej oryginalny Czerwiec wiązowy (Gossypa- 
ria ulmi. Geoffrog.), na gałązkach wiązów mło
dych w błońskiem. Szkodnik (en był opisany 
we „Wszechś wiecie” z r. 1887 str. 766, w spra
wozdaniu z posiedzenia Komisyi I. T. O., 17 li
stopada 1877 r.

ROZMAITOŚCI.

—  tr . Olbrzymie budowle w Anglii. Anglicy 
zapragnęli zaćmić zarówno paryską wieżę Eiffla 
jak i młyn dyabelski Ferrisa z Chicago, podobne 
bowiem dwie budowle w większych jeszcze wy
miarach wznoszą obecnie u siebie. Wieżę buduje 
Watkin w Wembley-Park pod Londynem; podob
na jest ona dosyć do wieży Eiffla, posiadać wszak
że ma wysokość 350 metrów, gdy grunt, na któ
rym staje, wyniesiony jest na 50 m nad poziom 
morza. Platforma pierwsza, przypadająca w wy
sokości 48,75 m, zajęta będzie przez restauracye 
i salę koncertową, podobnież jak i druga, wznie
siona na 152 m nad grunt. Na platformie trze
ciej będzie biuro pocztowe i gabinet telefoniczny, 
a na samym wreszcie szczycie obserwatoryum 
i potężna lampa elektryczna. Wstęp na platfor
my ułatwiać będą cztery windy, wznoszące, się 
w kierunku pionowym. Ogólny koszt tej wieży, 
kfóra ma być już w roku przyszłym ukończona, 
obliczony jest na 250 000 funtów szterlingów.

Co się tyczy młyna dyabelskiego, ma on być 
wzniesiony w Earts Court; koło ma mieć w śred
nicy 100 metrów, gdy średnica kola w Chicago 
obejmowała tylko 80 m, powozy zaś do koła ucze
pione zabierać będą mogły naraz 1 600 osób. Oś 
koła mieć będzie 2 metry w średnicy; będzie ona 
oczywiście wydrążona i opierać się będzie na dwu 
wieżach, wzniesionych po obu stronach kola. Na 
różne platformy tej wieży prowadzić będą schody 
i windy. Do wprawiania kola w ruch służyć bę
dzie potężna maszyna dynamoelektryczna; druga 
podobna maszyna przygotowana będzie na przy
padek, gdy pierwsza ulegnie jakiemukolwiek 
uszkodzeniu.

— tr . Klimat okresu czwartorzędowego. Wpo-
kładach czwartorzędowych w Mońtsaumes w Py- 
renejach znaleziono niedawno dolną szczękę mał
pią, bardzo podobną do szczęki małpy Simia inuus,

skąd p. Albert Gaudry wyprowadził wniosek, że 
podczas okresu czwartorzędowego istniała epoka 
klimatu umiarkowanie ciepłego, sprzeczna z okre
sem lodowym, podczas którego Francyą zamiesz
kiwały słonie pokryte sierścią, nosorożce wełniste 
i renifery. Wniosek ten wydawał się wszakże 
nieuzasadnionym; małpy bowiem w Azyi sięgają 
aż do okolic zimnych, istnienie więc jednego ga
tunku małp nie może jeszcze stanowić dowodu 
klimatu ciepłego. Następnie jednak otrzymał p. 
Gaudry z tejże samej okolicy inne wykopaliska, 
między któremi znajdowały się zęby hyeny afry
kańskiej, wielkiego niedźwiedzia, prawdopodobnie 
z gatunku TJrsus priscus, mleczny ząb trzonowy 
słonia Elephas antiquus. Między zaś licznemi 
szczątkami zwierząt jeleniowatych, nie napotkano 
zgoła śladów renifera. Wszystkie więc te wyko
paliska powołuje p. Gaudry obecnie na dowód, że 
małpa z Mońtsaumes żyła, gdy klimat Francyi po
łudniowej nie był zimny; należała ona może do 
epoki umiarkowanie ciepłej, gdy człowiek w Chel- 
les obrabiał krzemienie, żyjąc współcześnie z ga
tunkami Rhinoceros Merckii i Elephas antiquus.

(Comptes rendus).

