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E L E K T R O C H E M I I .
Streszczenie odczytu, wygłoszonego na publicznem po- | 
siedzeniu niemieckiego towarzystwa elektrochemiczne
go, d. 14 grudnia 1894 i„  w Brunświku, przez prof. !

Ryszarda Meyera >).

I.

Elektrochemia nie jest bynajmniej nową 
dziedziną wiedzy, ma już za sobą dzieje stu- j 
letnie prawie i jest niemal tak starą, jak gal- 
wanizm, zyskawszy podstawę naukową w spo
strzeżeniu Jana Wilhelma Rittera, że w sze
regu elektrycznym metali, zestawionym przez 
Yoltę, idą one w porządku powinowactwa ich 
do tlenu. W r. 1807 Davy rozłożył alkalia 
działaniem prądu galwanicznego i odkrył tą 
drogą metale alkaliczne, a w r. 1833 Faraday 
wykrył zasadnicze prawo elektrolizy, we-

') Niemieckie towarzystwo elektrochemiczne, 
zawiązane przed rokiem niespełna, liczy obecnie 
trzystu już bjizko członków.

I dług którego ilości elektrolitów, przez jeden 
] i ten sam prąd rozłożone, są w stosunku ich 
| równoważników chemicznych. Od dosyć daw

nego również czasu elektrochemia wykazać 
może techniczne swe zastosowania, jak galwa- 

! noplastykę, lub złocenie i srebrzenie galwa
niczne. Nagły zaś w naszych czasach rozwój 
elektrochemii, na technicznem zwłaszcza po
lu, tłumaczy się tem, że od czasu wprowadze
nia maszyn dynamo-elektrycznych, możemy 
energią elektryczną znacznie taniej mieć do 
rozporządzenia.

Wydzielanie miedzi drogą elektrolityczną 
dostarcza chemicznie prawie czystego metalu, 
a glin, już w r. 1817 wydobyty przez Wohłe- 
ra ze swego chlorku za pośrednictwem potasu, 
stać się mógł przedmiotem znacznego prze
mysłu dopiero od czasu, gdy można było sto
sować potężne działania elektryczne do poko
nania silnego powinowactwa metalu względem 
tlenu. Oba te procesy metalurgiczne zawdzię
cza kultura ludzka młodemu jeszcze związko
wi chemii z elektrotechniką, a obecnie jeste
śmy świadkami dalszych dążeń do bezpośred
niego wydzielania metali z rud drogą elektro
lityczną. Fabrycznie prowadzi się już także 
rozkład elektrolityczny soli kuchennej i chlor
ku potasu w celu otrzymywania potażu, sody 
lub chlorku wapna, rywalizując z metodami
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czysto chemicznemi. Również i chloran po
tasu, potrzebny zwłaszcza do obecnej fabry- 
kacyi zapałek, wyrabia się w znacznej części 
sposobem elektrolitycznym. Na wielu innych 
zresztą polach ujawnia się dążność do ko
rzystnego spożytkowania tych działań. Tu 
idzie o to, by zapomocą elektrolitycznie wy
wiązującego się tlenu włókna tkanin bielić, 
tam znów przez powolne wyładowania elek
tryczne wytwarza się silnie utleniający ozon 
w nadziei, że da się on do najosobliwszych 
znaglić działań, a ogłoszenia urzędów paten
towych świadczą, źe nowe wciąż wynalazki 
w dziedzinie elektrochemii żywo się mnożą.

Niemniej ważne zdobycze wykazać też mo
że elektroliza i w chemii organicznej. Już 
w r. 1849 Kolbe rozkładał kwasy organiczne 
działaniem prądu i osięgnął stąd pamiętne 
w dziejach chemii rezultaty, a czasy najnow
sze plon ten znacznie zbogaciły. Z prac tych 
skorzystał już i przemysł, a jedna z wielkich 
fabryk chemicznych od r. 1884 wyrabia jodo
form przez elektrolizę.

Zastosowanie zaś elektryczności do prze
mysłu, o czem zresztą zaledwie wspomnieć 
możemy, stąd szczególnie budzi zajęcie, że 
daje możność zużytkowania energii wód bie
żących do wykonywania pracy chemicznej.

II.

Współcześnie z powyższym rozwojem tech
nicznym dokonał się i w poglądach nauko
wych przewrót donioślejszy jeszcze. Począ
tek dało mu wykrycie nowego prawa fizyczne
go, które napozór niczem się z elektrycznością 
nie wiąże, a dotyczę roztworów ciał w cie
czach.

Jeżeli na roztwór soli naprowadzamy war
stwy czystej wody, to sól rozpuszczona prze
nika czyli dyfunduje w wodę, a równowaga 
następuje wtedy dopiero, gdy sól zostaje je 
dnostajnie w cieczy rozdzieloną. Ciało więc 
rozpuszczone okazuje dążność do rozprze
strzeniania się, odpowiadającą zupełnie pręż
ności gazów. Ważność tej analogii poznał 
genialny holender Van t ’Hoff i wysnuł stąd 
wniosek, że w roztworach dostatecznie roz
cieńczonych ciała ulegają tymże samym pra
wom, co gazy. Ciśnieniu, z jakiem gaz usi
łuje się rozszerzać i zajmować każdą, dostęp

ną dlań przestrzeń, odpowiada siła, z jaką 
ciało rozpuszczone dąży do rozejścia się po 
cieczy rozpuszczonej, a siła ta ujawnia się 
również jako ciśnienie i otrzymała nazwę 
„ciśnienia osmotycznego.” Ciśnienie to dało 
się odpowiedniemi metodami mierzyć i oka
zało się nader znacznem; roztwór soli o za
gęszczeniu, odpowiadającem wodzie morskiej, 
posiada ciśnienie osmotyczne, wyrównywające 
20 atmosferom.

Własności gazów, a mianowicie prosta i je 
dnostajna ich zależność od zmian ciśnienia 
i temperatury, nasunęły Amadeuszowi Avo- 
gadro w r. 1811 hypotezę, według której je
dnakie objętości różnych gazów, pod jedna- 
kiem ciśnieniem i w jednakiej temperaturze,, 
zawierają jednaką ilość cząsteczek, a hipoteza 
ta  stała się następnie istotną podstawą chemii 
teoretycznej i doprowadziła do dzisiejszych 
pojęć ciężaru atomowego, cząsteczkowego 
i równoważnika chemicznego. Skoro więc 
prawa Mariotta i Gray-Lussaca, podobnie jak  
dla gazów, tak też i dla ciał stałych w roz
cieńczonych roztworach służą, to w natural- 
nem następstwie należało też zasadę Avoga- 
dra i do roztworów zastosować. Wnioskiem 
tym Yan t ’Hoff uzupełnił teoryą roztworów,, 
która zupełnie odpowiada teoryi gazów i wy
dała już doniosłe następstwa praktyczne.

Z bypotezy Avogadra wypłynęły metody 
oznaczania ciężaru cząsteczkowego ciał na 
podstawie gęstości ich pary. Metody te oczy
wiście stosować się dają do tych tylko ciał,, 
które przy pomocy środków, jakiemi rozpo
rządzamy, dają się w stan lotny przeprowa
dzić. Bardzo znaczna wszakże ilość ciał temu 
się opiera, a gdzie przeto ciężar cząsteczkowy 
nie dał się z zachowania chemicznego wypro
wadzić, pozostał nieznanym. Ale hypoteza 
Yan t ’Hoffa daje możność oznaczania ciężaru 
cząsteczkowego i z roztworów, a to na pod
stawie ich ciśnienia osmotycznego. Nowe 
metody i przyrządy stały się już dla chemika 
równie niezbędne, jak i środki do oznaczania 
gęstości par.

W niektórych wszakże razach prawa ci
śnienia osmotycznego okazały się zawTodne. 
Roztwory mianowicie kwasów, zasad i soli 
w wodzie przedstawiają ciśnienie osmotyczne 
większe, aniżeli tego hypoteza Yan t!IIoffa 
wymaga, co znaczy, że zawierają one większą 
ilość cząsteczek, aniżeli z teoryi tej wypada*
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Fakt ten, z początku zgoła niezrozumiały, 
■wyjaśnić zdołał szwed Svante Arrhenius w r. 
1887.

Jeżeli, mianowicie, roztwory kwasów, zasad 
i soli w objętości większej zawierają większą 
ilość cząsteczek, aniżeli daje rachunek oparty 
na ciężarach cząsteczkowych, inną drogą 
obliczonych, to można to wyjaśnić jedynie 
przypuszczeniem pewnej dysocyacyi, tak sa
mo, jak  wnosimy o dysocyacyi, gdy gęstość 
pary pewnego związku okazuje się mniejszą, 
aniżeli oczekiwać można było z zachowania 
się chemicznego ciał. Pozostaje tylko pyta
nie, jakie być mogą w tym razie produkty 
dysocyacyi czyli rozpadu?

Na pytanie to nasuwa się odpowiedź, gdy 
zważymy, źe takie tylko związki w roztworze 
wodnym ulegają dysocyacyi, które w roztwo
rze takim przeprowadzają elektryczność, 
a zatem elektrolity. Ciała, które zdolności 
tej nie posiadają, jak cukier np., okazują 
w roztworze wodnym normalne ciśnienie 
osmotyczne, nie doznają zatem dysocyacyi. 
Stąd zaś należało dalej przyjąć, źe produkty 
dysocyacyi elektrolitów w roztworach wodnych 
są to też same substancye, które przy elek
trolizie występują w stanie wolnym na elek
trodach; kwas solny zatem, gdy zostaje prze
prowadzony w stan rozcieńczonego roztworu 
wodnego, rozpada się na chlor i wodór, chlo
rek sodu na chlor i sód, kwas siarczany na 
wodór i na resztę S04.

Wniosek ten wydaje się na pozór dziwacz
nym, jakżeż bowiem sód wolny istnieć może 
w roztworze wodnym, dla czegóż swobodny 
chlor w rozcieńczonym kwasie solnym nie j  
daje się wykryć za pomocą znanych reakcyj j  
chemicznych? Zachodzi tu wszakże pewne 
nieporozumienie. Chlor lub sód znamy jedy
nie w stanie cząsteczek czyli molekuł chemicz- ! 
nych, a wszystkie dostępne nam własności 
tych substancyj z tym ich stanem ściśle są 
związane. Cząsteczka, dajmy chloru, składa i 
się z dwu jego atomów. Teoryą zaś dysocya
cyi elektrycznej przyjmuje w roztworze wo
dnym nie cząsteczki te, ale „iony wolne,” 
które składają się z pojedyńczych atomów 
wodoru, sodu i chloru. Dalej zaś przypuszcza 
ta  tcorya, źe iony wolne w roztworze na
ładowane są elektrycznie, atomy wodoru 
i metali elektrycznością dodatnią, atomy ha
logenów elektrycznością ujemną. Własności

zaś tych elektrycznie naładowanych ionów, 
jak np. S 0 4, nie są nam znane z obserwacyi 
bezpośredniej, badać je możemy jedynie dro
gami pośredniemi.

Nowa ta teoryą jest poniekąd wskrzesze
niem dawnych poglądów elektro-chemicznych 
.Berzeliusa, nie polega wszakże na podstawie 
dualistycznej, jest żywotniejsza, aniżeli jej 
poprzedniczka i oddaje usługi wielkiej donio
słości. Prowadzi ona do wniosku, że w roz
tworze wodnym elektrolity oddziaływają czę
sto jedynie przez istniejące tam iony wol
ne. Kwasy zawierają dodatnie iony wodo
ru, zasady ujemne iony hydroksylu (HO), 
dążność zaś obu do złączenia się na wodę 
jest przyczyną powinowactwa chemicznego 
między kwasami a zasadami. Według tego 
zatem natężenie tego powinowactwa zale
ży bezpośrednio od ilości ionów wolnych, 
to jest od stopnia dysocyacyi. Dysocyacya 
nie jest bynajmniej zawsze zupełną, przy 
jednem i temże samem ciele jest ona tem da
lej posuniętą, im roztwór jest bardziej roz- 

( cieńczony, różne zaś natomiast ciała mogą 
przy jednakiem zagęszczeniu pozostawać 
w rozmaitym stopniu dysocyacyi, a kwasy 
i zasady silne w stopniu wryźszym, aniżeli sła- 

j  be. Ponieważ zaś z drugiej strony przewod- 
| nictwo elektryczne elektrolitu jest zależne je 

dynie od obecności ionów wolnych, przeto 
I zdolność przewodnictwa galwanicznego oka

zuje się miarą właściwą do oceny wielkości 
| powinowactwa. Pojęcie siły kwasu i zasady 

przed stu prawie laty wielki Berthollet nada
remnie starał się ściśle określić; obecnie mie
rzy się ona bezpośrednio zdolnością prze
wodnictwa w roztworze wodnym.

