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ACETYLEN
i w ę g l i k  w a p n i a .

Edward Davy w r. 1836 poddał bliższemu 
badaniu szczególne utwory chemiczne, po
wstające podczas otrzymywania*potasu me
talicznego z jego węglanu zapomocą węgla 
w temperaturze bardzo wysokiej. Oprócz 
innych ciekawych spostrzeżeń, które przy tej 
sposobności poczynił, zauważył także, że pe
wne osady bezkształtne i prawie czarne, 
zbierające się w kanałach przyrządów uży
wanych do otrzymywania potasu i niekiedy 
zatykające je  nawet, ulegają szczególnej 
przemianie pod działaniem wody. Zetknięte 
mianowicie z tą  cieczą, w zwyczajnej już 
temperaturze wydzielają obficie gaz palny, 
obdarzony swoistym zapachem, a złożony 
z węgla i wodoru. W  ciągu ćwierci wieku 
prawie nowy ten węglowodór nie zwracał na 
siebie baczniejszej uwagi, aż dopiero w 1859 
wielki chemik francuski, Berthelot, powrócił 
do jego badania. Ażeby ułatwić dalszy

| opis, powiedzmy przedewszystkiem, ie  B er
thelot spostrzegł fpewne'pokrewieństwo mię
dzy węglowodorem Davyego a kwasem octo
wym (połacinie acidum aceticum) i z tego 
powodu węglowodór ten nazwał acetylenem.

Acetylen tworzy się nietylko w taki sposób, 
w jaki był poraź pierwszy otrzymany, lecz 
nadto w bardzo wielu innych 'reakcyach che
micznych. Alkohol zwyczajny i metylowy, 
eter i wiele innych ciał podobnych, ogrzewane 
w postaci pary do tem peratury czerwonego 
żaru, ulegają rozkładowi, którego jednym 
z produktów jest acetylen. Powstaje on 
także, kiedy iskry elektryczne przeskakują 

! przez gaz błotny, etylen i wiele innych wę
glowodorów, albo też przez mięszaninę cyanu 
z wodorem. Tworzy się również jako jeden 
z produktów niezupełnego! utlenienia, gdy 
para eteru, amylenu i różnych innych związ
ków węglowych ̂ płonie w obecności niewystar
czającej ilości powietrza. Elektroliza kwa
sów fumarowego i maleinowego, działanie 
potasu i sodu na chloroform, odjęcie bromo- 
wodoru od związków wytwarzanych z bromu 
i etylenu, nakoniec — wiele, jeszcze innych 
przemian chemicznych podobnież daje począ 
tek acetylenowi. Ze wszystkich jednak spo
sobów tworzenia się tego ciała najbardziej 
na uwagę zasługuje powstawanie jego przez



bezpośrednie złączeniesig pierwiastków, wę
gla i wodoru, a to z tego przedewszystkiem 
powodu, że dwa wymienione ciała proste nie 
okazują bynajmniej dążności do łączenia się 
ze sobą w warunkach, w których inne ciała 
wchodzą we wzajemne związki.

Syntezy acetylenu z pierwiastków dokonał 
Berthelot w r. 1868. Mamy wszelkie prawo 
uważać ją  za wielki wypadek w dziejach che
mii, a dlaczego—to się okaże wkrótce. Do
świadczenie Berthelota było urządzone w taki 
sposób, że dwa pręciki z doskonale oczysz
czonego i wypalonego twardego węgla były 
umieszczone końcami naprzeciw siebie w kuli 
szklanej, napełnionej czystym wodorem. W y
stające na zewnątrz końce pręcików łączyły 
się z biegunami silnej bateryi elektrycznej, 
złożonej z 50—60 ogniw Bunsena. K iedy 
obwód został zamknięty, między pręcikami 
wewnątrz kuli ukazywał się łuk Yolty i, pod 
wpływem niesłychanie wysokiej jego tempe
ra tury , węgiel wchodził w związek z wodo
rem. Doświadczeniu można nadać formę do
godniejszą, używając bani szklanej z dwiema 
rurkam i, z których jedna służy do wprowa
dzania coraz nowych ilości wodoru, z drugiej 
zaś gaz uchodzi nazewnątrz i może być prze
prowadzany do odpowiednich zbiorników. 
Acetylen tworzy się tu taj obficie i w stanie 
zupełnej czystości, jes t tylko pomięszany 
z wodorem, doprowadzanym stale w znacz
nym nadmiarze.

Jedynemi częściami składowemi acetylenu 
są węgiel i wodór. Pierwiastki te, jak  już 
wspomniano, nie okazują dążności do łącze
nia się ze sobą. Przyczyna tego leży bez- 
wątpienia w głębokich, zasadniczych własno
ściach ogólnych materyi. W iadomo, że, 
według panującego obecnie poglądu, m aterya 
jest złożona z niezmiernie małych, niepodziel
nych już dalej mechanicznie, t. zw. cząste
czek czyli molekuł. Chemia przyjmuje, że 
cząsteczka jest jeszcze utworem złożonym 
z niepodzielnych już i na chemicznej drodze 
atomów: w cząsteczce pierwiastku wszystkie 
atomy są jednakowe, równe między sobą, 
w cząsteczce związku atomy są różne. W e 
wszystkich rodzajach materyi atomy zawarte 
w cząsteczce nie znajdują się w niej w stanie 
spokoju, lecz wykonywają pewne poruszenia, 
których obszerność i inne cechy zależą w wy
sokim stopniu od warunków fizycznych, w ja 
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kich m aterya się znajduje, lecz w daleko 
wyższym — od własności samych atomów, 
to jest od ilości ruchu, jaką one posiadają 
z natury. Jeżeli teraz przedstawimy sobie 
pierwiastek A , w którego cząsteczce atomy 
posiadają ilość wyrażoną przypuśćmy przez 
jakieś 3 jednostki i pierwiastek B z atomami 
obdarzonemi ilością ruchu odpowiadającą np. 
2 takim  samym jednostkom, to pytanie—czy 
dwa te pierwiastki łatwo czy też trudno wej
dą w połączenie ze sobą rozwiązać się daje 
na zasadzie następującej uwagi: Jeżeli ilość 
ruchu atomów w mogącym powstać związku 
AB jest mniejsza od sumy 2 +  3, to związek 
ten tworzy się łatwo, przez bezpośrednie, jak  
mówimy, złączenie pierwiastków, a nadmiar 
energii uchodzi na zewnątrz w postaci ciepła. 
Mówimy, że zjawisko łączenia się jes t w tym 
razie egzotermiczne. Krańcowym przykła
dem tego rodzaju łączenia się są te wypadki, 
w których ilość wydzielonego ciepła wystar
cza aż do rozżarzenia materyi, do wytworze
nia płomienia: W tedy powiadamy, że jedno 
ciało pali się w drugiem , np. węgiel w tlenie. 
Przeciwnie dzieje się, kiedy ilość energii 
atomów w cząsteczce związku jest większa od 
sumy energij atomowych pierwiastków. To, 
czego brakuje, musi wtedy być dostarczone 
z zewnątrz, łączenia więc tego rodzaju nigdy 
nie wszczynają się i nie przebiegają bez po
mocy jakichś zewnętrznych źródeł energii. 
Najczęstszą postacią, w jakiej energia z ze
wnątrz bywa dostarczana w razach podo
bnych, bywa ciepło, stąd określenie, że zja
wiska, o których teraz mowa, odbywają się 
z pochłonięciem ciepła, czyli, jednym wyra
zem, są endotermiczne. Otóż węgiel z wo
dorem znajdują się w takim pomiędzy sobą 
stosunku, że, widocznie, energia ich atomów, 
gdy raz już weszły w związek, jest większa, 
aniżeli była, dopóki te ciała były pierwiastka
mi. D latego to węgiel nie pali się w wodo
rze, dlatego chcąc złączyć te pierwiastki, 
musimy dodać im tego, czego brakuje do 
utworzenia związku.

Powyżej wyłuszczone zasady aż do niezbyt 
dawnych czasów mało były rozumiane lub 
uwzględniane przez chemików i w tem leżała 
główna przyczyna, dla której synteza związ
ków węglowych, utworzenie ich na drodze 
eksperymentu sztucznego z pierwiastków, aż 
do niezbyt dawnych czasów uchodziło za
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rzecz niedostępną dla człowieka. Wiadomo 
powszechnie, że ciałami macierzystemi wszyst
kich związków węglowych są węglowodory, [ 
wiadomo także, że, mając w ręku jeden wę- j  

glowodór jakikolwiek, zapomocą zastępowa- j  

nia w nim atomów wodoru grupami węglowo- 
dornemi możemy przejść do innych węglo
wodorów bardziej złożonych, a zapomocą 
reakcyj rozkładu—do prostszych. Ponieważ 
zaś na drodze bezpośredniej syntezy jedynym 
węglowodorem, jaki dotychczas otrzymać się 
udało, jest acetylen; a nadto—ponieważ, we
dług dzisiejszego stanu naszych wiadomości, 
nie możemy nigdy oczekiwać na tej drodze 
otrzymania jakiegokolwiek węglowodoru in 
nego; acetylen przeto jest obecnie i zapewne 
pozostanie na zawsze punktem wyjścia dla 
syntezy z pierwiastków węglowodorów, 
a w dalszym rzędzie—i wszystkich związków 
węglowych. Najwyższy tryum f chemii współ
czesnej: sztuczne otrzymywanie związków 
węgla czyli ciał organicznych z pierwiastków 
zawartych w przyrodzie martwej i zapomocą 
sił, nic wspólnego z życiem niemających, 
w zbyt niekompletnym obrazie przedstawia 
się zwykle umysłowi czytelnika dzieł popu
larnych. Praw dą jest niezaprzeczoną, że 
chemia umie już otrzymywać sztucznie nawet 
takie złożone utwory przemian odbywających 
się w organizmach żywych, jak  np. cukier, 
ale między tym ostatecznym produktem 
a składającemi go pierwiastkami istnieje 
bardzo długi łańcuch stadyów pośrednich, 
którego pierwszem ogniwem jest węglo
wodór.

P o tem , co powiedziałem, rozumiemy już 
dobrze, dlaczego synteza acetylenu z pier
wiastków została nazwana ważnym wypad
kiem w dziejach chemii. Rozumiemy także, 
jakie to znaczenie teoretyczne może być 
przypisane acetylenowi, bez względu na to f 
czy w praktyce był on kiedykolwiek, czy nie 
był wyzyskany w celu syntezy związków or
ganicznych. Teraz możemy powrócić do 
przerwanego opisu własności zajmującego 
nas ciała.