—  tr . Zmyślność pajaka. Korespondent an
gielskiej „Naturę” przytacza następny przykład 

I zmyślności pająka, zaobserwowany w Buenos 
i Ayres. Pająk, mianowicie, rozciągnął przędzę 

swą między dwoma drzewami, oddalonemi między 
j sobą na trzy metry, aby zaś ją  obciążyć, przycze- 
; pił do jednej nitki kamyk wielkości grochu, który 

zwisał w wysokości 1,2 metra nad gruntem, 
powstrzymując pajęczynę od kołysania się za naj- 

j  lżejszym podmuchem wiatru. Nie podejrzywając 
| rzetelności faktu tego, aby w nim widzieć dowód 

pojętności zwierzęcia, należałoby wiedzieć, o ile 
postępowało ono tu z rozmysłem; być też może, 
że kamyk przypadkiem jakim tylko na nitce 
wisiał.

—  tr . Znak dolara. Wiadomo, że ameryka
nie na oznaczenie dolara używają znaku $ . Nie
wiadomo, skąd znak ten powstał, a „Scientific 
American” podaje kilka różnych tłumaczeń. We
dług jednych złożył się on z głosek U. S. (United 

J  States, t. j .  Stany Zjednoczone), według innych 
I ma to być zmieniona cyfra 8, dolar bowiem nazy

wany był pierwotnie poprostu „monetą 8 .” Inni 
jeszcze widzą w tem słupy Herkulesa, połączone 
dwoma wężami, które zesłane zostały przez Juno- 
nę na pożarcie Herkulesa, gdy był dzieckiem; słu
py Herkulesa wyobrażane były na monetach hisz
pańskich.

—  tr . Długość kroku ludzkiego przy zwykłym 
chodzie zmniejsza się wraz z pochyłością drogi. 
Pomiary Jordana mianowicie wykazały, że jeżeli
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krok na drodze poziomej ma długość 0 ,77  m, io 
przy wstępowaniu po drodze pochyłej na 5° 
zmniejsza się do 0,70 m, przy 10° do 0 ,62 , przy 
15° do 0,56, przy 20° do 0 ,50, przy 25° do 0,45, 
przy 30 do 0 ,38  metra. Przy schodzeniu po po
dobnych pochyłościach długość kroka zmniejsza 
się nie tak znacznie, przy pochyłości bowiem 5° 
maleje do 0 ,74, przy 10° do 0,72, przy 15° do 
0,70, przy 20° do 0,67, przy 25° do 0 ,60, a przy 
30° do 0,50 metra. Przy badaniach tych oczy
wiście unikano starannie wszelkich skoków. Spa
dek długości kroku jest tak prawidłowy, że Rziha 
wyraził go związkiem matematycznym.

(Prometheus).

—  tr . Ochrona zwierząt w Afryce. W Anglii
zawiązał się komitet, mający na celu ochronę 
w Afryce południowej tamecznych zwierząt ssą
cych, które obecnie są gwałtownie tępione przez 
myśliwców. Komitet ten ma zamiar zamknąć

obszar 40 000 hektarów, dokąd człowiek nie bę
dzie miał dostępu i gdzie zwierzęta żyć będą mo
gły w spokoju. W Ameryce istnieje z powodze
niem podobna rezerwa obejmująca 10 000 hek
tarów.

—  tr. Wpływ mrozu na rośliny badał p. S. 
Cavallero i rezultaty swych poszukiwań ogłosił 
w broszurze „Influenza del freddo sui vegetali.” 
Autor przeczy, by komórki rozrywać się mogły 
skutkiem zamarzania zawartych w nich soków; 
sądzi on, że komórki nie marzną nigdy, marznię
cie zaś zachodzi jedynie w częściach międzyko
mórkowych.

(Eevue Scient.).

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 27 czerwca do 3 lipca 1894 r.

(ze spostrzeżen na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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1 1
N*,W«,

Ś re dnia 751,6 18",9 5̂ 4,5

T Ił E  Ś ć . Korund, przez J. Morozewicza. —  Przyczynek do historyi poglądów na samorództwo. 
(Henryk Baker i M. de Joblot), przez B. Dyakowskiego. —  Z historyi poglądów na pochodzenie i zna
czenie mineralnych części składowych w roślinach, przez Ign. N— m. —  Korespondencya Wszechświa
ta, przez Ł. Br. —  Sprawozdanie, przez J. M. —  Kronika naukowa. —  Wiadomości bieżące. —  Roz

maitości. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A. Ś lćsarski. Redaktor Br. Znatowicz.

^ 03B0JieH0 ll|eH3ypoio. Bapm aBa, 24  Iiohh 1894 r. W arszaw a. D ru k  E m ila  Skiw skiego.