III .

Nauka o dysocyacyi elektrolitycznej zdołała 
też rozjaśnić inną jeszcze kwestyą, a miano
wicie źródło pobudzenia galwanicznego.

Wzbudzenie prądu galwanicznego wiąże 
się zawsze z procesami chemicznemi, ale które 
z obu tych działań jest przyczyną, a które na
stępstwem? Pytanie to jest prawie również 
dawne, jak i sam stos Volty, a pod pewnym 
względem dala na nie odpowiedź zasada za
chowania energii: Prąd wykonywa pracę, wy
maga przeto nakładu energii. Pod kotłem
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maszyny parowej zużywamy węgiel i tlen, 
a zawarta w nich energia przeobraża się naj
pierw w ciepło, następnie zaś w maszynie da
lej w pracę mechaniczną. Podobnież i ogni
wo galwaniczne jest maszyną, zasilaną przez 
energią chemiczną; zamiast jednak węgla 
i tlenu zużywamy w niem, dajmy, cynk i kwas 
siarczany. Znaczna tylko cena tych ostatnich 
materyałów czyni ogniwo galwaniczne nader 
drogiem źródłem energii.

Na podstawie więc zasad termodynamicz
nych, w połowie bieżącego stulecia rozwinięta 
teorya powstawania prądu galwanicznego, 
uznaje, że proces chemiczny jest źródłem 
energii elektrycznej, rozwijającej się w stosie, 
a stąd wypływa, że ilość ciepła, jakaby się 
skutkiem procesu tego rozwinęła bez objawów 
prądu, dawać musi miarę siły elektrowzbu- 
dzającej stosu. Zasady takiego pojmowania 
podał Helmholtz w r. 1847, a William Thom
son w r. 1851 wykazał dokładnie, jak siła 
elektrowzbudzająca ogniwa obliczyć się daje 
z objawów cieplikowych zachodzącego w niem 
procesu chemicznego. W  wielu przypadkach 
oddzielnych okazała się w samej rzeczy nale
żyta zgodność rachunku z obserwacyą, now
sze wszakże badania przekonały, że w niektó
rych razach obliczenia te prowadzą do błęd
nych rezultatów. Polegają one bowiem na 
założeniu, że w samem ogniwie, obok działań 
galwanicznych, żadne zgoła nie zachodzą 
objawy cieplikowe, co też w samej rzeczy 
mniej więcej ma miejsce w ogniwie Daniella. 
Gdzie wszakże zmiany cieplikowe w znacznej 
występują mierze, tam zasada Thomsona za
wodzi. Jeżeli ogniwo się ogrzewa, oddaje 
ciepło na zewnątrz; jeżeli się oziębia, to na
wzajem otrzymuje ciepło z otoczenia. Ponie
waż zaś i ta ostatnia ilość ciepła daje się 
w energią elektryczną przeobrazić, wydarzyć 
się przeto może, że w stosunku do zużytej 
energii chemicznej, wydajność takiego ogniwa 
przechodzi 10 0  odsetek.

Objawy te wszakże, wikłające kwestyą po
wstawania prądu galwanicznego, zostały 
w pewnej mierze wyjaśnione przez ciśnienie 
osmotyczne. Nernst, mianowicie, okazał, źe 
energia chemiczna, od której powstawanie 
prądu zależy, pojmować się daje jako ciśnie
nie osmotyczne, pochodzące stąd, że metal, 
cynk—dajmy, usiłuje rozejść się w roztworze 
w postaci soli. W  ogniwie Daniella takiemu

ciśnieniu cynku przeciwdziała opór, jaki miedź 
stawia wydzielaniu swemu z roztworu. Od 
różnicy obu tych sił zawisła siła elektrowzbu
dzająca ogniwa, podobnie jak działalność 
maszyny parowej zależy od różnicy między 
ciśnieniem pary po jednej i po drugiej stronie 
tłoka. Dlatego też Nernst określił ogniwo 
galwaniczne jako maszynę, która pracuje pod 
ciśnieniem osmotycznem.

IV.

Pod względem praktycznym stos galwanicz
ny w obecnym rozwoju elektrochemii istotne
go znaczenia już nie posiada, techniczne bo
wiem jego zastosowania mają widoki powodze
nia w tym tylko razie, gdy nie zwracamy 
uwagi na koszty zużywanej energii.

Rozpatrzmy dla przykładu proces, na któ
rym polega elektrolityczne wydzielanie czystej 
miedzi, a który w istocie rzeczy schodzi się 
z galwanoplastyką. Pomiędzy elektrodami 
miedzianemi poddaje się elektrolizie kąpiel 
siarczanu miedzi, a przy tem działaniu prze
nosi się pewna ilość miedzi metalicznej od 
jednego bieguna do drugiego, czyli od anody 
do katody. Praca chemiczna schodzi tu do 
zera, pomimo to przeprowadzenie tego proce
su wymaga znacznego nakładu energii elek
trycznej, niezbędnej do przeprowadzenia prą
du, czyli raczej przezwyciężenia istniejącego 
w cieczy oporu, który według nowych poglą
dów jest jedynie oporem wynikającym z tar
cia, jakiego doznają iony w wędrówce swej 
przez ciecz. Opór ten jest bardzo znaczny: 
aby jeden ion potasu wyrażony w gramach, 
zatem 39 gramów (t. j. ciężar atomowy) prze
sunąć w wodzie z szybkością 1 centymetra na 
sekundę, w temperaturze 18°, potrzeba siły 
1,42X10° kilogramów.

Jeżeli zaś przy procesie elektrolitycznym 
praca chemiczna nie jest równą zeru, co 
zresztą w ogólności ma miejsce, to wydatko
wać trzeba dalszą jeszcze, odpowiednią ilość 
energii elektrycznej. Już przy elektrolizie 
siarczanu miedzi zużycie energii elektrycznej 
jest znaczniejsze, jeżeli rozkład ma miejsce 
nie między elektrodami miedzianemi, które 
się w tym razie nie polaryzują, ale, dajmy, 
między dwiema blachami platynowemi. W  tym 
razie siarczan miedzi ulega trwałemu rozkła-
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do w i, na, anodzie otrzymujemy kwas siarcza
ny i tlen, na katodzie miedź metaliczną. 
Przy otrzymywaniu sody i chlorku wapna 
przez elektrolizę roztworów soli kuchennej 
praca chemiczna, jaką prąd elektryczny ma 
do wykonania, jest nader znaczna.

Do tego dodać nadto należy, źe działania 
elektrolityczne nic przebiegają zwykle w spo
sób taki, jak technik pragnie; obok reakcyi 
zamierzonej zachodzą jeszcze działania inne, 
które obniżają rezultat pożądany i zużywają 
również energią elektryczną. Zadania stają 
się stąd trudne i zawiłe. Rozliczne warunki 
doświadczenia, jak  różne napięcie prądu lub 
niejednakie stężenie roztworu, wywierają 
wpływ wybitny na rezultat ostateczny, a zba
danie wszystkich tych okoliczności wymaga 
pracy cierpliwej i wytrwałej.

Byłby to wszakże pogląd zbyt jednostron
ny, gdybyśmy sądzili, źe zawsze tylko o koszt 
energii idzie. Metoda dana i w tem swe 
usprawiedliwienie mieć może, że prowadzi do 
pewnego wyniku technicznego, który drogą 
inną osięgnąć się nie daje; będzie ona w ta 
kim razie żywotną, chociażby nakład energii I 
był stosunkowo bardzo znaczny. Każdy więc 
przypadek oddzielny wymaga starannego roz
ważenia okoliczności sprzyjających i przeciw
nych.

W  pewnym związku z elektrochemią pozo
staje jedno jeszcze zadanie, uderzające ol
brzymią swą doniosłością. Wytwarzanie pra
cy mechanicznej za pośrednictwem maszyn 
parowych, pomimo wszelkich udoskonaleń 
w ciągu stulecia wprowadzonych, nio może 
nas bynajmniej zadawalniać. Z ogólnej ilo
ści energii, w węglu kamiennym nagromadzo
nej, około 7 odsetek zaledwie przeobraża się 
ostatecznie w pracę, reszta zatrzymuje się na 
stopniu przemiany w ciepło i rozprasza się 
w atmosferze. Teorya mechaniczna ciepła 
dowiodła wprawdzie, że wyzyskanie pełnych 
stu odsetek energii wyłożonej jest niemoże- 
bne, ale zbyt jeszcze wielka zachodzi różnica 
między granicą teoretycznie możebną a rezul
tatem dotąd osięgniętym. Być jednak może, 
że i na tem polu elektrochemia korzystniejsze 
dawać będzie w stanie usługi. Wyobraźmy 
sobie ogniwo galwaniczne, w którem, przy 
współudziale pewnego elektrolitu, do wywią
zywania prądu elektrycznego służą węgiel 
z jednej, a tlen z drugiej strony. Gdy ogni- i

wo to zostaje zamknięte, wtedy wręgiel ulega 
utlenianiu, a oswobadzająca się przytem 
energia ujawnia się bezpośrednio jako prąd 
galwaniczny, któryby odpowiednio do potrze
by mógł być spotrzebowany. Zadanie to 
wydaje się moźebnem technicznie do urzeczy
wistnienia, a to, według słów Ostwalda, spro
wadziłoby przewrót techniczny, wobec które
go wynalazek maszyny parowej wydałby się 
rzeczą drobną. Fabrykę taką bez kotłów 
i maszyn parowych, wolną od ognia i dymu, 
odległa chyba dopiero przyszłość mogłaby 
ujrzeć, próby jednak w tym kierunku, doko
nane przez W. Borchersa, godne są przyto
czenia, chociaż do budowy swego stosu nie 
posługuje się on węglem w postaci pierwotnej, 
ale używa tlenku węgla, korzystając z roz
puszczalności tego gazu w 2'oztworach chlorku 
miedzi. Stos ten wydaje wprawdzie dotąd 
prądy słabe, wydajność jego jednak czyni 
25°/0, a pod tym względem góruje znacznie 
nad maszyną parową.

Doświadczenie to nie przekroczyło wpraw
dzie dotąd ścian pracowni naukowej i nie wie
my, o ile się da do przemysłu zastosować, 
Ale w każdym razie dostrzegamy znamiona 
nowego rozwoju, który wznieść ma na wyższy 
stopień naszę znajomość przyrody, a zarazem 
władzy naszej nad nią otworzyć obszary do
tąd niedostępne.

T. R.

W A LK A  O BYT

p o ś r ó d  d r z e w  d z i k i c h .

Nigdzie w naturze niema takiego spokoju 
jak w lesie, ale spokój to tylko pozorny. 
I  tutaj wre nieustanna walka. Olbrzymy 
drzewne, dosh gające wierzchołkami obłoków, 
i młode roślinki zaledwie z nasienia wyrasta
jące walczą z sobą ciągle o miejsce, pokarm, 
światło i powietrze, jednem słowem o pod
stawy bytu. Istnienie lasu, jego rozszerzanie 
się i walka o byt zależą od szeregu czynni
ków, do których liczymy: temperaturę, ukształ
towanie powierzchni okolicy, wysokość i poło
żenie gór, własności gruntu. Najważniejszym
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jednak warunkiem jest ilość wilgoci zawartej 
w powietrzu. Ponieważ wilgoć powietrza 
zależy prawie wyłącznie od kierunku wiatru, 
można powiedzieć zatem, że las istnieje tylko 
dzięki pomocy wiatru.