(C. d. nast.).
Zn.

(Dokończenie).

Osobliwą właściwość powierzchni M arsa 
j  stanowią tak zwane „kanały.” Cały miano

wicie obszar lądów jego przecięty jest siecią 
licznych linij czyli wązkich smug, posiadają
cych barwę czarną różnego natężenia i przed
stawiających w ogólności wygląd zmienny. 
Przebiegają planetę w kierunkach prostoli
nijnych,"’ czem się wyróżniają od krętego 
biegu rzek naszych. Krótsze z nich nie do
chodzą 500 km  długości, inne znów ciągną 
się przez tysiące km  i zajmują czwartą, 
a nawet i trzecią część całego obwodu pla
nety. Niektóre są bardzo łatwo widoczne, 
zwłaszcza zaś jedna, mająca nazwę Nilosyr- 
tis, ze wszystkich najszersza. Inno nato
miast dojrzeć się dają bardzo trudno i po
dobne są do najcieńszych nici pajęczynowych, 
rozprowadzonych po tarczy planety. Szero
kość ich ulega znacznej chwiej ności; Nilo- 
syrtis przedstawia niekiedy szerokość 200 
lub nawet 300 km, inne są zaledwie na 30 km  
szerokie.

K anały te zyskały znaczny rozgłos i mówi 
się o nich bardzo dużo. O ile dotąd wykaza
ły dostrzeżenia, są to niewątpliwie stateczne 
na planecie utwory. Nilosyrtis widziany jest 

{ w położeniu niezmiennem prawie od lat stu,
I znaczna liczba innych od la t trzydziestu, co- 

najmniej. Zarówno co do swej długości 
jak  i uporządkowania, są one stałe i zmie
niają się zaledwie w obrębie szczupłych gra
nic, stopień wszakże ich widoczności jest sil
nie zmienny, tak że nietylko rozmaicie się 
przedstawiają podczas różnych opozycyj pla- 
nety, ale zmiany dostrzedz się dają już 
w ciągu jednego tygodnia. Przeobrażenia 
te nie zachodzą jednocześnie i nie według 
jednakiego dla wszystkich kanałów prawa, 
ale dokonywają się jakby dowolnie, albo 
przynajmniej według praw zbyt zawiłych, by 
się wykryć dały. Często pewna liczba ka
nałów staje się niewyraźną, lub nawet zgoła 
niewidzialną, gdy w pobliżu ich inne wzma-
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cniają się, tak  że widzieć je można wyraźnie 
nawet za pośrednictwem niezbyt silnych 
lunet.

Każdy kanał wchodzi końcami swemi albo 
do morza albo do jeziora, albo do innego k a 
nału, albo wreszcie do punktu zbiegu innycli 
kanałów. Żaden z nich nie rozpoczyna się 
pośrodku lądu i nie pozostaje bez początku 
lub końca. Je s t to fakt najwyższej wagi. 
K anały przecinają się pod wszelkiemi możli- 
wemi kątami, najczęściej jednak zbiegają się 
w drobnych plamach, którym nadano nazwę 
jezior; w jednem  z nich schodzi się osiem, 
w innem siedem, w dwu po sześć kanałów.

W warunkach normalnych kanał przedsta
wia się jako smuga jednostajna, czarna, lub 
przynajmniej barwy ciemnej; w całym prze
biegu szerokość ulega nieznacznej tylko 
chwiejności, a gdzieniegdzie występują i dro 
bne wydęcia. Często też ciemna taka linia, 
uchodząc do morza, rozszerza się lejkowato 
i tworzy olbrzymią zatokę, podobną do ujść 
niektórych rzek indyjskich. Najokazalszy 
przykład zatoki takiej przedstawia Syrtis 
M ajor, utworzona przez rozległe ujście k a 
nału Nilosyrtis do morza Erytrejskiego. Z a 
toka ta  ma szerokość nieinniejszą nad 
1800 km  i również głęboko wdziera się w ląd 
w kierunku długości; rozległość jej jes t nieco 
mniejsza, aniżeli zatoki Bengalskiej na zie
mi. Obserwując wielką tę zatokę marsową, 
dostrzegamy wyraźnie, że ciemna powierzch
nia morza bez żadnej zgoła przerwy ciągnie 
się dalej w kanale. Jeżeli więc obszary, mo
rzami nazwane, w samej rzeczy są z masy 
płynnej utworzone, to też powątpiewać nie 
możemy, że kanały są to jedynie ich prze
dłużenia, krzyżujące obszary żółte, czyli
M y -

Zjawiska, które występują podczas tajania 
śniegów północnych, potwierdzają również 
fakt, że linie, kanałami zwane, są to rzeczy
wiście szczeliny czyli zagłębienia powierzchni 
planety, przeznaczone do przeprowadzania 
mas ciekłych, tworzące istny system hydrogra
ficzny. Wspomnieliśmy już, że północna po
wloką śnieżna wydaje się w czasie topienia 
otoczona strefą ciemną, k tóra tworzy jakby 
morze czasowe. W  epoce tej kanały okolicy 
sąsiedniej stają  się czarniejszemi i szerszemi, 
wzrastając tak  dalece, że cały obszar żółty, 
między brzegiem śniegu a równoleżnikiem 60°

szerokości północnej, przeobraża się w liczne 
wyspy niewielkiej rozległości. S tan taki 
wtedy się dopiero kończy, gdy śnieg schodzi 
do najmniejszej swej powierzchni Ttopnieć 
przestaje. Szerokość kanałów staje się wte
dy mniejszą, morze czasowe niknie, a  obszar 
żółty odzyskuje poprzednią swą rozległość. 
Różne fazy tych zjawisk potężnych powta
rzają się za każdym powrotem pór roku; 
można je  było zwłaszcza łatwo obserwować 
podczas opozycyj 1882, 1884 i 1886, gdy 
planeta biegun swój północny zwracała 
w stronę obserwatorów ziemskich. Widzie
liśmy, że zjawiska te w sposób najprostszy 
i najbardziej naturalny pojjnować się dają, 
jako wielki zalew, spowodowany topieniem 
śniegów, a stąd  wnieść należy dalej, że ka
nały nietylko z nazwy, ale w samej rzeczy są  
istotnemi kanałami. Złożona z nich sieć po
w stała prawdopodobnie początkowo pod 
wpływom warunków geologicznych planety, 
a w ciągu stuleci rozwinęła się stopniowo. 
Nie trzeba bynajmniej przypuszczać, że są 
one dziełem istot rozumnych, a pomimo geo
metrycznej ich postaci skłaniamy się do zda
nia, źe utworzone zostały przez rozwój pla
nety, zupełnie jak  na ziemi powstał kanał 
Brytański lub kanał Mozambicki.

Najosobliwszem wszakże zjawiskiem, jakie 
kanały Marsowe przedstawiają, jest ich po
dwajanie się, które, jak  się zdaje, występuje 
głównie w miesiącach poprzedzających lub 
następujących po wielkich wylewach północ
nych mniej więcej w epokach równonocy. 
W skutek nagłego przeobrażenia, trwającego 
niewątpliwie kilka dni conajwyżej, lub może 
kilka godzin tylko, a którego szczegółów do
tąd  gruntownie rozpatrzeć nie zdołano, zmie
nia dany kanał swój wygląd i okazuje się 
w całej swej długości przeobrażonym w dwie 
linie lub smugi jednakie, biegnące równolegle 
względem siebie z geometryczną dokładno
ścią dwu szyn drogi żelaznej. Ścisły taki 
przebieg jest wszakże jedynein tylko do szyn 
podobieństwem, co do wymiarów bowiem, 
jak  łatwo pojmujemy, porównanie jes t nie
możliwe. Obie linie ciągną się nader blizko 
kierunku, jak i miał kanał pierwotny, kończąc 
się tam , gdzie on się przerywał. Jedna z nich 
często przypada, jak  można najściślej, ponad 
linią poprzednią, gdy druga j e s f  nowoutwo- 
rzona, a w tym razie linia pierwotna traci
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wszystkie swe drobne nieprawidłowości i za
krzywienia, jakie posiadała w warunkach 
normalnych. Z darza się też wszakże, że 
obie linie przypadają po dwu stronach ka
nału pierwotnego i znajdują się na gruncie 
zupełnie nowym. Odległość wzajemna obu 
linij jest różna w różnych podwojeniach, 
chwiejąc się od 600 i więcej km  aż do osta
tecznej granicy, przy której dwie linie mogą 
być jeszcze oddzielnie widziane w wielkich 
lunetach, do odstępu zatem niedochodzącego 
50 km. Szerokość samychże zaś smug wy
nosi od 100 km  z górą aż do granicy wi
doczności, którą na 30 km  oceniać można. 
Barwa obu linij chwieje się od czarnej aż do 
jasno-czerwonej, którą ledwie wyróżnić mo
żna od ogólnego tła  żółtego powierzchni lą
dowej. Przestrzeń między niemi jest naj
częściej żółta, w wielu jednak razach wydaje 
się białawą. Podwojenie zresztą nie ogranicza 
się do samych tylko kanałów, ale okazuje 
dążność do wytwarzania się i w jeziorach, 
często bowiem jezioro takie przeobraża się 
w dwie krótkie, szerokie i ciemne linie, do 
siebie równoległe i rozdzielone smugą żółtą. 
W tym razie rozdwojenie nie przekracza 
granic jeziora pierwotnego.

Podwojenie nie zachodzi we wszystkich 
kanałach jednocześnie, ale, skoro zbliża się 
właściwa pora roku, zaczyna występować tu 
i owdzie w sposób nieprawidłowy, a przynaj
mniej w niedającym się uchwycić porządku. 
W  niektórych kanałach, jak  w kanale Nilo- 
syrtis, podwojenie nie zachodzi zgoła, albo 
jest ledwie widoczne. Po upływie kilku mie
sięcy rysunki bledną stopniowo i nikną aż do 
następnej, powstawaniu ich sprzyjającej po
ry roku. Podczas różnych opozycyj podwo
jenie jednego i tegoż samego kanału przed
stawiać się może rozmaicie pod względem 
szerokości, natężenia i uporządkowania obu 
smug, a w pewnych razach ulega zmianie 
i sam kierunek linij, odstępując, choć bardzo 
nieznacznie od kanału, z którym linie te są 
związane. P ak t ten wskazuje bezpośrednio, 
że podwojenia nie mogą być zgoła statecziłe- 
mi na planecie utworami i nie posiadają cha
rakteru  geograficznego, ja k  kanały.