Wiemy, że powietrze rozgrzane i nasycone 
parą nad morzami zwrotnikoweini płynie na
stępnie ku lądowi. Tam, gdzie nic nie prze
szkadza temu prądowi wilgotnego powietrza 
dostać się w głąb lądu, znaczy on swoję 
drogę gęstemi lasami. Jednakże płynąc 
coraz dalej nad ziemią wiatr morski traci 
powoli użyźniającą wilgoć. AVreszcie stosu
nek pary wodnej w powietrzu i ilość opadów 
zmniejsza się do tego stopnia, że istnienie 
lasu staje się niemożliwem. W ystępują na
tomiast krótkotrwale nizkie krzewy, potrze
bujące mniej wilgoci a wreszcie trawy, typo
wa roślinność preryj, stepów, lianosów i pam- 
pasów. Doskonałym przykładem jest w tym 
razie Ameryka północna. Ciepły i wilgotny 
prąd powietrza płynie od zat. Meksykańskiej 
na przestrzeni wynoszącej 30 stopni długości 
geogr. i dochodzi daleko na północ, stwarza
jąc na drodze swej olbrzymią przestrzeń 
lasów. Jeszcze wyraźniej wy stępi uje związek 
między lasem a kierunkiem wiatru, jeżeli 
wiatr spotyka na drodze ponad ziemią równo
ległe do brzegów pasma gór—wtedy wznosi 
się po nich i ochładza aż do grzbietu pasma; 
para wodna nasycająca powietrze zgęszcza 
się wtedy w deszcz i mgłę. Po przejściu 
gór powietrze opuszcza się niżej, ogrzewa, 
staje się suchszem i łatwiej przyjmuje parę 
wodną. Jeżeli innych źródeł wilgoci niema, 
las ukazuje się na stronie gór, zwróconej do 
morza tam, gdzie się zaczynają tworzyć 
mgły, a kończy się po drugiej stronie, tam, 
gdzie się mgły rozpraszają. Tak naprzykład 
nadbrzeżny łańcuch gór Kalifornijski (Coast- j  
Rangę) na zachodniin stoku, zwróconym do 
morza, okrywra bujny las, po drugiej zaś stro
nie, już w blizkości grzbietu zaczyna się pas 
traw. Podobny stosunek widzimy w Andach 
Ameryki południowej i w Himalajach. Jeszcze 
wyraźniej widzimy zależność lasów od wiatru 
na kilku równoległych pasmach gór, z któ
rych pierwsze jest najniższe, a każde na
stępne wyższe od poprzedniego. Kiedy wiatr 
morski przechodzi kilka takich pasm, to las 
występuje na całej stronie najniższego pasma 
zwróconej do morza, jak to zauważył H. Mayr

na zachodzie Ameryki północnej, od Kolum
bii brytańskiej do Meksyku; na następnem 
paśmie las zaczyna się na wysokości odpo
wiadającej grzbietowi pierwszego pasma, na 
trzeciem paśmie rośnie na wysokości odpo
wiadającej grzbietowi drugiego i t. d.

Pozostałe przestrzenie zajmuje roślinność 
trawiasta. Na zachodniem wybrzeżu Ame
ryki północnej znajdujemy tak ułożone trzy 
pasma gór. Najbliżej brzegu oceanu Spo
kojnego biegnie łańcuch Kalifornijski czyli 
nadbrzeżny (góry Coast-Range), wznoszący 
się na 900 metrów. Drugie pasmo stanowią 
góry Kaskadowe, dochodzące do 1 ,2 0 0  m, 
a trzecie—góry Skaliste, wysokie na 2700 m.

Na górach Kalifornijskich nadbrzeżnych 
spotykamy lasy na całym stoku zachodnim 
zwróconym do morza do wysokości 900 m; 
po stronie przeciwnej spotykamy las tylko 
bardzo wysoko, dalej zaś cały stok pokry
wają prerye. Na górach Kaskadowych wi
dzimy las na stoku zwróconym do łańcucha 
gór Kalifornijskiego nadbrzeżnego i do mo
rza, prerye aż do wysokości 900 m, t. j. do 
miejsca odpowiadającego wysokości poprzed
niego pasma. Dalej ciągnie się las aż do 
12 0 0  m wysokości. Między górami Kaska- 
dowemi a Kalifornijskiemi nadbrzeżnemi le
ży przestrzeń falista, z rozsianemi po niej 
oddzielnemi wyniosłościami, które noszą na
zwę gór Błękitnych. Nizina jest porosła t ra 
wami, równie jak góry nieprzenoszące 900m, 
wszędzie jednak, gdzie się góra wyżej wznosi, 
spotykamy las. Między górami Kaskadowe- 
mi a Skalistemi mamy znów prerye.

Roślinność trawiasta zajmuje zachodni stok 
gór Skalistych do wysokości 12 0 0  m\ wyżej 
zaś ustępuje miejsca lasom, ciągnącym się aż 
do wysokości 2700 m. Po drugiej stronie 
lasu już nie spotykamy, lecz widzimy tam 
za to preryą, sięgającą dalej na wschód aż 
do miejsc, do których dochodzi prąd wil
gotnego powietrza od oceanu Atlantyckiego 
lub zatoki Meksykańskiej i pozwala istnieć 
lasom.

Lasy naszego klimatu wykazują tę osobli
wą własność, że składają się z jednego ga
tunku drzew. Mamy lasy sosnowe, świerko
we, jodłowe, brzozo we, bukowe i dębowe. 
Najnowsze badania odkryły, że takie lasy 
zmieniały się i zmieniają z czasem. Najważ
niejszą przyczynę tych zmian stanowi roz
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maita potrzeba światła u różnych drzew, choć 
należy tu uwzględnić także warunki klima
tyczne i własności gleby. Nie ulega obecnie 
wątpliwości, że po skończeniu się okresu lo
dowego, gdy roślinność leśna nanowo się. roz
wijać zaczęła, brzoza i osina naj pierwsze 
przybyły na nasze stepy z południa; po nich 
zjawiły się sosny, wyparte z kolei przez dęby. 
Obecnie buk walczy o pierwszeństwo zinnemi 
drzewami. Jest to drzewo szczególnie do
brze uposażone do walki.

Jeżeli brzozy i osiny opadłemi liśćmi użyź
niły dostatecznie glebę, tak że się buk może 
przyjąć, to istnienie jego jest już zapewnione. 
Buk nie potrzebuje bardzo wiele światła 
i dlatego może wyrosnąć pod cieniem brzozy. 
Gdy buk podrośnie już na tyle, że zasłoni 
przed światłem niższe gałęzie brzozy, gałęzie 
giną z braku światła; wtedy brzoza zbiera 
całą silę w wierzchołku, żeby go wznieść nad 
buk. Ponieważ brzoza zwykle buk przera
sta, może jeszcze jakiś czas utrzymać prze
wagę, z drugiej strony jednak brzoza żyje 
krócej niż buk, który dlatego wreszcie zwy- 
•cięża. Młode brzózki, wyrastające dokoła 
starej, giną po niedługim czasie, pozbawione 
światła przez buki. Podobnie buk zwycięża 
lasy jodłowe, jeżeli nie trafi na zbyt jałową 
glebę.

Cięższą jest dla buku walka z dębem, 
chociaż dąb posiada własności utrudniające 
jego istnienie, wskutek których las dębowy 
może istnieć tylko przejściowo. Dęby po
trzebują tak wiele światła, że mogą istnieć 
tylko na stepach i łąkach; zrazu dęby wyra
stają w krzaki, a potem tworzą gęste lasy, 
tym sposobem zapewne dęby zajęły stepy dy- 
luwialne wschodniej Europy, kiedy w Danii 
wyparły osiny i brzozy. Chociaż przyjęcie się 
lasu dębowego idzie łatwo, tem trudniejszem 
się staje długie jego istnienie. W lesie dę
bowym łatwo zauważyć, że nawet pod nie
zbyt staremi • i cienistemi drzewami niema 
zupełnie młodych, — .młode dęby pozbawione 
światła przez własne matki, giną po 2 lub 3 
latach najwyżej; wskutek tego w lasach dę
bowych młody las nie może wyrosnąć przez 
oałe wieki. Dopiero gdy większość starych 
cienistych drzew wyginie, mogą na ich miejscu 
■wschodzić młode dębczaki, jeśli już przedtem 
inne drzewa nie wyrosły. Jeżeli tymczasem 
dostały się do lasu dębowego inne nasiona,

nasiona drzew potrzebujących mniej światła, 
to wciskają się one na miejsca ginących dę
bów i rozpowszechniają się stopniowo, w mia
rę tego im więcej dębów ginie a światła przy
bywa.

Wskutek tego młode dęby zostają zawcza
su już zagłuszone przez obcych przybyszów, 
giną i na ich miejscu występuje jeden lub 
kilka zmieszanych gatunków innych drzew. 
Ponieważ buk jest jednem z najwytrzymal
szych na cień drzew, on to najczęściej bywa 
następcą dębu. Różnice gleby, nawodnienia 
i klimatu wpływają niemało na różnice 
w zmianach lasu; na wysokich górach zwy
cięzcami często zostają świerki, jodły i mo
drzewie. Wogóle, odpowiednio do potrzeby 
światła u różnych drzew można przyjąć, że 
jako lasy występują najpierw brzoza i osina, 
potem sosna i dąb z jodłą i świerkiem, osta
tecznym zwycięzcą zostaje buk.

Ciekawe potwierdzenie tego następstwa 
drzew znalazł Sternstrup, przy badaniach sta
rych bagien torfowych w Danii. Najniższe 
warstwy torfu zawierały sosny, które teraz 
w Danii są rzadkością; warstwy sosnowe wy
kazywały zabytki i wyroby z epoki kamien
nej. Nad warstwą sosnową leżała warstwa 
dębowa, złożona z dębu krótkoszypułkowego 
zwanego zielonym, który musiał samowładnie 
panować w Danii w epoce bronzowej. Buk 
musiał do Danii przybyć już w czasach histo
rycznych, a wyparłszy inne gatunki drzew, 
pięknie i bujnie tam rośnie i jeszcze dziś robi 
postępy w Szleswigu, gdzie spotykamy w la
sach bukowych pojedynczo rozrzucone stare 
dęby. Przestrzeń lasów dzieli się obecnie 
w Niemczech na następujące części: sosna 
panuje na północo-wschodzie w okręgu obej
mującym część Prus, Saksonii, Anhaltu 
i Meklemburgii, na północ od gór Czeskich, 
na półn.-wschód od Lasu Turyngijskiego 
i Harcu a na wschód od linii Brunświk-Lu- 
beka. Wyjątkowo tylko spotykamy tu olchę 
na bagnach i brzozę na dawnych polanach 
leśnych o dość żyznej glebie, a buk i dąb na 
wschód od Wisły na mocnej glebie. W ięk
sza przestrzeń lasów dębowych ciągnie się 
koło Munsteru, Dusseldorfu i Kolonii, gdzie 
dąb zajmuje wyłącznie mniejsze części lasów 
rozrzucone na dobrej glebie. Przestrzeń la
sów bukowych zajmuje pozostałą część W est
falii iProwincyi Nadreńskiej,wielkie księstwo



200 WSZKCHSWIAT, N r  13.

Heskie, prowincyą Hesko-Nassauską, Spesart 
i okolice oraz część Hannoweru na południe 
od miasta Hannoweru a na zachód od Harcu. 
Tutaj panuje buk wyłącznie.—W  dolinie Re
nu i jego dopływów spotykamy zarośla (za
gajniki) dębowe; prócz tego sztuczne lasy 
świerkowe i sosnowe pokrywają wyższe prze
strzenie. Przestrzeń lasów świerkowych zaj
muje środkowe Niemcy; należą do niego 
stoki niemieckie gór Czeskich, Las Turyngij- 
ski i Harc. Na Harcu dziewięć dziesiątych 
powierzchni zajmuje świerk a resztę dzieli 
jodła z bukiem.

Ponieważ życie roślin, a w szczególności 
drzew zależy od pewnej ilości ciepła, przeto 
rozszerzanie się lasu ku biegunom' ma pewno 
granice. W  północnej Skandynawii, Islan- 
dyi i południowej Greniandyi granicę drzew 
stanowi granica brzozy północnej, która żyje 
parę miesięcy, a przy 7 — 10  stopniach Cel- 
syusza traci i wypuszcza liście. Nad zatoką 
Kolską spotykamy zamiast brzozy sosnę 
a w Laponii rossyjskiej drzewo to przeważa, 
dalej na wschód panuje znów pewna odmiana 
świerku. Granicę drzew w Syberyi stanowi 
granica modrzewiu, w Ameryce północnej — 
świerku białego. Dalej na północ wysuwają | 
się już tylko krzewy, jak np. wierzba karło
wata i jałowiec górski. Na południowych 
krańcach półkuli południowej granica lasów 
jest niewyraźna, bo drzewa wiecznie zielone J  

przechodzą tam powoli w krzewy. Nad cie
śniną Magellana spotykamy jeszcze dwa ga- j  
tunki buku, które na brzegu są krzewami 
a w głębi lądu tworzą lasy. Wznosząc się 
na górach, las musi także walczyć z warun
kami klimatu i gleby. Drzewa liściaste 
zawsze zielone dochodzą w górach środkowej 
Europy i południowych Niemiec do 900 to, | 
drzewa liściaste, tracące liście na zimę, do
chodzą do pasa między 900— 1200 m, a igla
ste wznoszą się jeszcze wyżej. Pas kosodrze
winy czyli sosny karłowatej (a właściwie 
krzewów alpejskich) dochodzi w Alpach i P i
renejach do 2400 m. Odpowiednią do flory 
leśnej gór europejskich jest flora Himalajów 
północno-zachodnich; do 900 to dochodzi tam 
las zwrotnikowy, do 2 1 0 0  m—podzwrotniko
wy, do 3660 pas inięszauy klimatu umiarko
wanego, z dębami, sosnami, olchami i orze
chami włoskiemi, a do 3900 to krzewy róża
necznika i wogóle krzewin górskich.

Dzielimy las na kilka pasów ze względu na 
przeważające drzewa. Najdalej na północy 
leży pas drzew iglastych, północną grani
cę stanowi granica drzew wogóle; południo
wa zaś granica idzie od południa Skandy- 
nawii przez górną Wołgę aż do Amuru, 
a w Ameryce schodzi się z 50° szer. półn. 
Dość daleko na północ wysuwa się modrzew, 
który prawdziwie dziko rośnie w Alpach 
i Karpatach. Z gór lasy modrzewiowe prze
niosły się przy pomocy ręki ludzkiej w różne 
okolice ziemi. W Królestwie Polskiem mo
drzew rośnie w wielu miejscowościach w la
sach, pomięszany z innemi drzewami, tworząc- 
niekiedy wyłącznie całe lasy. Dalej rośnie 
na północy w Litwie i Kurlandyi, a jeszcze 
dalej ku Archangielskowi. Lasy modrzewiowe 
stanowi odmiana Larix europaea DC. var. 
rossica Regel, która na Uralu i w Syberyi 
przechodzi w odmianę Sybirską (L. c. var. 
Sybirica Ledb.); w Dahuryi istnieje odmien
ny gatunek m. dahurski (Larix dahurica);. 
w Ameryce Północnej modrzew czarny 
(Larix americana). Dwaj przedstawicielo 
drzew iglastych, świerk i sosna, wymagają 
bardzo odmiennych warunków gleby i oświe
tlenia. Świerk lubi glebę mokrą, gliniastą 
i znosi cień, co daje mu przewagę w walce 
o byt. Sosna wymaga ziemi piaszczystej,, 
przepuszczającej i wiele światła.

Świerk rośnie jeszcze pod 67° szer. półn. 
w Norwegii i na wschodzie Finlandyi pod 69°, 
sosna dochodzi do 70° w Norwegii. Zależnie 
od miejscowości i klimatu sosua rozwija s% 
w różne postaci, jako to: nizka, o krótkich 
igłach sosna błotna (torfowa), sosna czarna, 
mocno rozgałęziona, sosna Engadyńska, spo
tykana w Engadynie jako też w Laponii. 
Na lądzie amerykańskim pas lasów iglastych 
zaczyna się na półwyspie Alasca, na wyspach 
leśnych, biegnie nad zatoką Hudsońską do 
Labradoru i Neufunlandu. Granicę stanowi 
granica świerku białego, do którego na po
łudniu mięsza się modrzew amerykański. Od 

| Neufunlandu do północnej Kolumbii i brze
gów oceanu Lodowatego spotykamy lasy 
świerku czarnego. Wszędzie, w Syberyi jak 

j i w Ameryce północnej, tundry pokryte ską- 
: pą roślinnością, między którą pierwsze miej- 
I sce zajmuje brzoza karłowata, walczą z lasa- 
| mi iglastemi. Południową granicę drzew
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iglastych w Europie wschodniej stanowi pas 
lasów dębowych.

Na półkuli południowej rośliny iglaste mie
szają się zawsze z zielonemi liściastemi, tak 
że trudno jest odgraniczyć właściwy pas roślin 
iglastych. Za pasem drzew iglastych w Europie 
leży dalej na południe pas drzew liściastych 
i dzieli się na dwa poddziały, a mianowicie: 
na pas dębu i pas buku. W  części zacho
dniej panuje klimat morski—we wschoduiej 
klimat lądowy, suchy. W  Europie najdalej 
na północ wysuwa się dąb dlugoszypułkowy, 
którego pas biegnie od zachodniego wybrzeża 
Norwegii przez Szwecyą, Finlandyą, Peters
burg a potem ukośnie do Ufy, nieprzecho- 
dząc za Ural. Nieodstępną towarzyszką tego 
dębujestleszczyna. Daleko bardziej na wschód 
posuwa się dąb krótkoszypułkowy, który spo
tykamy wzdłuż Bugu, Dniestru i na górach 
Krymu, Kaukazu i północnej Persyi. W Ro- 
syi mianowicie widać wyraźnie, jak dąb coraz 
silniej zostaje wypierany. A. yon Lowis, 
który badał rozpowszechnienie się dębu w In 
flantach, powiada co następuje: „Ze znaków 
dowodzących istnienia niegdyś całych lasów 
dębowych w tych stronach, zasługują na 
uwagę znajdowane w wodzie pnie dębów. 
Na dnie wielu rzek spotykamy całe pokłady 
pni dębowych; pnie te czasami zostają uno
szone przy powodzi, a przy nizkim stanie 
wody niekiedy widać je na dnie. Obecnie 
nad rzekami temi niema wcale dębów. 
Oprócz tych śladów lasów dębowych, pocho
dzących z nieznanej epoki, spotykamy zawsze 
ślady, dowodzące wielkiego rozpowszechnię- j  

nia dębu już w późniejszych wiekach, pomimo j  

że dziś zupełnie go .niema w tych stronach. • 
Są to korzenie dębów spotykane w ziemi, cza- j  

sem nawet zupełnie zbutwiałe, oznaczające 
miejsca, na których dęby dawniej rosły i wy- | 
kazujące tym sposobem rozpowszechnienie 
ich w tej okolicy.” Na zachodnim brzegn 
Ameryki północnej granicą północną dębu 
jest Nutkasund. W  głębi Kanady lasy dę
bowe sięgają do południowych brzegów je- j  

ziora Winnipeg, a na brzegu wschodnim koń
czą się dębem białym koło Quebeku. Granica 
buku idzie od południowej Norwegii i Szwe- 
cyi koło Królewca, przez wschodnią Polskę, 
Wołyń, Podole i Bessarabią, sięgając naj
dalej na południe na północ od Kiszyniewa. 
Po drugiej Ftronie stepów południowej Ros-

syi buk ukazuje się w Krymie i na wyższych 
częściach gór Kaukaskich, a stamtąd docho
dzi do gór północnej Rossyi, gdzie zajmuje 
wielkie przestrzenie. Dalej spotykamy buk 

|. w dwu pokrewnych odmianach dopiero w Ja- 
ponii. Dęby jak i buki mięszają się w Euro
pie z wiązami, jesionami, klonami i lipami. 
Lipa drobnolistna dochodzi na północy do 
linii leżącej między 62°—58° st. szer. półn. 
do Uralu, potem przechodzi nad Tobolskiem 
i Tomskiem i kończy się w dorzeczu Amuru 
W  Ameryce północnej lasy są jeszcze bar
dziej urozmaicone. Składają się z wiązu 
ameryk., lipy, orzecha włoskiego, 14 gatun
ków wierzb, 5 topoli, 2 olch, jesionu, leszczy
ny, kasztana słodkiego i płatana amerykań
skiego. Obok tego występują drzewa igla
ste, jak sosna amerykańska (Weimutba). 
Południowa granica europejskich drzew liścia
stych idzie od Hiszpanii północnej, gdzie się 
mniej więcej schodzi z granicą oliwki, przez 
południową Francyą do południowego stoku 
Alp, przez półw. Bałkański do południowej 
Rossyi, gdzie już widzimy lipę srebrno-listną 
i zawsze zielone dęby, dalej przez południo
wy koniec Uralu, wzdłuż stepów Azyi środ
kowej do Amuru. Na południowej granicy 
drzew liściastych w Ameryce, która to grani
ca idzie od gór nadbrzeżnych Kalifornii do 
dorzecza Ohio i Missisipi, gdzie się kończy, 
spotykamy wielokrotnie drzewa liściaste 
zawsze zielone.

Jako pierwsze z tych drzew występują: 
oliwka amerykańska, magnolia, tulipano
wiec, dąb farbierski (Quercus tinctoria, 
Willd.) i laur.

W obecnych czasach człowiek silnie wpły
wa na walkę o byt w lesie przez wyzyski
wanie lasu do swych celów i dobieranie po
trzebnych rodzajów drzew. Tylko tam gdzie 
las wolny jest od wpływu człowieka, walczy 
on o byt na naturalnych podstawach i sil
niejsze drzewa zwyciężają słabsze.
(Z Theo Seelmanna: „Natur und Haus,” 

1894 r. zeszyt 18).
Tł. Z. S.
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B A D A N IA  FIZYOLOGICZNE
wobec k r y ty k i  filozoficznej.

(Według-Hauptmana: Die Methaphysik der moderne 
Physiologie).

(Dokończenie).

Rozpatrując prace poprzedników Munka, 
zaznaczyliśmy już kilkakrotnie stanowisko, 
jakie fizyolog ściśle badający zachować po
winien, dlatego też nie będziemy powtarzali 
tego motywu. Przyjmijmy więc z Munkiem, 
że funkcye psychiczne mogą, a nawet muszą 
być lokalizowane w systemie nerwowym i roz
patrzmy z tego stanowiska znaczniejsze błę
dy, jakie Munk popełnia. Żeby rozpatrzeć 
wszystkie, trzeba byłoby napisać całą książkę.

Zacznijmy od założeń.
a) Pierwszem założeniem Munka było 

twierdzenie psychologiczne, źe rozpoznanie 
przedmiotu polega na syntezie dwu elemen
tów: wrażeń i wyobrażeń. W doświadcze
niach, naszkicowanych poprzednio i których 
tutaj używać będziemy, jako przykładów, 
pies po wycięciu ośrodków, w których umiesz
czone były wyobrażenia przedmiotów, nie roz
poznawał niczego.

b) Drugiem założeniem było, że różnica 
pomiędzy zachowaniem się zwierzęcia po wy
cięciu ośrodka wyobrażeń wzrokowych i po
między zachowaniem się zwierzęcia przed 
wycięciem tegoż ośrodka polegały na różnicy, 
jaka zachodzi pomiędzy rozpoznaniem przed
miotu a spostrzeżeniem i widzeniem tegoż. 
Wszelkie inne przyczyny wpływające na 
uszkodzenie ruchu były wykluczone.

c) Trzecie założenie mówiło, źe rozpozna
nie przedmiotu różni się od jego widzenia.

d) Czwarte nakoniec, że obadwa stany, 
(rozpoznanie i widzenie) dadzą się rozróżnić 
doświadczalnie.

Zacznijmy od pierwszego założenia. Do 
jakiego stopnia prawdopodobnem jest założe
nie, źe rozpoznanie przedmiotu jest tylko za- 
leżnem od przyłączenia się wyobrażeń? Po
mijamy tutaj już ten fakt, źe psychologia nie 
mogła jeszcze dotychczas odpowiedzieć ściśle

na pytanie, jakim jest proces psychologiczny, 
towarzyszący rozpoznaniu przedmiotu '). 
U Munka rozpoznanie przedmiotu posiada 
inne zupełnie znaczenie.

Pies nie „poznał,” nie „zrozumiał” otrzy
manych wrażeń, ma przedewszystkiem ozna
czać, że nie reagował celowo na otrzymane 
wrażenia, źe reakcye jego nie posiadały tej 
cechy, jaką posiadają ruchy normalnego 
zwierzęcia—nie dążyły do zachowania osob
nika.

Zacieśniwszy w tym kierunku znaczenie 
używanych przez Munka pojęć, musimy zapy
tać się, jaką pewność ma Munk, źe „rozpo
znanie,” zrozumienie ogranicza się działalno
ścią każdego pojedyńczego zmysłu? Jeżeli 
pies przypomina sobie znaczenie jakiegokol
wiek przedmiotu, to trudno przypuszczać, aże
by znajomość tego znaczenia została nabytą 
jedynie przy pomocy jednego zmysłu.