Obserwacja podwojeń nader jest trudna 
i dokonywaną być może jedynie przez oko, 
do badań takich należycie wprawne, a wspar
te lunetą starannej budowy i znacznej siły.

Tem się tłumaczy, dlaczego ich przed rokiem 
1882 nie widziano. W  ciągu dziesięciolecia, 
które od owego czasu upłynęło, obserwowano 
je i opisano w ośmiu lub dziesięciu obserwa- 
toryach. Pomimo to zaprzeczają1]] jeszcze 
niektórzy ich rzetelności a tych, którzy zape
wniają, że je  obserwowali, oskarżają o złu
dzenie, jeżeli nie o oszustwo.

Zgodnie z zasadą, że w tłumaczeniu’ zja
wisk przyrody opierać się należy kn a ;podsta- 
wach najprostszych, starano się dla wyjaśnie
nia podwojeń obmyślać hypotezy, wypływają
ce z objawów natury nieorganicznej. Spro
wadzono je  więc do efektów świetlnych 
w atmosferze M arsa lub do złudzeń optycz
nych, wywoływanych w jakikolwiekbądź 
sposób przez unoszącą się w niej parę; odwo
ływano się do pękania mas lodowych wiecznej 
zimy, na którą planetę całą skazywano; wi
dziano w nich szczeliny powierzchni planety, 
które się istotnie podwajają, albo też szpary 
pojedyńcze, których obraz stąd się podwaja, 
że wyrywa się z nich dym w długich smu
gach, unoszonych w bok przez wiatry. Do- 

! kładne rozpatrzenie wszystkich tych tłum a
czeń prowadzi w każdym razie do wniosku, 
że żadne z nich, ani w ogólności, ani w szcze
gółach, nie odpowiada dostrzeżonym faktom. 
Niektóre z hypotez tych nie powstałyby za
pewne zgoła, gdyby autorowie ich własnemi 
oczyma podwojenia widzieć mogli.

Schiaparelli przyznaje, że i sam lepszego 
tłumaczenia nie posiada, sądzi wszakże, że 
możnaby łatwiej dojść do celu, biorąc pod 
uwagę siły, do natury organicznej należące, 

j  Zm iana roślinności na długich przestrzeniach 
lądowych, stada większych lub nawet mniej
szych zwierząt dałyby się z odległości takiej 
dojrzeć. Tak, dajmy, obserwator na księ
życu mógłby mieć świadomość o następstwie 
na ziemi pór roku, podczas których na roz
ległych równinach naszych rozpoczyna się 
uprawa pól, gdy zboże się zieleni lub zżętem 
zostaje. D la obserwatora nawet na Marsie 
mogłoby się stać widocznem kiełkowanie 
traw na rozległych stepach Europy i Azyi, 
a to przez nagłą zmianę barwy tych okolic. 
W  podobnyż sposób mogliby i obserwatoro
wie ziemscy dostrzedz podobne zmiany na 
tych bryłach niebieskich. Jakżeż jednak 
trudno przyszloby mieszkańcowi księżyca 
lub M arsa odgadnąć istotną przyczynę zmian
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tych w wyglądzie ziemi, albo choćby uchwy
cić powierzchowną znajomość objawów ziem
skich. Tak też i my, którzy tak  słabo zna
my własności fizyczne M arsa, zgoła zaś o je 
go świecie organicznym wiadomości nie po
siadamy, napotykamy trudności nieprzezwyr- 
ciężone, chcąc rozstrzygnąć, które z mnóstwa 
nastręczających się tłumaczeń słusznem być 
może; sama obfitość możebnych przypuszczeń 
jes t tam ą do zdobycia znajomości tych obja
wów. Tego tylko spodziewać się możemy, 
że niepewność ta  z biegiem czasu stopniowo 
zmniejszać się będzie, o tyle przynajmniej, 
że będziemy w stanie wyrzec, czem podwoje
nia te być nie mogą. Z  zaufaniem odwołać 
się musimy do tego, co Galileusz nazwał ła 
skawością przyrody, k tóra nam  od czasu do 
czasu nadsyła promień światła, rozjaśniający 
rzeczy, poprzednio jakiejkolwiek spekulacyi 
zgoła niedostępne. Uderzający tego przy
k ład daje nam  analiza spektralna brył nie
bieskich. Ufajmy więc i pracujmy dalej.

Znajomość obecną powierzchni M arsa za
wdzięczamy głównie Schiaparellemu, najwa
żniejsze, zdumiewające odkrycia z jego wła
snych wypłynęły dostrzeżeń, je s t on niewąt
pliwie najwybitniejszym znawcą tej sąsiedniej 
nam planety, dlatego też przy obecnym stanie 
wiadomości naszych poglądy astronoma tego 
na jej budowę i warunki fizyczne jej bytu 
najwyższe budzić muszą zaufanie. W  każdym 
wszakże razie pojmujemy, że o przyrodzie 
obcego nam świata snuć możemy jedynie do
mysły mniej lub więcej dowolne, które dowo
dami dokładnemi poprzeć się nie dają; dla
tego też wypada nam tu  przytoczyć i mnie
mania innych astronomów, którzy szczegółom 
dostrzeżonym inne nadają znaczenie i inne 
wyprowadzają z nich wnioski.

W  niedawno wydanem dziele: „La planete 
M ars et ses conditions d ’habitabilite” znany 
pisarz francuski, Kam il Flammarion, podzie
la w zupełności przekonanie Schiaparełlego, 
że okolice jasne powierzchni M arsa przedsta
wiają lądy, plamy zaś ciemne stanowią mo
rza, nie sądzi wszakże, by kanały, ze względu 
na prostolinijny bieg swój i układ geome
tryczny, mogły być utworami przyrody, ale 
widzi w nich dzieła sztuczne, roboty istot 
rozumem obdarzonych, rezultaty pracy ludz

kości starszej, która potęgą swą intelektualną 
wzniosła się znacznie ponad młodą jeszcze 
i niedołężną a  przez hydrę wojny wciąż wy
cieńczaną ludzkość ziemską.

K ula Marsowa, mówi ten autor, przez 
pracę stuleci uledz musiała zupełnemu p ra 
wie zniwelowaniu, a woda w niewielkiej już 
tylko znajduje się tam  ilości. Co po upływie 
kilku milionów la t stać się musi na ziemi, do
konało się już na Marsie. Pod wpływem 
działalności wody meteorycznej, czyli opadów 
atmosferycznych, ścierają się zwolna góry 
nasze, rzeki unoszą gruzy ich do oceanów, 
których dno coraz się bardziej zapełnia. Z a 
razem zaś zmniejsza się ogólna ilość wody, 
przenika bowiem w głąb skorupy ziemskiej, 
lub też łączy się z częściami składowemi 
skał, tworząc wodany. Podobnież każda 
bryła światowa niweluje się stopniowo, tak  
też dziać się musiało na Marsie. Dostrze
gając więc ubytek wody i klęski przez częste 
zalewy zrządzane, mieszkańcy M arsa wszel
kie usiłowania ku temu zwrócić musieli, by 
na powierzchni starzejącej się planety p ra 
widłowy rozkład wody zaprowadzić, a wy
trwałość ich uwieńczona została zdumiewa- 

| jącym systemem hydrograficznym, który my 
i dziś zdała podziwiamy, a którego wymiary 

olbrzymie tłumaczyć się dają potęźnemi 
środkami mechanicznemi, jakie wyższa inte- 
ligencya techników M arsa zdobyć im do- 

1 zwoliła.
Zapewne, przypuszczenie bytu istot inte

ligentnych na innej planecie pojęć naszych 
naukowych razić w niczem nie może, ale od
woływanie się do istot takich dla wyjaśnienia 
zjawisk na planecie tej dostrzeganych, wyda
je  się hypotezą, zgoła charakteru naukowego 
pozbawioną. Moglibyśmy ją  chyba przyto
czyć, gdybyśmy już stanowczo wiedzieli, że 
prostolinijnych i olbrzymich brózd takich 
przyroda sama wytworzyć n!e zdoła, tego 
wszakże twiedzić nie możemy, choć żadnego 
śladu utworów podobnych na ziemi nie zna
my, ale prostolinijne smugi występują prze
cież na księżycu, w postaci pręg promienisto 
rozbiegających się z kraterów. Nie doró
wnywają one wprawdzie wymiarami ani p ra 
widłowością kanałom marsowym, i tłumaczyć 
się dają jako skutki dawnych wybuchów wul
kanicznych, gdy pochodzenie kanałów marso
wych je s t dla nas zagadkowe, ale w każdym
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razie daleko łatwiej pojmować je  możemy, 
jako rozpadliny, przez sam rozwój geolo
giczny planety wytworzone, aniżeli, jako 
utwory sztuczne rąk  ludzkich.

Jeżeli wszakże, jak  widzimy, Flammarion 
w drobnych tylko szczegółach od poglądów 
Schiaparellego odstępuje, to zgoła różne 
stanowisko w zapatrywaniach swoich przy
jęli astronomowie amerykańscy, zwłaszcza 
zaś astronomowie słynnego obserwatoryum 
kalifornijskiego Licka, którzy, jak  wiadomo, 
rozporządzają najpotężniejszą z dotąd zbu
dowanych lunetą, a na podstawie dostrzeżeń 
swych przeczą zgoła przyjmowanej powszech
nie analogii M arsa do naszej bryły ziemskiej. 
Profesor Schaeberle, a wraz z nim i dyrektor 
wspomnianego obserwatoryum, Holden, są
dzą wprawdzie, że powierzchnia M arsa zaję
ta  jest przez morza i lądy, ale wręcz przeci
wnie, aniżeli inni astronomowie, przyjm ują, 
że miejsca jasneM arsa stanowią morza, ciem
ne zaś lądy; kanały mogłyby to być pasma 
górskie, wznoszące się z głębi oceanów, a po
dwojenia ich możnaby tłumaczyć jako pasma 
równoległe, czego przykłady i na ziemi do
strzegamy.