Rozpoznanie pokarmu np., ocena znaczenia 
pokarmu, jest procesem tak złożonym, że dłu
giego doświadczenia i różnorodnych zmysłów 
trzeba było, zanim proces ten został ugrun
towany. Obok wrażeń wzrokowych, mają tu
taj bardzo ważne znaczenie powonienie, pou
czające o jakości pokarmu; potrzebnem tutaj 
było poznanie pokarmu jako środka uspoka
jającego głód; dołączyły się także całe grupy 
■wrażeń dotykowych, cieplikowych i t. d.

Sam widok pokarmu niewiele nauczyłby 
jeszcze psa, jakie znaczenie posiada pokarm. 
Dopiero połączenie całych grup różnorodnych 
wrażeń mogło doprowadzić go do zrozumienia 
znaczenia pokarmu. Jeżeli więc Munk po 
■wycięciu ośrodków, lokalizujących wyobraże
nia wzrokowe, powiada, źe pies nie rozumiał 
znaczenia pokarmu i nie rozpoznał go, to my 
z trudnością moglibyśmy się zgodzić' na taki 
wniosek.

Munk sam w praktyce nie bardzo polegał 
na ścisłości swoich teoretycznych rozumowań. 
Obznajmiając psa nanowo z otoczeniem, nie 
ograniczał się on jedynie na pokazywaniu mu 
przedmiotów—przeciwnie, postępował dość 
energicznie, nurzając łeb psa w naczyniu 
z wodą, ażeby ten jej się dotknął, podsuwając 
mu jedzenie pod sam nos, ażeby ten je poczuł,

') Porównaj polemikę Hoffdinga i Lehmana, 
Phi], stud. tom V i VIII.



N r 13. WSZECHSWIAT. 203

spędzając go ze schodów, dotykając palcem 
oczu, aby mrugał i t. d.

Wszystkie te środki pociągały za sobą 
wszechstronne rozwinięcie doświadczenia psa, 
a nie ograniczały się na rozwinięciu w nim 
na nowo tylko wyobrażeń wzrokowych.

Wykazawszy całą błędność pierwszego za
łożenia Munka, możemy ograniczyć się na 
krótkiem zaznaczeniu ważności następnych.

Czy ściśle badający eksperymentator ma 
prawo zupełnie dowolnie przyjmować, że róż
nica w zachowaniu się zwierzęcia polega tylko 
na różnicy pomiędzy rozpoznaniem lub nie- 
rozpoznaniem przedmiotu, że nie są tutaj wy
kluczone inne możliwości uszkodzenia? Na- 
szem zdaniem, nie. Dopiero dowiódłszy, źe 
inne uszkodzenia ruchu nie mają żadnego 
znaczenia, Munk miałby prawo uczynić po
wyższe przypuszczenie.

Przyjąwszy nawet, że dwa pierwsze założe
nia są zupełnie słuszne, musimy zapytać się 
dalej, jakie objektywne dane pozwoliły Mun- 
kowi określić różnicę pomiędzy widzeniem 
przedmiotu i pomiędzy rozpoznaniem tegoż? 
Munk nie zatrzymał się nawet nad tem pyta
niem. Nie przypuszczał on widocznie, że 
twierdzenia tak ważne muszą być umotywo
wane i poparte dowodami.

Streszczając rezultaty naszej krytyki, mu
simy powiedzieć: Założenia, jakie poczynił 
Munk, nie wytrzymują krytyki.

Przejdźmy do praktycznej strony zagadnie
nia i zapytajmy, czy Munk rzeczywiście do
wiódł lokalizacyi wrażeń i wyobrażeń?

Rozpatrzmy znów tylko lokalizacyą wrażeń 
i wyobrażeń wzrokowych.

Doświadczenia Munka miały na celu do
wieść, że pewne fuukcye psychiczne, w naszym 
przykładzie wrażenia i wyobrażenia wzroko
we, lokalizują się w pewnych ośrodkach móz
gowych. Ażeby tego dowieść powinien był 
Munk odpowiedzieć twierdząco na następują
ce punkty:

1 ) po wycięciu odpowiednich ośrodków pies 
traci wogóle czucia wzrokowe,

2) traci je wszystkie,
3) traci wyłącznie tylko czucia wzrokowe,
4) wycięcie jakiegokolwiek innego ośrodka 

pozostawia wszystkie czucia wzrokowe niena- 
ruszonemi.

Na powyższe punkty Munk odpowiada bar
dzo niedokładnie lub nie odpowiada wcale.

Obok wrażeń optycznych, akustycznych 
i t. d. Munk rozróżnia jeszcze całą grupę 
wTrażeń dotykowych, mięśniowych i t. d., które 
bezpośrednio wpływają na dokładność i celo
wość wykonywanych ruchów. Jeżeli więc po 
wycięciu ośrodków wzrokowych Munk zauwa
żył, że zwierzę porusza się nienormalnie, to 
pierwszem pytaniem, jakie mu się powinno 
było nasunąć, powinno było być: co tu jest 
przyczyną nienormalności, brak wrażeń lub 
wyobrażeń wzrokowych, czy też przerwa, jaka 
nastąpiła pomiędzy ośrodkiem kierującym 
ruchem, a nerwami otrzymującemi podrażnie
nie? Dopóki to pytanie nie zostało rozstrzyg
nięte, wszelkie lokalizowanie wrrażeń lub wy
obrażeń wzrokowych jest zupełnie błędnem ‘).

Drugie pytanie, czy wyjątkowo tylko zo
stał uszkodzonym wzrok, nasuwa także pewne 
wątpliwości. Jeżeli Munk zauważył, że pies, 
po wycięciu powyższych ośrodków, kręci się 
to w prawo to w lewo, nieposuwając się wcale 
z miejsca, że się nie oryentuje nawet w najle
piej poprzednio znanej miejscowości, to wątpli
wość nasza jest w bardzo wielkim stopniu 
uzasadniona. Dlaczego pies nie może się 
oryentować przy pomocy innych zmysłów’? 
Wszak każdemu wiadomo, źe właśnie w bar
dzo dobrze znanem miejscu możemy najła
twiej obywać się bez oczu, wrażenia innych 
zmysłów wystarczają najzupełniej do posuwa
nia się w określonym kierunku.

Trudnem, a właściwie niemożliwem do do
wiedzenia jest następnie twierdzenie, że pies 
„nie widzi.” Ruchy zwierzęcia nie są wcale 

I w stanie o tem objaśnić. Możemy z zupełncm 
prawdopodobieństwem przypuszczać, że zwie
rzę reagujące anormalnie otrzymuje jeszcze 
znaczną ilość wrażeń ocznych, lecz że one tyl
ko nie mogą wpływać na ruchy.

Odwrotnie znów, wycięcie innych ośrodków 
nie daje nam żadnej pewności, że wszystkie 
wrażenia i wyobrażenia wzrokowe zostały za-

') BJędnem dla tego, że jeżeli przyczyną nie- 
| normalnych reakcyj była przerwa w połączeniach 

nerwów, to też same rezultaty mogą być powodo
wane przez naruszenie tychże połączeń w innem 
miejscu układu nerwowego. Reakcye wzrokowe 
mogą zaniknąć tak samo dobrze na skutek prze
cięcia nerwu wzrokowego,®jak i na skutek prze- 

| cięcia połączeń tego nerwu z innemi częściami 
| układu nerwowego.
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chowane, dopóty przynajmniej, dopóki będzie
my obserwowali same tylko ruchy zwierzęcia.

N a tem ograniczymy rozbiór prac Munka. 
Przypuściwszy nawet teoretyczną, możność 
lokalizowania zjawisk psychicznych, staraliśmy 
się wykazać, źe i wtedy nawet założenia, j a 
kie Munk czyni, są jeszcze niczem nie uza
sadnione, źe i w tem przypuszczeniu, źe zało
żenia jego są słuszne, otrzymane rezultaty 
nie odpowiadają nadanemu im znaczeniu. Sy
stem nerwowy nie jest i nie może być grupą 
niezależnych od siebie ośrodków.

Cała działalność układu nerwowego przed
stawia jednę całość harmonijną, uszkodzenie 
jednej części tej całości narusza całą harmo
nią, może więc pociągnąć za sobą skutki 
znacznie przewyższające ten zakres, jaki im 
chcielibyśmy nadać. Jeżeli uszkodzenia ma
szyny są nietylko zależne od istnienia pewmej 
jej części składowych, ale i od stosunku, w ja 
kim ona znajduje się do całości, to tembar- 
dziej mamy prawo przypuszczać, że zmiany, 
objawiające się na zewnątrz pod wpływem 
uszkodzeń oddzielnych ośrodków mózgu, są 
nietylko funkcyą tych ośrodków, ale zależą 
także od znaczenia tych ośrodków w stosunku 
do innych części układu nerwTowego ').

Około imienia Goltza grupuje się opozycya

') Obok motywów już przytoczonych zwracamy 
tutaj uwagę na jeszcze jeden. Jak należy sobie 
fizyologicznie wytłumaczyć fakt przyjęty przez 
Munka, według którego wyobrażenia mieszczą, się  
w innych komórkach nerwowych, aniżeli wrażenia? 
D laczego działalność komórek nerwowych, odbie
rających wrażenia, zostaje przechowaną w komór
kach mieszczących wyobrażenia? Wundt pozwala 
sobie z tego powodu na następując!), złośliwość: 
proponuje on, aby dla łatwiejszego fizyologiczne- 
go zrozumienia zjawiska, formę: doświadczenie 
składa wrażenia w komórkach pamięciowych, za
stąpić przez formę: „komórki pamięciowe składają  
w sobie podrażnienia pierwo*nych ośrodków zm y
słowych”. Takie zrozumienie, powiada on, ma (o 
za sobą, że zbliża się do znanych nam zjawisk fi- 
zyologicznych. Zauważamy często, że wymoczek 
umieszcza w sobie znajdujące się w pobliżu cząst
ki pokarmu. Mówimy wówczas, że wymoczek 
uożera. „Muie zdawałoby się, powiada \Vundf, 
że powyższe pojęcie byłoby ściślejszem , aniżeli 
pojęcie „um ieszcza” w sobie. D laczegóż więc nie 
moglibyśmy powiedzieć że komórka pamięciowa 
pożera wrażenia umysjowe. Wówczas będziemy 
mogli przynajmniej zrozumieć zjawisko” (Phil. 
stud. IX  str. 68).

przeciwko teoryi lokalizacyi Munka. Już: 
przy rozpatrywaniu pracy Goltza nad dzia
łalnością rdzenia pacierzowego zauwaźyliśmyr 
źe zacząwszy pracę w kierunku ściśle metafi
zycznym, doszedł on do zrozumienia zasadni
czego stanowiska, z jakiego należy prowadzić 
badania.

Tenże zasadniczo prawidłowy kierunek 
przebija się także z badań Goltza nad działal
nością wyższych ośrodków nerwowych.

Goltz pierwszy wypowiada zdanie, że dzia
łalność rdzenia pacierzowego nie może się za
sadniczo różnić od działalności innych ośrod
ków nerwowych. Twierdzeniem tem usuwa 
z badań wszelkie psychologiczno-duohowe pier
wiastki i sprowadza je do badania fizyolo- 
gicznego objawów mechanicznych.

Biorąc pod uwagę fakt. że jedynym obja
wem uszkodzeń organów centralnych są zmia
ny w ruchach zwierzęcia, Goltz stara się ści
ślej określić stosunek pomiędzy zmianami ru
chów, a uszkodzeniami. „Głuchem powiada 
on, nazywam takie zwierzę, na którego ruchy 
nie wpływa wcale dźwięk, działający na zmysł 
słuchu,” nieokreślając powyższem twierdze
niem rodzaju wpływu, jaki należy przypisać 
odpowiednim ośrodkom.

Jeżeli z pomiędzy tegoczesnych badaczy 
należy uważać Goltza za jedynego, k tó ry  
względnie prawidłowo sformułował pytanier 
to nie znaczy jeszcze, że objaśnienia jego sto
ją  zawsze na wysokości stanowiska ').

U niego także spotykamy objaśnienia, któ
re bardzo odległemi są od konsekwentnego 
rozpatrywania, objaśnienia takie noszą zawsze 
formę przygodną.