Wnioski swoje opiera p. Schaeberle na 
obserwacyach z r. 1890 i 1892, między zaś 
argumentami, na które się powłołuje, jlgłó- 
wnym bodaj jest fakt, dający się zawsze do- 
strzedz z góry Hamiltona, na której obserwa
toryum jest wzniesione. Z  wysokości 2 400 
stóp otwiera się tam  widok na sąsiednią do
linę, a zatoka San Francisco rozpościera się 
w odległości kilku ledwie mil francuskich. 
Otóż, w każdej porze dnia i przy wszelkich 
warunkach oświetlenia zatoka okazuje się 
jaśniejszą aniżeli ląd otaczający; jasne okoli
ce ziemskiego tego krajobrazu są wodą.

Nie zdaje się wszakże, by spostrzeżenie to 
mogło obalić pogląd powszechnie przyjęty. 
Okolica Mount Hamilton pokryta j est lasem 
i stąd wydaje się ciemniejszą, aniżeli woda; 
wybrzeża piaszczyste i skaliste są w ogólno
ści jaśniejsze, niż morze, wtedy mianowicie, 
gdy obserwator m a słońce poza sobą, lub gdy 
promienie od wody odbite do oka jego wprost 
nie przybywają. Powierzchnia bowiem wody 
spokojnej działa jak  zwierciadło wygładzonej 
które odrzuca promienie w oznaczonym kie
runku, samo zaś wydaje się ciemnem, jest 
niedostrzeżonem prawie; jasną natomiast

staje się powierzchnia chropawa, rozprasza
jąca światło na wszystkie strony. Tak od
rzucające promienie światła przedmioty wy
dają się świecącemi, stąd pochodzi blask at
mosfery. Wzburzone, przez fale pomarszczo
ne morze traci charakter zwierciadła, a ilość 
światła rozproszonego przeważa i nadaje mu 
blask żywszy. Spokój zaś atmosfery na 
Marsie, brak w niej chmur burzliwych, prze
mawia też za tem, że i na morzach tamecz
nych spokój przeważnie panuje, a w takim 
razie, skoro nie mamy powodu do przypisy
wania mu powierzchni wciąż zburzonej, nie 
możemy mu toż przyznawać jasności silniej
szej, aniżeli przestworzom lądowym.

Bardziej jeszcze od poglądów Schiaparel
lego odstępuje hypoteza B retta, datująca 
z r. 1877, a której obrońcą obecnie jest inny 
astronom obserwatoryum Licka, głośny ob
serwator, Barnard. B rak chmur w atmo
sferze Marsa, pomimo obecności w niej pary 
wodnej, prowadzi B retta  do wniosku, że 
atmosfera ta  posiadać musi tem peraturę do
syć wysoką, by nie dopuszczała skraplania; 
Mars więc, wbrew mniemaniu ogólnemu, po
zostaje obecnie w młodym okresie swego 
rozwoju geologicznego, posiada skorupę cien
ką jeszcze i przesyła ^atmosferze bardzo 
znaczne ilości ciepła. Białe plamy podbie
gunowe nie są to śniegi, ale utwory obłoko- 
wate, rozwijające się w górnych warstwach 
atmosfery i ustępujące wraz ze zmianą pory 
roku; dostrzegany często czarny koło nich 
obręb należałoby uważać, za cień przez 
te obłoki rzucany. Zmiany na powierzchni 
planety widoczne nie są następstwem wyle
wów wodnych, ale zdradzają raczej gwałto
wne przewroty geologiczne. B arnarda ude
rzają również nagłe zmiany rozmaicie zabar
wionych obszarów powierzchni Marsa, tak 
dalece, że powątpiewa, czy rzeczywiście wi
dzimy na niebie świat do naszego podobny, 
ze statecznym już rozkładem wód i lądów, 
czy też raczej planeta ta  nie odpowiada epo
kom bytu ziemi, gdy powierzchnia jej nie 
zakrzepła jeszcze ostatecznie, a lądy i morza 
chwiejne swe ukształtowania zmieniały; szyb
kie przeobrażanie i znikanie plam podbiegu
nowych zdradza charakter ich obłokowaty. 
Widzieliśmy wszakże wyżej, że właściwości 

j  fizyczne atmosfery M arsa pozwalają bez na- 
j ciągania tłumaczyć nagłe tajanie śniegów
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gdy przyjmiemy zwłaszcza, zgodnie z płytko
ścią jego oceanów, że mamy tu  do czynienia 
z cienką raczej powłoką szronu, aniżeli z gru
bą warstwą lodowców; dlatego też i hypoteza 
B retta  uznania zjednać sobie nie może, tem 
bardziej, że według stanowczego twierdzenia 
Pickeringa, powłoki biegunowe są zupełnie 
odrębne od utworów obłokowatych i nie mo
gą być za chmury uważane.

W illiam H . Pickering, syn słynnego dy- 
rek tora obserwatoryum w Cambridge, w S ta
nach Zjednoczonych, obserwował M arsa 
w czasie opozycyi 1892 r. w warunkach b a r
dzo korzystnych, w dostrzegalni pod Are- 
quipa, najwyżej ze wszystkich wzniesionej, 
gdzie powietrze od chmur zawsze wolne, 
wpływem swoim zabarwień planety nie mąci. 
AYraz z towarzyszem swoim Douglasem, 
Pickering zdjął w ciągu czasu od 9 lipca do 
24 września 1892 r. nie mniej jak  373 ry 
sunków różnych części powierzchni Marsa. 
Starannie badał zwłaszcza barwę planety 
i określa, że jest ona bardziej czerwoną, ani
żeli światło elektryczne, silniej zaś błękitną, 
aniżeli płomień świecy. Gmach z cegieł, 
widziany z odległości 1 '/a mili angielskiej, 
tuk że osłania się błękitną powłoką naszej 
atmosfery, okazuje w lunecie barwę taką sa
mą, jak  powierzchnia Marsa. AVystępują na 
niej stale dwa ciemne obszary, które w pe
wnych warunkach przybierają odcień niebie
skawy i prawdopodobnie zajęte są przez wo
dę. W szystkie inne okolice planety ulegają 
zmienności barwnej, szczególniej zaś pokry
wają się w pewnych okolicznościach zielenią, 
którą niekiedy znów przytłum ia barw a szara. 
Rozglądając roślinność ziemską ze szczytu 
góry, Pickering dostrzegł, że okazuje się ona 
również jednostajnie szarą, gdy od oka obser
watora odgradzają ją  chmury lub mgła, 
a stąd czerpie świadectwo o rozwijającej się 
i zanikającej w różnych porach roku roślin
ności Marsa.

Gdy śnieg topniejący ściągał się ku biegu
nom, Pickering dostrzegł wązką, prostolinij
ną prawie okolicę, gdzie śnieg bawił dłużej, 
aniżeli w miejscach sąsiednich. W  końcu 
września przestrzeń śnieżna podzieliła się na 
dwie części, z których jedna była długa 
i wązka, druga zaś m iała postać nieregular
ną i jakby poprzedzieraną. Dawało to po
zór, jakbyśmy tu mieli przed sobą pasmo

górskie, a dalej okolicę złożoną z wyniesień, 
otaczających dolinę. Z doliny tej wysuwała 
się w lipcu linia ciemna, która ją  z morzem 
łączyła. O ciemnych tych smugach i prze
rwach śród białych pól biegunowych wspomi
nają też i inni obserwatorowie, a dają się one 
wyjaśnić najprościej przez przypuszczenie, że 
są tam  doliny, w których śnieg najwcześniej 
taje.

Chmury występują niewątpliwie w atm o
sferze M arsa, gęstością wszakże i jasnością 
wyróżniają się znacznie od chmur ziemskich. 
Niekiedy ukazują się olbrzymie obłoki, wy
suwające się wyraźnie poza brzegi tarczy 
planety; obłoki takie,, oprócz Pickeringa, 
dostrzegali też astronomowie w obserwato- 
ryum Licka, oraz P errotin  w Nicei. Dnia 
25 i 26 listopada 1894 r. obserwował Dou
glas jasną plamę na nieoświetlonej przez 
słońce części półkuli M arsa, ku nam zwró
conej. Był to prawdopodobnie również 
obłok, który musiał być wzniesiony ponad 
powierzchnię planety [na 25 km  conajmniej, 
by doń dobiegać jeszcze mogły promienie 
słoneczne. Dnia 25 listopada znajdowała 
się ta  chmura pod 32,5° szerokości południo
wej, a dnia następnego przesunęła się o 9° 
ku północy. M iała postać smugi długiej na 
600, a szerokiej na 60 km  i ciągnęła się ró
wnolegle do linii oddzielającej część ciemną 
planety od części oświetlonej, w odległości od 
niej 160 km. Chwilami stawała się niewy
raźną lub przez kilka minut zgoła niewi
dzialną.

Jasne te obłoki czyli blaski ponad po
wierzchnią planety wzniesione tak  się podo
bały pewnemu felietoniście paryskiemu, że 
uznał je  za sygnały przesyłane nam przez 
mieszkańców M arsa, a znaleźli się nawet 
hojni ofiarodawcy, którzy w dobrej wierze 
złożyli znaczne fundusze na nagrody dła tych, 
co zdołają znaki te odcyfrować i ustalić pra
widłową komunikacyą telegraficzną między 
ludnościami dwu planet pobratymczych.

Zanim jednak dowiemy się, o czem nam 
mieszkańcy M arsa telegrafują, poprzestawać 
musimy na dalszych dostrzeżeniach astrono
mów, które stopniowo coraz lepiej rozświe
tlać nam  będą zagadkę M arsa, usuwając 
panujące dotąd wątpliwości.

S. K.
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PROTOPLAZiMA.
Odczyt prof. Daniłowskiego na międzynarodowym

zjeździe lekarskim w Rzymie 1894 roku.

(Ciąg dalszy).

Już same stosunki protoplazmy lub całego 
organizmu ze światom zewnętrznym dają po
czątek przyczynom doprowadzającym proto- 
płazmę do zmian stopniowych. Z  tego wy
nika, źe nietylko organizm cały, nietylko 
protoplnzma (jak to zostało niezbicie stwier
dzone) lecz już sama cząsteczka chemiczna 
białkowa wykazuje zdolność przystosowywa
nia się do zewnętrznych wpływów środo
wiska. Przez tę zdolność przystosowania 
się cząsteczka białkowa różni się wybitnie 
od wszystkich innych substancyj organicz
nych. Znamy liczne odmiany izomeryczne 
ciał tłuszczowych, aromatycznych, wodanów 
węgła i t. d. Wszystkie te odmiany posia
dają w zasadniczych swrych cechach budowę 
wspólną, jak  to widzimy również dla różnych 
postaci białka. Lecz nigdzie, w żadnej z tych 
substancyj zdolność tworzenia odmian z zacho
waniem właściwego typu chemicznego nie jest 
rozwiniętą i zużytkowaną przez życie w tak 
szerokim zakresie, jak  w substancyach biał
kowych. Ta zdolność jes t zasadniczym wa
runkiem biologicznym dla substancyj orga
nicznych, mających w organizmie zna
czenie materyałów plastycznych. Zdol
ność przystosowania się substancyi białkowej 
nosi na sobie piętno bierności. Cząsteczka 
nie wybiera sama przez się w środowisku ze- 
wnętrznem grup atomów, jakie spotykamy 
w niej, gdy się ona komplikuje. Nie odrzuca 
ona sama przez się danej grupy atomów lub 
seryi, jakby to można przypuszczać ze wzglę
du na obecność albuminoidów w danym orga
nizmie. W e wszystkich tych wypadkach 
cząsteczka jes t zależną od wpływu czynników 
zewnętrznych, działających nadto nie bezpo
średnio na cząsteczkę białka, lecz za pośre
dnictwem protoplazmy i jej kompleksu. 
Ona broni białko od bezpośrednich wpływów 
zewnętrznych, ona przyjmuje, że tak powiem, 
z zewnątrz pierwszo ciosy i przesyła je  dalej

w postaci złagodzonej, wzbudzając równo
cześnie w cząsteczce białka dążność do zmian 
w budowie chemicznej. Byłoby rzeczą zby
teczną dowodzić, że czysto materyalne wpły
wy zewnętrzne, t. j. działanie związków che
micznych, zewnętrznych i obcych protopłaz- 
mie, musi wywoływać w budowie tej ostatniej 
oraz cząsteczki białka zmiany znacznie wię
ksze, niż inne wpływy nieniszczącej natury, 
jak  np. cieplikowe, elektryczne, magne
tyczne i t. p.

Początkowo protoplazma przyjmuje każ
dą substancyą do swego składu mechanicznie, 
w postaci wmuszonej, koniecznej domieszki. 
Jeżeli substancya ta  co do swej natury nie 
jest bezwarunkowo niszcząca, to w tym razie, 
wywierając swój wpływ na protopłazmę, bę
dzie ona mogła po upływie pewnej ilości po
koleń stać się jej częścią składową, t. j. wejść 
w skład kompleksu protoplazmatycznego. 
W  pierwszym wypadku wpływ substancyi 
obcej jest tylko czasowym, jak  np. działanie 
lekarstw. W  drugim wypadku wpływ nowej 
substancyi zlewa się stopniowo z czynnościami 
normalnych części protoplazmy. Działanie 
to traci zupełnie swój burzliwy charakter 
i nie pociąga za sobą ze strony protoplazmy 
lub organizmu żadnej reakcyi obronnej lub 
neutralizującej. Przeciwnie, funkcye życiowe 
w swej całości kształtują się w inny sposób 
i życie całego organizmu nabiera charakteru 
nieco odmiennego. Jako  bardzo odpowiedni 
przykład tego rodzaju, można przytoczyć 
arsenofagią.

Jednak  taka obecność nowej substancyi 
w protoplazmie nie jest stałą. Z chwilą, gdy 
ta  substancya przestaje być dostarczaną o r
ganizmowi, protoplazma zaczyna ją  tracić 
stopniowo, co nie może pozostać bez wpływu 
na charakter jej czynności życiowej. Kom 
pleks protoplazmatyczny na nowo zmienia 
swe ukształtowanie, obok tego zaś następuje 
cały szereg zakłóceń, które jednak organizm 
może znieść bez szkody pod warunkiem, aby 
pozbawienie go wspomnianej wyżej substan
cyi nie nastąpiło nagle, i protoplazma po
wraca stopniowo do swego stanu pierwo
tnego.

Jako  przykład możemy zacytować wypad
ki zaprzestania z jednej strony nagłego, 
z drugiej zaś nader powolnie stopniowanego 
arszeniku, morfiny, opium, kokainy i wre
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szcie alkoholu, przez osoby używające i nadu
żywające tych ostatnich.

Inaczej się jednak rzecz ma, gdy jakkol
wiek grupa atomów, będąc przez czas dłuż 
szy częścią składową kompleksu, je s t równo
cześnie ze względu na swą naturę chemiczną 
zdolną do wejścia w skład samej cząsteczki 
białka. Prędzej czy później musi to mieć 
miejsce dla każdej substancyi obcej wchła
nianej przez organizm w ciągu kilku poko
leń, z tą  jedynie różnicą w różnych przypad
kach, że im użyteczniejszą dla organizmu jest 
ta  nowa substancya, tem pewniejszem jest 
wcielenie jej wt skład cząsteczki białka. 
Z  chwilą, gdy to nastąpi, stanowisko tej no
wej grupy atomów robi się stałem  i dopływ 
jej z zewnątrz w postaci substancyj odżyw
czych staje się koniecznym i organicznie nie
zbędnym. Do takich grup atomów należą 
serye aromatyczne cząsteczki białka. Nie 
znajdujemy ich w substancyach białkowych 
organizmów pierwotnych i niższych. Obe
cność seryj aromatycznych w m ateryi żywej 
wyższej, je s t tak  s ta łą  i niezmienną, że nie 
można utrzymać przy życiu zwierzęcia, k a r
mionego zamiast normalnych substancyj biał
kowych glutyną, lub innemi albuminoidami 
niezawierającemi seryj aromatycznych.

Do grup analogicznych należy też związek 
organiczny fosforu, wchodzący w skład czą
steczki fosforowego związku białka. W  isto
cie zastąpienie w pożywieniu białka zawiera
jącego ten związek przez białko niezawiera- 
jące go, prędzej czy później pociąga za sobą 
ruinę organizmu.

Ustaliliśmy stopniową filogenetyczną zmien
ność składu chemicznego białka. W idzie
liśmy, że drogą, na jakiej wprowadzają się te 
zmiany w cząsteczce, jes t kompleks proto- 
plazmatyczny. Musimy obecnie zadać sobie 
pytanie, jak a  forma protoplazmy najpierwej 
przyjmuje substancye obce i po upływie pe
wnego przeciągu czasu wprowadza je  do czą
steczki białka?

Niewchodząc tu taj w szczegóły zbyteczne 
dla rozwoju mej myśli przewodniej, poprze
stanę na teraz na podziale protoplazmy ko
mórki na dwie formy:

]) Protoplazm a szklisto - przezroczysta, 
jednorodna, tworząca większą część ciała ko
mórki. Zaw iera ona, jako główną podstawę 
białkową, różne formy globuliny i dlatego

będę ją  nadal nazywał protoplazmą globuli- 
nową.

2) Protoplazm a włóknisto-ziarnista, two
rząca najtrwalsze części komórki i szkielet, 
który posiada zawsze specyalną budowę ana
tomiczną i zawiera zawsze fosforowe związki 
białka. Tę ostatnią formę będę nazywał 
protoplazmą stromatyczną, a jej podstawę 
białkiem stromatycznem.

K tóraż z tych dwu form pierwej ulegnie 
j  wpływom zewnętrznym i pierwsza zawrze 
j  w swym składzie wyniki tych wpływów? 

Je s t  to pytanie nader ciekawe. J e s t  ono 
bezpośrednio związane ze zjawiskami dzie
dziczności.

J a  tu taj dotknę tylko bardzo psbieżnie 
j  tego przedmiotu: możemy tu  bowiem się za

jąć tylko temi zjawiskami dziedziczności, któ- 
j re dotyczą przymiotów lub cech nowonaby- 
| tych przez rodziców. Badania dokonane 

w tej dziedzinie doprowadzają nas do prze
konania, że:

1) Dziedziczą się przymioty i cechy bę- 
I dące wynikiem jedynie tych wpływów, które

zdołały wywrzeć swe działanie aż na komórki 
rozrodcze osobnika.

2) Te przymioty i cechy tylko wtedy są 
dziedziczne niezawodnie, gdy zostały nabyte 
przez ojca.

Drugie z tych twierdzeń wykazuje, że przy
mioty w ten lub inny sposób nabyte przez 
protoplazmę stromatyczną są niezawodnie 
dziedzicznemi, gdyż część białkowa zapładnia- 
jącego elementu samca składa się wyłącznie 
z białka stromatycznego.

Możnaby mniemać wskutek tego faktu, że 
wpływowi zewnętrznemu przedewszystkiem 
ulega protoplazma 'stromatyczna; lecz wnio
sek ten byłby przedwczesny i oto mianowicie 
dlaczego: ponieważ budowa anatomiczna,
funkcye fizyologiczne i charakter chemiczny 
w protopłazmie globulinowej są odmienne niż 
w protopłazmie stromatycznej, przeto obie 
te formy muszą niezbędnie mieć odmienne 
znaczenie w rozwoju filogenetycznym czą
steczki białka. Ponieważ ta  ostatnia kom
plikuje się wskutek stopniowego wprowadza
nia nowych grup atomów, przeto można spo
dziewać się, że w postaciach organicznych 
stojących już na najniższych szczeblach roz
woju filogenetycznego substancye białkowe 
obu form protoplazmy nie będą zupełnie
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identyczne. Ta z dwu form, k tóra pierwsza j  

ulegnie materyalnym wpływom zewnętrznym, 
zawrze pierwszą w swym składzie substancyą, 1 
wywierającą ten wpływ i pierwsza też wytwo
rzy substancyą białkową o większej ilości 
różnorodnych grup atomów.

W  istocie badanie porównawcze substancyj 
białkowych, otrzymanych oddzielnie z dwu 
form protoplazmy, wykazało:

1) Ze białka obu form protoplazmy różnią 
się pomiędzy sobą co do różnorodnych grup ' 
atomów.

2) Ze we wszystkich wypadkach, gdzie 
widzimy podobną różnicę, białko protoplazmy 
globulinowej stoi zawsze wyżej co do różno
rodności swych grup atomów. Zawiera ono 
takie grupy, których niema w protoplazmie 
stromatycznej, lub przynajmniej zawiera je  
w większej ilości. Dlatego też mniemać na
leży, źe protoplazma globulinowa, z której 
jest zbudowane ciało komórki, pierwsza ule
ga wpływom zewnętrznym i że w niej też 
najpierw koncentrują się materyalne wyniki 
tych wpływów; daleko później oczywiście 
wskutek znacznie bardziej długotrwałego 
działania przyczyny zewnętrznej, tego same
go rodzaju zmiany materyalne w kompleksie 
protoplazma tyczny m samej cząsteczki białka 
rozciągają się też na protoplazmę stroma- 
tyczną wraz z jej fosforowym związkiem 
białka.