Zadaniem niniejszego szkicu było zwróce
nie uwagi czytelnika na szereg kwestyj, które 
w fizyologii i psychologii są palącemi. J e 
steśmy zupełnie świadomi tego, że nie wyczer
paliśmy zarzutów; nie mieliśmy jednak wcale 
tego zamiaru. Chodziło tylko o wskazanie 
głównych błędów, które pracom tylu uczonych 
ujmują znaczną część ich wartości; podstawą 
tych błędów było to, że były one robione bez-

') Zaznaczamy tutaj, że chodzi nam o teore
tyczne stanowisko a nie o prnk‘yczną wartość 
pracy Goltza.
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krytycznie. Na tę samą bezkrytycznośó cier
pi w wyższym jeszcze stopniu psychiatrya.

Każde badanie psychiatryczne, każdy pod
ręcznik wskazuje nam stały błąd wszystkich 
fachowców tej dziedziny, nierozróźnianie zja
wisk fizycznych—fizyologicznych i stanów psy
chicznych. Pomimo, że tysiąckrotnie każdy 
powtarza: „psyche” nie może działać na ciało, 
pomimo to jednak spotykamy się ciągłe 
z „psychicznemi przyczynami” chorób umy
słowych i odwrotnie. Stan taki wywiera je
den skutek: nie pozwala on prawidłowo usy
stematyzować zjawisk, nie pozwala wypraco
wać pewnych metod. Badania celowe musi po
przedzać jasno sformułowane pytanie: czego 
szukać? Dopóki pytanie jest błędnem, dopó
ty i badania będą bez wartości.

D r W. Heinrich.

Przyczynek do sprawy zmienności pewnych 
roślin.

Wiadomo powszechnie, że grunty czarnoziemne 
Podolskiej gubernii wpływają wogóle dodatnio na 
wzrost i plon roślin zarówno uprawnych jak  
i wielu dzikich, dochodzących tam większej wyso
kości i grubości, oraz otrzymujących obfitsze roz
gałęzienie i ukwiecenie w porównaniu z zachod- 
niemi prowincyami naszego kraju z nad W isły, 
Odry lub Warty. Prócz tych różnic, znanych 
powszechnie nawet nie botanikom, zachodzą 
w wielu roślinach flory polskiej subtelniejsze róż
nice w uwłosieniu łodyg lub liści, w szerokości 
i  kształcie liści, w głębokości wcięć lub uzębienia 
ich brzegów i t. d w zależności od gleby i k li
matu, resp. długości i szerokości geograficznej.

Kilka uwag, dotyczących poniekąd tej kwestyi, 
wypowiedział K. Eapczyński w 6 tomie Pamiętni
ka fizyograficznego (1886) z okazyi zielnika nad- 
bajkalskiego Łagowskiego. Na podstawie po
równania gatunków nadbajkalskich z naszemi 
przyszedł on do wniosku, że w miarę posuwania 
się ku wschodowi, wiele roślin podlega mniej lub 
więcej znacznym zmianom iże  zmiany te daleko czę
ściej dotyczą liści aniżeli kwiatów. Między inr.e- 
mi przytoczył tam przykłady roślin, które 
w klimacie syberyjskim miały zęby na skraju l i 
ści znacznie głębsze i obfitsze, aniżeli te same ga
tunki np. w Królestwie Polskiem. Niewdając

się w bliższy rozbiór tego faktu, zaznaczę tylko, 
że u niektór3rch roślin ukraińskich można zauwa
żyć podobne różnice co do głębokości wcięć lub 
ząbków na skraju liści w porównaniu z temiż ga
tunkami z Królestwa Polskiego, Ślązka lub W. 
Ks. Poznańskiego, jako przykłady mogą służyć: 
Anemone ranunculoides, Chrysosplenium alterni- 
folium, Spiraea Filipendula, Veronica (niektóre 
gatunki), Corydalis sojida i in.

Względem tych roślin mógłbym użyć wyraże
nia, że w gub. Podoi. konfury wcięć i zębów ich li
ści są śmielsze, głębsze, a słąd większą nieraz 
rozmaitość form przedstawiające, aniżeli w tych sa
mych roślinach z zachodnich prowincyj kresowych.

Atoli zmiany, jakim podlegają niektóre rośliny 
w miarę posuwania się ku wschodowi lub połu- 
dnio-wschodowi naszego kraju, bywają niekiedy 
znacznie większe, dotyczeć bowiem mogą kształtu  
i złożenia liści, wskutek czego osobniki tak zm ie
nione nie pasują do powszechnych opisów i dya- 
gnoz we florach podawanych i zmuszają nas do 
uznawania ich za odrębne, florze wschodniej wła
ściwe odmiany.

Jako przykład takich większych zmian zacho
dzących w niektórych roślinach we wschodniej 
części kraju, przytoczę na ten raz dwie nowe od
miany, które udało mi się odróżnić w r. z. w pow. 
taras zeza .iskim.

Pierwszą z tych roślin jest Solanum Dulcama- 
ra (psianka słodlcogorz), roślina powszechnie zna
na, pospolita na całej przestrzeni ziem polskich. 
Zgodnie z opisami różnych flor, ma ona liście ja 
jowato podlugowate, całobrzegie, w nasadzie czę
sto sercowate, całe, z których górne są oszczepo- 
wate lub mniej albo więcej głęboko nierówno 
3 dzielne (najczęściej 3 klapkowe), t. j . opatrzo
ne u dołu jakby dwoma dużemi uszkami, oddzie- 
lonemi od pozostałej części liścia raniej lub wię- 
cej glębokiemi wcięciami (Fiek, Garcke, Beck, 
Willkomm, Lackowitz i in.).

Schmalhausen, który w czasie pisania swej flo
ry Zabuża, dość dużo sam herboryzował między 
Bugiem a ujściem Bohu, oraz korzystał z nader 
bogatych zielników wołyńskich Bessera, tudzież 
podolskich Andrzej o wskiego i Rogowicza, nie 
rozszerza powyższego opisu liści Solanum 
Dulcamara, ani też nie podaje żadnej od
miany (Flora, str. 419). Z niemieckich jednak  
autorów Garcke robi uwagę, że Solanum Dulca- 
mara jest rośliną bardzo zmienną, a Fiek i Poto- 
nie idą o krok dalej i przytaczają var. assimile 
Friv. et Griseb., o wszystkich bez wyjątku li
ściach całych, uszek nieposiadających, w nasadzie 
nieco sercowatych. Odmiana ta należy do flory 
polskiej, bo rośnie na Śląsku, przytrafia się jednak 
rzadko, w stosunku do formy typowej jest ona 
formą, że tak powiem, uproszczoną, wsteczną. 
Zupełnie przeciwne stanowisko względem formy 
typowej zajmuje nowa jej odmiana, var. Dybow- 
skii nobis, której nadałem tę nazwę na cześć 
współczesnego botanika polskiego dra W ła
dysława Dybowskiego z Niańkowa. Liście
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Solanum Dulcamara var. Dybowskii nietylko że 
nie są całe, jak  u var. assimile, ani nierówno 
3 klapkowe (uszkami opatrzone) jak u formy ty 
powej, lecz, wbrew dotychczasowym opisom tego  
gatunku, lirowatopierzaste.

Odmianie tej niemożna odmówić prawa obywa
telstwa w nauce na tej samej zasadzie, na jakiej 
przyjęto wzmiankowaną wyżej var. assimile Friv. 
et Griseb., obie bowiem przedstawiają odskoki 
od typu w kierunkach zupełnie przeciwnych. Od
tąd więc psianka slodkogorz obejmuje we florze 
polskiej 3 odmiany: a) typica, (3) assimile Friv. 
et Griseb. oraz y) Dybowskii, k'órych wzajemne 
rozgraniczenie bardzo łatwe: okazy o wszystkich 
bez wyjątku liściach całych, uszek nieposiadają- 
cych należą do odmiany j3; okazy o jednym lub  
więcej liściach lirowatopierzastych są odmianą y; 
w szystkie zaś pozostałe (pośrednie) okazy, a tych  
je s t  najwięcej, o górnych liściach oszczepowatych  
lub 2 uszkami opatrzonych, stanowią var. a  (ty
pica).

Drugą ze wzmiankowanych z powodu swej 
zmienności roślin je s t  powojnik prostołodygowy 
(Clematis recta L .), którego opisy w rozmaitych 
florach zgadzają się w tym względzie, że posiada 
on liście pojedynczo pierzastozłożone, składające 
się z 2 — 3 par listków jajowatych lub sercowa- 
tych, całobrzegich oraz podobnego nieparzystego 
listka wierzchołkowego. Jeden tylko Beck (Flora  
von Nieder-Oesterreich str. 411 ) uzupełnia ten  
opis uwagą, że dolne liście mogą być niekiedy po
jedyncze, a nie pierzaste, oraz że niezmiernie 
rzadko przytrafiają się okazy .o liściach pierza
stych, których dolne listeczki bywają podzielone. 
Formy takie spotykałem na Ukrainie, choć 
Schmalhausen o nich nie wspomina. Ostatnim 
szczeblem w tym szeregu stopniowych przekształ
ceń liści powojnika prostołodygowego pojedyn
czych, pojedynczo pierzastozłożonych, 2— 3 pa
rzystych, pojedynczo pierzastozłożonych o dolnych 
listkach 2 (rzadziej 3) klapkowych lub siecznych, 
jest krańcowa odmiana, którą mianuję var. Reh- 
manniana na cześć profesora dra Antoniego Reh- 
manna ze Lwowa, wydawcy Zielnika flory pol
skiej. Odmiana ta ma przynajmniej w środkowej 
części łodygi liście poniekąd podwójne pierzasto
złożone, a właściwie pojedynczo pierzas*e, o dol
nej parze listków zastąpionej przez 2 długoogon- 
kowe naprzeciwległe listki 3 listeczkowo złożone 
(o listeczku środkowym dłuższym a dwu bocznych 
krótszym ogoneczkiem opatrzonych). Przyjąwszy  
pod uwagę, że liść  Clematis recta składa się z 2— 3 
par listków, należy wyżej opisaną trzylisteczkową 
dolną parę u naszej odmiany uważać za nowo
przybyłą, gdyż wyżej na tym samym ogonku li
ściowym znajdujemy w komplecie wzmiankowane 
-3 pary listków. Niekiedy taka zamiana dolnej 
pary listków na listki 3 listeczkowozłożone ma 
miejsce u  odmiany Rehmanna tylko z jednej stro
ny, podczas kiedy naprzeciwległy listek je s t  po- 
jedyńczy, 2 (3) klapkowy lub częściej 2 (rzadko 
3) sieczny, t. j . do samej nasady podzielony.

Często też podobny 2 dzielny listek spotykamy 
w tym samym liściu na miejscu drugiej z kolei 
pary listków z jednej lub z obu stron. Okolicz
ność ta rzuca pewne światło na mechanizm p o 
wstawania podobnych odmian u tej lub u innych 
roślin.

Mimo form przejściowych (a takiemi są formy
0 listkach podzielonych, wzmiankowane u Becka)- 
nikt nie odmówi prawa bytu tej nowo odróżnionej, 
odmianie: wiele bowiem analogicznych odmian 
jest ju ż  opisanych przez Uechtritza, Fieka, Becka.
1 innych, zaś istnienie nieprzerwanego nieraz łań
cucha form przejściowych między odmianami 
a niekiedy nawet gatunkami je s t rzeczą zbyt zna
ną każdemu z nowoczesnych botaników i dawno' 
już minął czas, kiedy fakt istnienia form przej
ściowych stawał na przeszkodzie do odróżnienia, 
nowych gatunków lub odmian.

Dr Fr. Bln/iski.

Towarzystwo Ogrodnicze.

Posiedzenie szóste Komisyi teoryi ogrodni
ctwa i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło’ 
się dnia 21 marca 1895 roku, o godzinie 8-ej 
wieczorem.

1) Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2) Sekretarz Komisyi pokazywał i treściwie 
opisał gatunki rzadszych roślin kwitnących, wy-

| hodowanych i nadesłanych przez zakład ogrodni
czy braci Hoserów, a mianowicie:

Zygopetalum intermedium, piękny zdrowy okaz 
z  4-ma kwiatami, z kilkoma gałęziami ulistnio- 
nemi.

Cattleya Mendeli z 1 kwiatem okazałym, bia
łym, liśćmi szerokiemi.

Odontoglossum Rossi, Lindl. var. majus, z 3-ma 
kwiatami, o zewnętrznych płatkach brunatno na- 
krapianych, wewnętrznych 2-ch białych, przy na
sadzie z 2-ma plamkami brunatnemi, wargą czy
sto białą.

Tradescantia W arszewiczii, z gronem dużem 
różowych kwiatów.

Primula acaulis alba fl. plen., z kilkoma kwia
tkami pięknemi i listkami.