T a większa dostępność protoplazmy glo
bulinowej na działanie wpływów zewnętrznych 
wywołuje też własność odwrotną. Im  bar
dziej jest ona usposobioną do nabierania no
wych cech i do przyjmowania nowych grup 
atomów pod wpływem warunków zewnętrz
nych, tem łatwiej je  traci całkowicie lub 
częściowo z chwilą, gdy ten nacisk specyal- 
nych warunków zewnętrznych słabnie lub 
znika. Przeciwnie, nabytki protoplazmy stro 
matycznej, zdobyte wolniej pod wpływem po
tężniejszym lub raczej nieustannym warun
ków zewnętrznych, noszą na sobie charakter 
odmienny. To, co ona wytworzyła, pozostaje 
stałem i nienaruszonem w organizmie komór
kowym i jeżeli ten ostatni je s t równocześnie 
elementem rozrodczym samca, to w takim 
razie protoplazma ciałka nasiennego zacho
wuje stale cechy nabyte i oczywiście przeka
zuje je  zapłodnionemu jajku.

Komórka rozrodcza samicy—jajko—składa 
się przeważnie z protoplazmy globulinowej 
i dlatego możnaby mniemać, że bez względu 
na wrażliwość i zdolność tej formy proto
plazmy do zmian w budowie te ostatnie nie 
są trwałe i mogą ustępować wkrótce po od
dzieleniu się ja jk a  od organizmu macierzy
stego.

W  ten sposób dadzą się tłumaczyć nastę
pujące zjawiska:

1) Spostrzeżenie Grleya i Charrena, że 
odporność staje się u królików dziedziczną, 
jeżeli stale starano się ją  zaprowadzić u sam
ca, nie u samicy.

2) Spostrzeżenie doświadczonych hodow
ców, że cechy nabyte przez bydło i konie 
przekazują się w znacznej większości wypad
ków przez samca.

3) Wreszcie fakt, że gruźlica lub skłon
ność do tej choroby jest częściej dziedziczną 
u dzieci, jeżeli nie matka, lecz ojciec jest nią 
dotknięty.

Tak więc zjawiska, mające związek z filo
genetycznym rozwojem kompleksu proto- 
plazmatycznego i samej cząsteczki białka, 
istnieją bez zaprzeczenia. Cząsteczka białka 
nie powstała z samego początku tak, jak  ją  
obecnie znajdujemy u zwierząt wyższych. 
U organizmów pierwotnych, które nie doszły 
do naszych czasów, była ona, według wszel
kiego prawdopodobieństwa, jeszcze prostszą 
niż u znanych obecnie bakteryj.

Ze wszystkich części składowych proto
plazmy jedno tylko białko rozwinęło się, za
czynając tylko od stopni najniższych, najbar
dziej stanowczych w ruchu postępowym 
życia, szeroko i wyraźnie, tak, iż możemy 
śledzić przebieg tego rozwoju pomimo nie
znacznej czułości naszych sposobów ba
dania.

Niemożna nie widzieć, nie uznać tego sto
pniowego rozwoju białka w samem łonie życia 
narówni z ciągłem doskonaleniem się postaci 
roślinnych i organizmów zwierzęcych.

Praw dą jest, źe o ile wyżej stoi forma ży
ciowa, o tyle prawdopodobnie zacieśnia się, 
ogranicza i utrudnia ta  zdolność do zmian. 
Lecz czyż możemy twierdzić, że ta  zdolność 
doskonalenia się w naturalnych granicach 
życia wyczerpała się, lub że np. organizm 
ludzki dosięgnął już apogeum swego postę
powego rozwoju i dalej pójść już ni^zdoła?
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Nie; bezwarunkowo nic nie pozwala na po 
dobne twierdzenie. Przeciwnie, biją w oczy \ 
zjawiska ^różnorodności pomiędzy istotami | 
ludzkiemi zarówno w rysach zasadniczych , 
jak  w słabych odcieniach. Nawet zmiany 
nabyte przekazują się drogą dziedziczności, 
jeżeli wpływy zewnętrzne są dość długo- j  

trwałe,’ stałe, działają nietylko wyłącznie 
drogą procesów sztucznych i przez swe na- i 
tężenie nie są groźne dla organizmu.

Dlatego też należy uważać organizm ludzki 
za mogący ulegać wpływowi warunków ze
wnętrznych, zdolnych wywołać zmiany w jego 
elementach rozrodczych i przez to samo na
dać siłom organoplastycznym i twórczym 
tych ostatnich nieco odmienny kierunek. I 
Filogeneza cząsteczki białka jes t analogiczną 
do filogenezy postaci organicznych, lecz jest 
od niej krótszą czyli innemi słowy cząsteczka 
ta  osiągnęła już w pierwszych szczeblach j  

filogenezy organizmów pewną doskonałość, | 
k tóra uczyniła ją  zdolną do wszystkich prze
jawów życia. Dość wcześnie przyjęła ona do 
swego łona wszystkie grupy atomów właści
we substancyom białkowym wyższym, o ile 
pozwalały na to granice bytu tych grup, uroz
maicała swą budowę w ilościowym względzie, i 
stosownie do tkanki i organu, klasy i gatun- j  

ku zwierzęcia, w którym m iała funkcjono
wać. Przeszła ona szybko najbardziej czynny 
okres swego filogenetycznego rozwoju i fakt 
ton wskazuje jasno, jak  pilno było przyrodzie 
przygotować cząsteczkę białka o ile możności 
najdoskonalszą, bez współudziału której nie 
dałby się urzeczywistnić ten tryumfalny, 
wspaniały szereg filogenetyczny, którego ko
roną jest człowiek.

(Dok. nast.).

Tłum. Z. Szymanowski.

ODEZWA
OD DELEGACYI OCHRONY ROŚLIN 

I ZW IERZĄT GOSPODARSKICH.

W kraju  naszym, wobec coraz bardziej roz
powszechniającej się kultury intensywnej, w osta-

tuich czasach coraz więcej słychać o znaczniej
szych szkodach wyrządzanych przez choroby 
roślin i szkodniki w polach, ogrodach i lasach, 
a należy się obawiać, że szkody te  coraz częściej 
powtarzać się będą, i to  w coraz większych roz
miarach. Obawy te mając na względzie, oddział 
warszawski rossyjskiego Towarzystwa popierania 
przemysłu i handlu, po porozumieniu się z za
rządem Towarzystwa ogrodniczego warszawskie
go, postanowił zorganizować obronę przeciwko 
wszelkim niszczycielom naszej produkcyi roślin
nej, t. j .  nie(ylko chorobom roślin i szkodnikom 
zwierzęcym, ale i szkodom przez złość, lekko
myślność i nieuczciwość ludzką wyrządzanym.

W tym celu wybraną została stała delegacya 
z grona przyrodników i badaczy na polu en orno- 
logii, fytopałologii i bakteryologii, którzy chętnie 
usługi swe ofiarowali na- pożytek gospodarstwa 
krajowego.

Dla nadania pewnej systematyczności pracom 
delegacyi, członkowie je j podzielili się, odpowie
dnio do swej specyalności, na cztery sekcye, 
a mianowicie:

A) Sekcya entomologiczna do szkodników ze 
świata zwierzęcego.

Członkowie tej sekcyi, odpowiednio do przed
miotu specyalnych swych badań, podjęli się refe
rować odpowiednie działy szkodników ze świata 
zwierzęcego w następującym porządku:

1. Zwierzęta kręgowe— p. J . Sztolcman.
2. Owady tęgoskrzydłe v. chrząszcze— pp. 

L. F r. H ildt i Woj. Mączyński.
3. Błonkoskrzydłe— gen. Ok‘awian Radosz- 

kowski.
4. Dwuskrzydłe v. muchy— pp. H. Dziedzi- 

cki i J . Sznabl.
5. Motyle, prostoskrzydle i półpokrywe v. 

pluskwiaki— p A. Śłósarski.
7. Szkodniki innych działów świata zwierzę

cego— p. A. Śłósarski.
B) Sekcyą fy(opa(ologiczną dla szkodników 

świata roślinnego,jak chwasty, pasorzyty i grzyb
ki wywołujące choroby roślin, stanowią pp. St. 
Cbełchowski, Wł. Kozłowski, dr A. Sempolowski 
i Zdzisław Zieliński.

C) Sekcya bakteryologiczna— dr Leon N en
cki, dr Wł. Palmirski, Henryk Piaszczyński i Mar- 
cyan Żórawski.

Sekcya ta  rozszerzyła swoję działalność w kie
runku badania chorób zaraźliwych zwierząt, do
mowych, oraz zapobiegania ich rozprzestrzenia
niu się.

D) Sekcya prawna. Ma na cela zbadanie 
krajowych i zagranicznych ustaw i przepisów pra
wnych o przymusowem niszczeniu szkodników 
zwierzęcych i pewnych chwastów w okolicach 
przez nie nawiedzanych, ja k  również przeciwko 
szkodom wyrządzanym przez ludzi na rolach 
w ogrodach i lasach. Do sekcyi tej należą pp. 
St. Cbełchowski, P io‘r  Iloser (syn), Leonard Iwa
nowski, A. Suligowski, E . Wejdel, A. Wolff, Zdzi
sław Zieliński.
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Na przewodniczącego w delegacyi zarząd od
działu zaprosił p. A. Ślósarskiego, zaś na sekre
tarza delegacyi, do którego interesowani zwracać 
się winni, p. Bolesława Kugiewicza.

Delegacya, jeśli ma celowi swojemu odpowie
dzieć i pożytek gospodarstwu krajowemu przy
nieść, powinna być niezwłocznie powiadomioną 
o wszelkich szkodach, uczynionych przez choroby 
roślin i szkodniki zwierzęce, jak ie gdziekolwiek 
się u nas okażą, aby módz wskazać przyczynę 
szkody i środki ratunku lub zapobiegania na 
przyszłość.

W tym celu zarząd oddziału ma zaszczyt naj
uprzejmiej upraszać wszys‘kich rolników, ogro
dników i leśników, by przesyłali okazy uszko
dzonych roślin i domniemanych sprawców szkody 
pod adresem zarządu oddi. ros. Towai'zystwa 
popierania przemysłu i handlu (Krakowskie 
Przedmieście Nr 66), lub do Towarzystwa ogro
dniczego warszawskiego, ulica Bagatela Nr 3, 
dom własny, skąd okazy będą przesyłane do 
członków właściwych sekcyj.

SPRAWOZDANIE.

Podręcznik zoologii do użytku w klasach niż
szych szkół środnich, oraz do nauczania pry
watnego dla młodzieży od la t 10 do 14. Napisał 
d r Józef Nusbaum. Z 272 rysunkami. Kraków 
]894 r.

Książka niniejsza o 329 stronicach nie b a r
dzo wygląda na podręcznik dla uczniów od lat 
dziesięciu, nietylko ze względu na swoje dość 
znaczne rozmiary, ale i z powodu zbyt obfitego 
nagromadzenia inateryału i nad‘o szczegółowych 
w liiek órych razach opisów oddzielnych przed
miotów. Wypowiadając na samym wstępie po
wyższe zdanie, które mi się nasunęło przy pier- 
wszem pobieżnem przejrzeniu książki, nie mam 
zamiaru bynajmniej twierdzić, jakoby książka ta 
była dla młodzieży wspomnianego wieku niesto
sowną, owszem, bliższe zapoznanie się z nią p rze
kona nas, że je s t ona dla dziesięcio-lub dwuna- 
s ‘oletnich tylko za obszerną, dla czternastoletnich 
zaś zupełnie odpowiednią. Niewyprzedzająe 
jednak biegu rzeczy, muszę naprzód zapoznać 
czytelnika tak  z treścią podręcznika d-ra Nus- 
baum a ja k  i ze sposobem, w jakim  wiedza zoolo
giczna je s t w nim przeds‘awiona, pozostawiając 
sobie na po‘em zarówno czynienie uwag, jak  
i osta'eczną jego ocenę.

W piei’wszym rozdziale swojej książki autor 
zapoznaje ucznia z różnicami, jak ie istnieją po
między istotami żywemi a martwemi i zała* wiwszy 
się z tem w dosyć zręczny sposób, stara się

w drugim us+ępie przedstawić najwybitniejsze od
znaki, któremi różnią się głównie zwierzęta od 
roślin. Drugi rozdział poświęcony już  je s t wła
ściwej zoologii, nie dotyczy jednak—jak to zwy
kłe bywa w podręcznikach podobnego rodzaju—- 
zwierząt wyższych, a właściwie ssawców i przytem 
najpodobniejszych do człowieka, lecz przeciwnie 
zwierząt najniższych, o najprostszej budowie cia
ła, a mianowicie pierwotniaków, z któremi autor 
naprzód zaznajamia czytającego. W dalszych 
rozdziałach jest mowa o gąbkach, stułbiach, 
cliełbiach (Meduzach), koralach i o innych zwie
rzokrzewach, następnie o szkarłupniacli, robakach, 
mięczakach i t. d. do coraz wyższych, przyczem 
autor poświęca różnym wybitnym przedsŁawicie- 
lom tych gromad zwierząt dosyć obszerne i do
kładne opisy, przeznaczając wogóle na wykład 
o bezkręgowcach przeszło trzecią część swojej 
książki, bo aż 126 stronic. W rozdziale X do 
XV są opisane zwierzęta kręgowe, tak samo po
czynając od najniższych (a mianowicie od lan- 
cetnika) do najwyższych, których szeregi zamy
kają małpy, z pominięciem jednakże człowieka. 
Kozdział XVI streszcza w sobie w najgrubszych 
zarysach uldadnictwo zwierzęce, a XVII i  zara
zem ostatni, zajmuje się ogólnem opisaniem za
leżności zwierząt od warunków, w których się 
znajdują, a mianowicie: 1) o stosunku ustrojo-
wości zwderząt do przyrody o*aczającej, 2) 
o ochronnem ubarwieniu zwierząt, 3) o zmianie 
ubarwienia, 4) o zwierzętach przezroczystych, 
5) o wzajemnem naśladownictwie z w i e r z ą t ,  6) 
o pasorzytnichvie i współżyciu i 7) o za
leżności życia jednych istot od drugich. W yli
czenie zwierząt pożytecznych i szkodliwych za
myka książkę.

Cel, jak i sobie wytknął dr Nusbaum w swoim 
podręczniku, zapoznając ucznia najpierw' ze zwie
rzętami najniższemi, posiadającemi najmniej zło
żoną budowę, a dopiero potem stopniowo z coraz 
wyższemi—jest zupełnie jasny i zrozumiały, albo
wiem podług zdrowego pojmowania rzeczy taki 
sposób przedstawiania przedmiotu je s t najwła
ściwszy i powinienby być powszechnie przyjęty. 
Wprawdzie początkującemu mogą się wydać 
dziwnemi i niezrozumiałemi zwierzęta tak nizkie, 
ja k  pierwotniaki, o których nie miał nigdy naj
mniejszego pojęcia, ponieważ ich nie widział, 
lecz autor stara się temu zaradzić, wkładając na 
nauczyciela obowiązek przedstawiania uczniom 
odpowiednich żywych okazów i w miarę potrzeby 
pokazywania ich chociaż przy stosunkowo slabem 
powiększeniu. Zrozumiawszy budowę jestestw  
najniższych uczeń będzie w stanie tem łatwiej 
zrozumieć budowę wyższych i tak stopniowo co
raz dalej, przyczem wielką pomocą mu będą 
dobre i wogólfl starannie odbite rysunki, zdobiące 
podręcznik. Mimo tych os'ałnich autor kładzie 

1 wszędzie mocny nacisk na objaśnienie przedmiotu 
j  na okazach rzeczywistych, czy to w całości wzię

tych, czy też na oddzielnych ich częściach, jak 
| np. u zwierząt najwyższych.
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D obrą stroną podręcznika je s t i to, że autor 
nie opisuje na początku wspólnych znamion, wła
ściwych danej gromadzie, czy też rzędowi zwie
rzą t i wogóle zawczasu nic o nich nie mówi, ale 
przeciwnie, obiera z każdego rzędu po kilka 
główniejszych typów, które sta ra  się jaknajdo- 
kładniej i najzrozumiałej opisać, i dopiero zała
twiwszy się z niemi, wykazuje najgłówniejsze od
znaki, właściwe wszystkim, i uwydatniwszy ich 
wzajemne podobieństwo, dowodzi, że na ich pod
stawie zaliczamy wszystkie te zw ierzęta do ta 
kiego a takiego rzędu. Opisawszy w ten sposób 
kilka oddzielnych rzędów, zwraca znowu uwagę 
na znamiona główne, właściwe tym  ostatnim 
i poucza, że wszystkie one razem wzięte skupia
ją  się w taką a taką gromadę, odgałęzienie i t. p.

{Dok. nast.).

D r A. Zalewski.

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

—  Argon i helium. W  dalszym ciągu badań 
swych nad nowym składnikiem powietrza prof. 
Ramsay donosi, że wykrył obecność jego w pewnym 
minerale naturalnym. Minerałem tym  je s t kle- 
wit czyli ldeweit, odkryty niedawno przez Nor- 
denskjólda, a składający się z tlenniku uranu 
oraz kilku rzadkich ziem. Badania Hillebranda 
wykazały, że minerał ten zawiera znaczną ilość 
azotu, który oswobadza się z niego działaniem 
kwasów. Reakcya ta  właśnie skłoniła Ramsaya 
do dokładniejszego zbadania tak  wydzielającego 
się gazu i rzeczywiście wykrył w nim obok azo u 
i argo-i. Ciekawszem zaś je s t dokonane przy 
poszukiwaniach tych spostrzeżenie, że w mięsza- 
ninie gazowej, wywiązującej się z klewitu, zn a j
duje się inny jeszcze gaz osobliwy, a mianowicie 
helium. Nazwę tę, ja k  wiadomo, nadano pier
wiastkowi hypotetycznemu, którego obecność 
w atmosferze słonecznej zdradza pewna linia 
widma słonecznego, znajdująca się w zielonej 
jego części i oznaczona przez K 1474 (t. j .  1474 
według skali Kirchhoffa). Linii tej nie napotkano 
dotąd w widmie żadnej ze znanych na ziemi sub- 
staneyj, teraz dopiero dostrzegł ją  p. Ramsay 
w widmie wspomnianej mięszaniny gazowej, wy
dzielającej się z klewitu, skąd wypada tedy, że 
pierwiastek ten wchodzi w skład ciał, tworzących 
powyższy minerał. Identyczność wszikże linii 
widma klewitu z linią K 1474 widma słonecznego 
wymaga jeszcze potwierdzenia, poczem zaś od
kryciem tego gazu pochlubić się będzie można 
dopiero, gdy rzeczywiście zostanie od innych od
dzielony i oswobodzony. Ponieważ linią tę do

strzeżono w widmie najwyższych części atmosfery 
słonecznej, gdzie ju ż  linie wodoru występują, 
wnieść stąd można, że helium być musi gazem od 
wodoru lżejszym.

T. R. 

—  Spajanie żelaza i przymarzanie fodu.
Wiadomo, że woda w tem peraturach, sąsiadują
cych z jej punktem krzepnięcia, przedstawia 
znaczną nieprawidłowość, począwszy bowiem od 
4° C rozszerza się wraz z obniżaniem jej tempe
ratury  do 0°, poczem, przy przejściu w stan stały 
następuje dalsze jej rozszerzenie, tak  że objętość 
lodu w tem peraturze 0° przewyższa o 9 odsetek 
objętość wody przy 4°, z której powstał; przy 
dalszem oziębianiu lodu kurczy się on już  po
dobnie, ja k  wszelkie inne ciała oziębiane. Ude
rzająca ta  wszakże właściwość wody nie stanowi 
tak  osobliwego wyjątku od ogólnych praw przy
rody, ja k  niegdyś sądzono, poznano bowiem, że 
i różne inne ciała przy zmianie swego stanu sku
pienia ulegają pewnym nieprawidłowościom co do 
zmiany swej objętości. Nowe dowody takich 

I objawów przedstawił obecnie „towarzystwu kró- 
! lewskiemu“ w Londynie p. W rightson w sprawo- 
| zdaniu z doświadczeń, które przeprowadził nad 
i tem peraturą, w jakiej spaja się stal i żelazo.