3 )  P. J. Morozewicz przedstawił zgromadzo
nym okazy skał alpejskich, zebranych przez siebie 
w lecie r. 1894 w Szwajcaryi, podczas wycieczki 
geologicznej, urządzonej staraniem VI Zjazdu 
międzynarodowego geologów. Okazy te stanowią 
ilustracyą do t. zw. dynamometamorfizmu, zjawiska 
nietylko nader rozpowszechnionego w Alpach, 
lecz w ysypującego tam częstokroć w formach
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nadzwyczaj charakterystycznych, o czem obszer
niej pafrz W szechświat z r. z ., Nry 4 6 — 49.

4) P . A. Ślósarski streścił wyniki pracy F . 
Fischera z Zuriehu nad „przemianami motyli pod 
wpływem zmian temperatury.”

R ozpoczął od wskazania gatunków motyli, nad 
któremi autor robił spostrzeżenia, a mianowicie 
nad gatunkami rodzaju Rusałka, Vanessa, V. pror- 
sa, V. C— album, V. polychloros, V. urticae, V. 
Jo, V. Antiopa, V. atalanta i V. Cardui.

Następnie mówił o metodzie stosowanej przez 
autora przy spostrzeżeniach, jako też o materyale, 
jakim rozporządzał; dalej o odmianach ołrzyma- 
nych przy zastosowaniu nizkiej temperatury, mia
nowicie o odmianach: 1) Pawika, Yanessa Jo L. 
aberratio Fischeri Standf. 2) Żałobnika, Vanessa 
Antiopa L. aberratio artemis Fischer, jako też 
o odmianach otrzymanych przez stosowanie temp. 
wyższej: a) Pawika, Vanessa Jo L. var. Sardoa, 
b) Żałobnika, Vanessa antiopa L. aberratio epione 
Fischer.

W końcu przedstawił rodowód rusałek, Vanessa, 
według F . Fischera.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

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

—  Energia wybuchów wulkanicznych. W ak
tach akademii Gioenia di Catania, podał p. A. 
Ricco obliczenie energii wybuchów wulkanicznych, 
biorąc za podstawę rachunków masę materyału 
wyrzuconego w kilku wybuchach na wyspie Vol- 
cano, jakoteż wysokość i rozległość obłoku dymu 
wulkanicznego. Z rachunków tych wypływa, że 
w ciągu minu*y na -powierzchni metra kwadrato
wego krateru wykonaną była praca 11 400  milio
nów kilogrametrów, na przestrzeń zatem całego 
otworu wybuchowego, obejmującego 78 metrów 
kwadratowych, przypada praca 890  0 0 0  milionów  
kilogrammetrów. Olbrzymia ta energia wystarcza 
do wyjaśnienia wszystkich dostrzeżonych objawów.

S. K.

—  Dochodzenie trucizn metalicznych zapomo
cą elektrolizy. W  memoryale przedstawionym  
kongresowi hygienicznemu w Liyerpool wykazuje 
p. Kohn, że najnowsze udoskonalenia metod roz
bioru elektrolitycznego dozwalają posługiwać się 
nim korzystnie przy poszukiwaniu trucizn meta
licznych. Gdy idzie o antymon, ołów, miedź, 
rtęć, kadm, metoda ta wykazać je s t  w stanie 
obecność 0 miligrama metalu. Analiza elektro
lityczna bardziej jest czuła, aniżeli jakakolwiek

inna metoda rozbiorowa, zwłaszcza w obecności' 
substancyj organicznych.

T. R.

— • Drobne planety. Do przytoczonej niedawno 
(Wszechś. z r. b. sfr. 174) liczby 398  drobnych 
planet, odkrytych do końca roku zeszłego, przy
były dwie jeszcze, dostrzeżone przez p. M. W olfa 
na płycie fotograficznej 23 lutego. W ten sposób 
zaokrągliła się czwarta setka drobnych planetoid. 
Z ogólnej tej liczby połowę przeszło odkryli trzej 
tylko astronomowie: Palisa 83 , Charlois 72 i 0 . 
H. F . Peters 47.

S. K.

—  Nowy minerał talu, jak donosi „Naturę,” 
odkryty został przez p. Krennera z Pesztu. M i
nerał ten, który otrzymał nazwę „lorandytu,“ 
znajduje się w towarzystwie realgaru w Allchar 
w Macedonii; przedstawia się w pos*aci kryszta
łów przezroczysłych, barwy czerwonej o różnych 
odcieniach. W zór jego ma być: T lA sS 2.

T. R.

R O Z M A IT O Ś C I.

—  Nowe ziarna oleiste sprowadzili pp. Lecon- 
te i Hebert z Kongo francuskiego, z okolic Braz- 
zayille. Ziarna te są owocami wielkiego drzewa, 
a krajowcy zbierają je , gdy opadają na ziemię. 
Są one jadalne i zawierają około 50 odsetek 
tłuszczu na wagę. Wydobyta z nich substancya 
tłusta składa się w połowie z oleiny, w połowie 
zaś z margaryny, palmityny, stearyny i t. p. Po
dróżnicy sądzą, że ziarna te zyskać mogą ko
rzystne zastosowanie w przemyśle.

(Comptes rendus).
T .R .

—  Temperatura wód bieżących. P. Forster, 
który oddawna zajmuje się badaniem temperatury 
rzek europejskich, twierdzi, że wzrost tempera
tury o l u między 10° a 20°C . podwyższa szyb
kość biegu wody o 0 ,5  odse*ki. Wraz tempera
turą zmienia się nie*ylko s ‘osunek substancyj roz
puszczonych, ale i ilość mikroorganizmów. Z obli
czeń teoretycznych wypływa, że spadek wody 
z wysokości 428  metrów sprowadzać winien 
wzrost temperatury o 1°, podobnego wszakże 
podwyższenia temperatury p. Forster nie do
strzegł.

T. R.
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—  Klasycy nauk Ścisłych. Wspominaliśmy 
ju ż  kilkakrotnie o pożytecznem wydawnictwie 
prof. Ostwalda: „Klassiker der exakten Wissen- 
scliaften.” Zbiór ten najwybitniejszych rozpraw  
naukowych z czasów dawniejszych obejmuje już  
60  (omów, albo raczej tomików, a ostałnie z nich 
zawierają: „Uwagi o zdejmowaniu kart ziemskich 
i niebieskich” Lamberta z r. 1 772 . „Rozprawy
0 rzutach kartograficznych11 Lagrangea z r. 1779
1 Gaussa z r. 1822: „O obniżaniu punktu krzep
nięcia cieczy11 Karola Blagdena z r. 1788. „R oz
prawy o termomełryi“ Fahrenheita, Reaumura 
i Clausiusa z r. 1 724 , 1730 — 1733 i 1742. 
„Rozprawa chemiczna o powietrzu i o ogniuu 
Sclieelego z r. 1 777 . „Nowe doświadczenia ma
gdeburskie dotyczące pustej przesfrzeni“ Ottona 
Guericke z r. 1672 . Są to, jak widzimy, kwe- 
s*ye dobrze znane z podręczników dzisiejszych; 
z niewątpliwą jednak korzyścią i z prawdziwą 
przyjemnością czytają się te rozprawy oryginalne, 
obejmujące pierwsze, genialne pomysły badań,

które się następnie olbrzymio rozwinęły, zarówno 
jak  opisy dawnych doświadczeń, dokonywanych 
środkami uderzająco prostemi, a które bezpośre
dnio ujawniały wielkie prawa przyrody.

T. R.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. M. P. K. Co do 1) Potrzebna znajomość 
analizy wyższej; co do 2) wystarcza znajomość 
kursu gimnazyalnego; co do 3) rozprawy tej nie 
otrzymaliśmy dotąd.

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 20 do 26 marca 1895 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemyślu i Rolnictwa w  W arszawie).

D
zi

eń

B arom etr
700 mm +  T em p era tu ra w st. c. K ierunek  w ia tru  

j i  SzybkoSć w m etrach
Sum a

opadu
7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 P 9 w. Naj w. Naj n. *«—

20 S. 32,8 29.1 3 4 .21 0,7 1,3 --2 ,4 2,0 - 2 . 3 89 sw».w»,w* 1,6
21 C. 37.1 39,0 4 1 , 9 2 , 8 — 1,4 —3,4 —0,1 — 1,4 75 W»,NW».NW» 0,7
22 P. 39,4 397 41,8 —2,8 0,2 —3,2 1.3 —4.3 75 W \W ».W * 0
23 S. 45,o 41,8 46.3 4.7 0.6 —0,1 l . l —4.6 70 NW ł ,fiW*.S\V3 —
24 N. 45,2 43,3 38.5 0,0 1.4 1,3 2,0 —o,ń 9 '> W»,SW*.S' 7.7
25 P. 36,5 36,9 3 ',2  ; 4,8 8,2 3 6 10,0 1,0 87 WMV«,0 —
26 W. 34.8 35.9 35,4 3.6 8,2 3 3 10,0 1,0 81 S*,SE»,SE* —

brednia 3»,7 0,8 81 10,0

U w a g  i.

'•# • d o  230 p. m.
#  przez cały dzień z przer 

j-JS- kilkakrotnie polatyw al

śnieg w nocy od 1 1 g. 
.Wista w  nocy puściła

T R E Ś Ć .  O celach i zadaniach elektrochemii. Streszczenie odczytu, wygłoszonego na publicznem  
posiedzeniu niemieckiego towarzystwa elektrochemicznego, d. 14 grudnia 1894  r., w Brunświku, przez 
prof. Ryszarda Meyera, przez T. R. —  Walka o byt pośród drzew dzikich, tłum. Z. S. —  Badania fi- 
zyologiczne wobec krytyki filozoficznej, przez dra W. Heinricha. —  Korespondencya W szechświata, 
przez dra Fr. Błońskiego. —  Towarzystwo Ogrodnicze. —  Kronika naukowa. —  Rozmaitości. —  Od

powiedzi redakcyi. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydawca A. Ś ló sarsk i. Redaktor B r. Z n a to w ic z .

H o s b o j c h o  I l ,e H 3 y p o i o .  B apniana, 1 7  M apra 1 8 9 5  r . Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.
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POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.

R yby amerykańskie odpowiednie do akwaryum.

Ameryka północna dostarczyła wielu 
cennych ryb, które dały się przyswoić 
i dosyć rozpowszechnić w różnych krajach 
Europy, mianowicie zaś w Niemczech.

Niektóre z tych ryb nadają się do hodo
wania w akwaryum, z powodu pięknych 
kształtów i niewielkich rozmiarów. Poni-

| żej podajemy opis dwu gatunków takich 
ryb, wraz z rysunkami z natury zdjętemi, 

| według czasopisma „Natur und Haus” 
(1894 r., zesz. 21).

Jedną, ze wspomnianych ryb jest sum 
karłowaty (Amiurns nebulosus); bywa on 
barwy żółtawej, a nawet ciemno brunatnej,

8um karłowaty (Amiurus nebulosus), u dołu na prawo. 
Ryba słoneczna (Pomotis yulgaris), u góry na lewo.
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z obłoczkowatemi plamami, długości do 
30 cm, waży zwykle około funta, rzadko 
dochodzi do 3 funtów wagi. Ciało ma wy
dłużone, opatrzone d wierna płetwami grzbie- 
towemi, dość szczupłemi, odbytową szero
ką, ogonową dość okazałą; wąsów 8 , z tych 
dwa do góry wzniesione. W Ameryce spo
tykamy Amiurus nebulosus na przestrzeni 
między wielkiemi Jeziorami a zatoką Me
ksykańską, prawie w każdem jeziorze lub 
rzece z mulastem dnem. Ulubionem miej
scem zamieszkania tej ryby jest stojąca, 
ocieniona i zarośnięta woda. Pokarm su
ma karłowatego stanowią zarówno rośliny, 
ja k  i zwierzęta, szczególniej owady i ich 
gąsienice.

Rybka ta może żyó nawet w gnijącej w o
dzie, gdzie już się żadna inna nie utrzyma. 
W Ameryce wysoko cenią słodkawe, poma
rańczowej barwy, mięso tej ryby, która 
daje się łatwo łowić na wędkę, szczególniej 
w nocy. Pierwsze osobniki Amiurus ne
bulosus dostały się do Niemiec w r. 1885 
w liczbie 50 i zostały oddane do chowania 
znanemu hodowcy ryb Maksowi z Borne 
Berneuchen w jego stawach.

Hodowla Amiurus powiodła się bardzo 
dobrze, a po kilku latach rozdano innym 
hodowcom już tysiące ryb, które tym spo
sobem się przyswoiły w Niemczech. Z po
wodu wielkiej żywotności i skromnych wy
magań, ryba ta nadaje się bardzo do akwa- 
ryum, o ile ma w niem muł i roślinność.

Drugą rybą nadającą się do akwraryum 
jest „Ryba słoneczna” (Pomotis vulgaris), 
mała rybka należąca do ryb okuniowatych. 
Ciało ma klinowate, płetwę grzbietową sze
roką i okazałą, podobnie jak  ogonową, p łe
twy brzuszne szczupłe. Na tle zielonawo 
połyskującem posiada ona liczne szare prę
gi. Na tylnym brzegu pokrywy skrzelo- 
wej ma czarną plamę, otoczoną złotym, 
błyszczącym paskiem, który przy każdem 
poruszeniu się ryby wydaje blask meta
liczny. Kiedy ryba staje się zdolną do roz
mnażania, przyjmuje zabarwienie niezwykle 
świetne. Cała ryba błyszczy fosforycznym, 
błękitno-srebrzystym blaskiem, a poprze
czne pręgi są zielone i pomarańczowe. Przy 
czarnej plamie występuje druga szkar
łatna.

Ryba słoneczna (Pomotis vulgaris) jest 
dość rozpowszechniona w Ameryce pół
nocnej, w rzekach i jeziorach, szczególniej 
w jeziorze Erie. Najchętniej trzyma się 
przy brzegach wód, lubi muł i wodę sto
jącą, a szczególniej ma upodobanie kryć się 
w zaroślach Elodea canadensis. Żywi się 
wyłącznie małemi wodnemi żyjątkami i dla
tego może być chowana w każdym stawie, 
bo nie niszczy zarybku innych ryb. Naj
większa jej waga dochodzi do pół funta,

daje się łatwo chwytać na wędkę i dostar
cza bardzo smacznego mięsa. Pomotis do
stał się z Ameryki do Francyi, a stamtąd 
przed dwoma lub trzema laty dostał się do 
Niemiec.

A. S.

Objawy astronomiczne
w kwietniu.

Dnia 20 o godzinie 9 rano wstępuje słoń
ce w znak Byka, czyli znajduje się w gwia
zdozbiorze Barana, który tedy zachodzi 
wraz ze słońcem i przestaje być widzial
nym; od wschodu natomiast wynurza się 
wczesnym wieczorem przeciwległy gwia
zdozbiór zwierzyńcowy — Waga. Oryon 
zbliża się coraz bardziej do poziomu i za
chodzi wcześnie, zwiastując tem na niebie 
początek wiosny, gdy natomiast dwie inne 
gwiazdy pierwszej wielkości, które w mar
cu ukazywały się na niebie w godzinach 
późniejszych, teraz wschodzą wcześniej, 
a mianowicie Kłos w Pannie i Wega w L i
rze, która wszakże w północnej stronie nie
ba znajduje się jeszcze bardzo blisko po
ziomu. Oprócz tych dwu, widzimy wie
czorem dziewięć jeszcze innych gwiazd 
pierwszej wielkości, a mianowicie: Aldeba- 
ran w Byku, Koza w Woźnicy, Beteigeza 
i Rigel w Oryonie, Syryusz w Psie W iel
kim, Procyon w Psie Małym, Poluks w B li
źniętach, Regulus we Lwie i A rktur w W o- 
larzu na północ względem Kłosa Panny.

M erkury w początku miesiąca wschodzi 
prawie razem ze słońcem, następnie nieco 
wcześniej, zachodzi zaś za dnia jeszcze 
i wogóle jest niewidzialny. Wenus zacho
dzi w początku miesiąca o godz. 9, w końcu
0 godz. 1 0  i jako gwiazda wieczorna świeci 
przez 2Vj godziny; dnia 27 jest w połącze
niu z księżycem, dnia 30 w punkcie przy- 
słonecznym swej drogi. Mars w gwiazdo
zbiorze Byka, na północ względem Alde- 
barana, zachodzi nieco po północy; dnia 1  
jest po północy w połączeniu z księżycem, 
dnia 26 w połączeniu z Jowiszem, nieco 
względem niego na północ położony, dnia 
29 znowu w połączeniu z księżycem. Jo 
wisz, również w gwiazdozbiorze Byka, za
chodzi w początku miesiąca nieco później, 
aniżeli Mars, następnie z nim razem; dnia
1 wieczorem i dnia 29 jest w połączeniu 
z księżycem. Saturn w gwiazdozbiorze 
Wagi jest d. 24 w przeciwległości ze słoń-

i cem i świeci przez noc całą.
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Pierwsza kwadra dnia 2, pełnia dnia 9, 
druga kwadra d. 16, nów dnia 25.

W  kwietniu przechodzi ziemia przez 18 
do 2 0  rojów meteorycznycb, z których naj
ważniejszy, wybiegający z punktu położo
nego na południe Liry, rozrzuca gwiazdy 
spadające w nocy z dnia 12 na 13. Z mie
sięcy pierwszego półrocza, kwiecień jest 
najobfitszy w gwiazdy spadające.

Drobne Wiadomości.

Żywotność nasion. P. A. Peter ogłosił 
rezultat doświadczeń, przeprowadzonych 
w kwestyi żywotności nasion. W  okoli
cach leśnych łatwo dostrzedz można, że po 
wycięciu wyrębów, obejmujących drzewa 
dziesięcioletnie, okazuje się następnej wio
sny bujna roślinność, zupełnie różna od 
skąpej zresztą flory, która rozwijała się 
roku poprzedniego pod drzewami. Dla wy
jaśnienia tego objawu pospolitego, nastrę
cza się najłatwiej przypuszczenie, że nasio
na gatunków napozór nowych pozostawały 
w gruncie, nie rozwijały się zaś dawniej je
dynie dla warunków niekorzystnych, pod 
cieniem drzew. Po ścięciu drzew, nasiona 
kiełkują natychmiast, w miarę wszakże, jak  
nowe wzrastają drzewka, roślinność znów 
słabnie. Jeżeli domysł ten jest słuszny, 
w takim razie winniśmy znajdować w grun
cie, pod młodemi zaroślami, nasiona zdolne 
do kiełkowania. To właśnie potwierdził 
p. Peter. Zbadawszy grunt pewnej miej
scowości, która jest obecnie zalesioną, przed 
kilku jednak wiekami pokryta była wioska
mi i polami uprawnemi, napotkał on tam 
mnóstwo nasion, zupełnie zdolnych do kieł
kowania; zwłaszcza zaś okazało się dużo 
nasion, właściwych gruntom uprawnym.

W ogólności p. Peter uważa za rzecz pe
wną, że nasiona, które dostają się do ziemi 
i nie znajdują warunków sprzyjających ich 
rozwojowi, mogą utrzymać życie przez pięć
dziesiąt lat przeszło, gotowe do zakiełko* 
wania, skoro tylko nastręczy się sposobność 
przyjazna.

Królik zwierzęciem mięsożernem. Zwierzęta 
roślinożerne nie są, jak  się zdaje, na wy
łączność pokarmu roślinnego bezwzględnie 
skazane; mięsożerne mniej są do zmiany 
pochopne. Niektóre ptaki, żyjące w wa
runkach normalnych substancyami roślin- 
nemi, chętnie też karmią się mięsem, czego 
liczne mamy przykłady. Koń i krowa ży
wią się w razie potrzeby, głowami ryb i gry
zą kości znalezione. Królik również, we
dług „Popular Sciences News” nie wzdra
ga się bynajmniej używać pokarmu mięsne
go; żywić się inoże mięsem surowem lub go- 
towanem i chętnie też gryzie kości. Jest 
on zresztą i „królikożernym,” niebezpie
czna jest pozostawiać razem kilka królików 
zgłodniałych, często bowiem pewna ich 
liczba zostaje pożartą przez inne, tak, że 
znajduje się po nich jedynie sierść i szkielet.

Piorun w Stanach Zjednoczonych sprowa
dził od r. 1890 do 1893 śmierć 784 osób. 
Od r. 1884 do 1892 spowodował 3 516 po
żarów, które zrządziły stratę około 14 mi
lionów dolarów. Z budowli uderzane były 
przez piorun głównie stodoły i śpichrze 
rolne (2335), dalej domy prywatne (664), 
a wreszcie kościoły (104). Wydaje się j a 
koby piorun miał pewne upodobania geolo
giczne, na jedno bowiem uderzenie w kre
dę, przypada 7 uderzeń w glinę, 9 w piasek, 
a 22 na grunty napływowe. Przekłada też 
pewne drzewa nad inne, na jedno uderzenie 
w brzozę, przypada 15 uderzeń w sosny, 
a 54 W dąb.

O G Ł O S Z E N I

Wyszła z druku i jest do nabycia we wszystkich księgarniach:

ARYTMETYKA W ZADANIACH
przez S. Dicksteina.

Część III. Stosunek. Proporcyonalność. Kwadraty. Sześciany. Zadania różne. 8-ka mała 
str. 249. Cena egzemplarza w kartonie kop. 80.

Dla cukrowni, pracowni chemiczno - rozbiorowych i zakładów przemysłowych: 
odczynniki wysokiej czystości fabryki c . A. F. Kahlbauma w Berlinie. JBar- 
wniki, przetwory i przyrządy do robót mikroskopowych:

Apteka Wendy i Wiorogórskiego
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PAMIĘTNIK FOTOGRAFICZNY
T o m XIII za rok 1893,

w tych dniach opuści prasę. Tom X III Pamiętnika Fizyograficznego zawiera następujące 
rozprawy: Obserwacye meteorologiczne za rok 1892. — Spostrzeżenia fenologiczne za rok
1892. — J. Trejdosiewicza, Objaśnienia do mapy geologicznej gub. Lubelskiej. — K. Ko- 
ziorowskiego, Rudy żelazne ze wschodniego okręgu górniczego. — J. Paczoskiego, P rzy
czynki do znajomości flory krajowej. — K. Drymmera, Sprawozdanie z wycieczki botani
cznej w okolicach Koła i Sompolna. — B. Eichlera, Materyały do flory wodorostów z oko
lic Międzyrzeca. — W. M. Kozłowskiego, Przyczynek do flory wodorostów z okolic W ar
szawy. — A- Mochlińskiej, Rośliny zebrane w gub. Wołyńskiej. — J. Eismonda, Studya

nad pierwotniakami z okolic Warszawy.

PRZEGLĄD TECHNICZNY,
CZASOPISMO MIESIĘCZNE, 

poświęcone sprawom techniki i przemysłu.

PR Z E D PŁ A T A  WYKOSI:
W  W ARSZAW IE

Rocznie..........................................rs. 10
Półrocznie..........................  „ 5

NA PROW INCYI
Rocznie..............................................rs. 12
Połrocznie....................................  6

ADRES RED.A.IKIOYI:

W arszaw a, ulica Hrakowskie Przedm ieście A r  00.

(Gmach Muzem Przemysłu i Rolnictwa).

I V n a n k o w e .

KURS SAMOKSZTAŁCENIA,
obejmujący: IKlasy/ikacyą W iedzy  w opracowaniu Wł. M. Kozłowskiego, Filo* 
zofią—tegoż, Psychologią—J . Wł. Dawida, Estetykę— Hirszbanda, A ntro
pologią i Socyólogią—L. Krzywickiego,«Językoznawstwo porównawcze—
A. A. Kryńskiego, Literaturę—P. Chmielowskiego, Historyą—T. Korzona, E ko
nomią Polityczną—Z. Herynga, Naukę o ziem i—W- Nałkowskiego, M ate
matykę— S. Dicksteina, Biologią—M. Flauma, Botanikę—Wł. M. Kozłowskiego, 
JFizykę— w. Połkotyckiego,— drukować się zacznie od 1  stycznia 1895 r. w „PRZE
GLĄDZIE PED AG OG .” w temże piśmie wychodzą: „Metodyczny kurs nauk” 
(plany i wskazówki do nauczania elementarnego), „Ogródek dziecięcy” (materyały 
do gier, pogadanek i zajęć), oraz artykuły ogólne o psychologii, wychowaniu, hygienie i t. p. 

Cena „Przegl. P e d a g o g kwartalnie rs. 1,50, z przesyłką rs. 1,75. 
ADRES: W arszaw a ,  Złota 20.

^03bojicho U,eii3ypoio. BapmaBa, 17 Mapxa 1895 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.