Badania te przekonały autora, że żelazo lane roz- 
J  szerzą się przy przejściu ze stanu ciekłego do 
j stanu plastycznego czyli ciastowatego, w chwili 

zaś, gdy przechodzi w stan stały, objętość swoję 
zmniejsza. P . W rightson ogrzewał pręty że- 

j  lazne w piecu elektrycznym i spajał je  jedynie 
przez ciśnienie mechaniczne, w podobny zatem 
sposób, ja k  przez ściągnięcie łączą się w jednę 
całość dwie bryły lodu. Pod działaniem ciśnie
nia następuje obniżenie tem peratury prętów roz
grzanych, wynoszące stosownie do okoliczności 
19° do 37° C. Należy też wyróżniać spajanie 
od topienia; przy obu tych działaniach następuje 
połączenie brył żelaznych, spajanie wszakże ma 
miejsce w tem peraturze znacznie niższej od 
punktu topliwości. W  ogólności zaś, spajanie 
takie żelaza odpowiada objawom przymarzania 
lodu.

8. K.

—  Synteza białka. P. p. Leon Lilienfeld 
i Aleksander Wołkowicz zrobili bardzo ciekawe 
spostrzeżenie, że eter etylowy kwasu amidoocto- 
wego, ciało płynne, przechodzi samo przez się 
w ciało stałe, zasadę dającą reakcyą biuretową. 
Zasada ta, ogrzewana z wodą, przemienia się 
w ciało galaretowa* e, nierozpuszczalne w wodzie, 
rozpuszczalne w kwasie solnym z pepsyną, m ają
ce skład chemiczny, zbliżony do składu glutyny 
(kleju). Daje ono reakcyą biuretową, a z kwa
sem solnym— ciało zupełnie podobne dochlorowo- 
danu peptonu glutynowego. E stry  amidokwasów 
analogicznych z amidooctowym, leucyna i tyro
zyna, dają w pewnych warunkach ze wspomnia
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nym etylowym eslrem kwasu amidooctowego ciała 
zupełnie podobne do peptonu i dające te same 
reakcye co peptony naturalne. Jeszcze cie- 
kawszem je s t spostrzenie p. p. Lilienfelda i Woł- 
kowicza, że wspomniana zasada glicynowa z estra
mi amidokwasów wobec aldehydu mrówkowego 
w pewnych, jeszcze nieogłoszonych, warunkach 
daje ciało rozpuszczalne w wodzie zimnej, ścina
jące się przy ogrzewaniu roztworu i dające 
wszystkie reakcye białka rodzimego.

T.

— Badania nad mózgami psów rozmaitych 
ras prowadzi od dłuższego czasu anatom mona
chijski, Riidinger. Jakkolwiek obfity ju ż  zebra
no materyał, jednakże dotychczas udało się j  

Rildingerowi wyciągnąć tylko kilka wniosków, 
dotyczących ciężaru absolutnego i względnego 
mózgów badanych zwierząt. Przedewszystkiem 
więc okazuje się, że mózg psi już w ciągu pier
wszego roku osięga maximum ciężaru. Najcięż
sze psy posiadają najcięższe mózgi. Ciężary 
mózgów w zrastają w stosunku do ciężaru zwie
rząt, lecz nie proporcyonalnie. Względny ciężar 
mózgu je s t większy u zwierząt małych, lekkich, 
aniżeli u dużych. Mały, lekki pies posiada na
1000  gramów ciężaru ciała znacznie więcej 
mózgu niż pies duży, ciężki.

M. FI.

—  Z fizyoiogii wątroby. Wiadomo oddawna, 
że śmierć osobnika nie pociąga za sobą bezpo
średnio i natychmiastowo śmierci wszystkich 
części ciała, a doświadczenia Klaudyusza Bernar
da dowiodły już , że tworzenie się cukru z gliko- 
genu zawartego w wą‘robie trw a jeszcze przez 
kilka godzin, jeżeli natychm iast po śmierci zwie
rzęcia organ ten zostaje z ciała wycięty i całko
wicie oswobodzony od krwi. Podobnego rodzaju 
doświadczenie z wątrobą wykonywał niedawno 
C. Richet, pragnąc się przekonać, czy i tworzenie 
się mocznika w wątrobie trw a jeszcze po wyjęciu 
wątroby z ciała. Okazało się, że istotnie je s t 
analogia pomiędzy tworzeniem się cukru i mocz
nika w wątrobie i że obadwa te  procesy zachodzą 
pod wpływem rozpuszczalnego fermentu dyasta- 
tycznego. Póki żywotność komórek wątroby zo
staje zachowana, póty reakcye powyższe zacho
dzić mogą. W wytrawionej z wątroby cieczy 
znajduje się ów ferment dyastatyczny, przy 
którego pomocy można obserwować tworzenie 
się cukru i mocznika także na zewnątrz orga
nizmu, w epruwetce. Richet zaobserwował, że 
w tej wytrawionej cieczy zachodzą jeszcze i inne 
ważne reakcye, ja k  powstawanie czerwonego 
barwnika i ciał redukujących.

M. FI.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Konkurs im. B. hr, Tyszkiewicza. Gazeta 
cukrownicza (n-r 27 z d. 6 lewie1 nia r. b.) ogła
sza, że z funduszu wyznaczonego w tym celu 
przez hr. Tyszkiewicza, właściciela cukrowni 
w Pliskowie, nadesłanego na ręce redakcyi tej 
gazety w ilości rb. 500 i corocznie w tej samej 
ilości nadsyłać się nadal mającego, w myśl ofiaro
dawcy zostaje ustanowiony konkurs na prace 
z dziedziny techniki cukrownictwa, uprawy bu
raków i hodowrli nasion buraczanych. Nagroda 
przyznana będzie autorowi najcelniejszej pracy 
oryginalnej, drukowanej w Gazecie cukrowniczej 
w czasie od daty ogłoszenia warunków konkursu 
aż do 1 października r. b. Praca nagrodzona 
ma odpowiadać nas'ępującyro warunkom: 1) musi 
być oryginalna; 2) na oryginalnych badaniach, 
spostrzeżeniach, doświadczeniach, pomysłach, obli
czeniach, zesławieniach i t. p. oparta; 3) współ
czesny stan wiedzy i techniki cukrowniczej 
uwzględniająca; 4) musi zmierzać do zapewnienia 
cukrownictwu wogóle, lub przemysłowi krajowe
mu bezpośredniej korzyści, a więc oszczędności 
w wydatkach, przysporzenia źródeł dochodu, 
ulepszenia lub udogodnienia w technologii lub 
w kontroli chemicznej, a wreszcie w pobocznych, 
ściśle z cukrownie* wem związanych fabrykacyach 
ma'eryałów lub odpadków, mających szerokie 
zastosowanie.— Skład sądu konkursowego, term i
ny przyznawania nagród i ich ewentualnego po
działu oraz wszelkie inne warunki zewnętrzne 
konkursu są wyszczególnione w powołanym n-rze 
27 Gazety cukrowniczej.

ROZMAITOŚCI.

—  Nizka temperatura miesiąca lutego r. b. 
we Francyi. O d r. 1806, t. j .  od czasu, odkąd 
w Paryżu prowadzone już były dokładne i sta
ranne dostrzeżenia meteorologiczne, miesiąc lu
ty  nie był nigdy tak  mroźny, jak  w roku 
bieżącym; w samej rzeczy, średnia tem peratura 
miesiąca tego wynosiła — 4,45° C, gdy w ogólno
ści lata, w których tem peratura średnia lutego 
była niższa od 0°, są bardzo rzadkie, a mianowi
cie: 1821 (— 0,2°), 1827 (— 2,2°), 1845 (— 1,8°), 
1855 (— 0,8°), 1870 (— 0,1°). Co większa, 
w ciągu całego okresu 1806 —  1895, a zatem 
w ciągu 89 lat, dwa tylko miesiące okazały się
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zimniejsze, aniżeli luty roku bieżącego —  gru
dzień 1829 ( — 4,7°j i grudzień 1879 (— 8,6°).

(Revue Scient.).

T. R.

—  Harpun W ciele wieioryba. W  ciele wie
loryba,'złowionego w r. 1894 w Lancaster-Sound, 
znaleziono harpun z napisem „Jean“ i z datą, 
1855. Okręt, do którego harpun ten należał, 
zginął przed 37 ła ty ,— wieloryb zatem przez taki 
przeciąg czasu żył swobodnie, dźwigając w w ar
stwie swego tłuszczu harpun, który okazał się | 
połyskującym i czystym, ja k  w chwili, gdy wy I 
szedł z kuźni.

T. R.

Nekrologia.

Spełniamy smutny obowiązek, podając spóźnio
ną wiadomość o śmierci Antoniego Skórkowskiego, 
znanego popularyzatora wiedzy przyrodniczej, 
zmarłego d. 23 października r. z. we wsi M edj- 
watej, w gub. kijowskiej, w sile wieku, urodził 
się bowiem w r. 1848.

Lekarz z powołania, ogłaszał prace głównie 
z dziedziny biologii, a oprócz rozpraw, za
mieszczonych w pismach bieżących, ogłosił od
dzielnie: „Choroby duszy i odpowiedzialność mo
ra lna” (Wilno 1881); „M ałki i karmicielki” 
(Wilno 1881); „Rys nauki o śmierci. Tanatolo- 
g ia .” (W arszawa 1883).

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
z a  ty d z ień  od 10 do 16 k w ie tn ia  1895 r.

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

© • Ht3

B arom etr 
700 mm -f- T em p era tu ra w st.

U
c. [5 K ierunek  w ia tru  

Szybkość w m etrach  
n a  sekundg

Sum a

opadu
U w a g i .

a 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Ńajn. ^

10 s. 1 ! 1 53,6 5),4  53,9 8,4 14,9 12,4 16,1 7.5 !67 W \W \W *
t a

u  C. 52,3 51.3 50,3 12,4 19,2 12,8 20,0 9,0 60 SW 5.SW3,W3 —
12 P. 48,5 48,1 [ 48,3 8, t 8,6 5,2 i3,o 5,0 ó l W 5,W 4,N' 0,0 O drobny od 843 p. m.
13  s . 47.5 48,0 5 1,3 i 2.5 4,o 2,2 5,5 1,0 75 W ł,W».N’ o,3 1 , #  i A cały dzień.
14 N. 52,8 51,1 r>o,5 o,5 7,o 4,6 8,4 — 0, 3  68 W »,W ’,N* 0,2 © od l35 p. ni du 2 " p. 11]
15 P. 5 1,0 50,2 ' 49,9 1 4.6 11,6 3.2 13,0 0,6 58 W 5. W’.NE9
16 W. 5 o,7 5 u,2 52,2 2,4 7,o 2,6 8,1 0,0 57 W»,N»,W« -Ii- p, daty wal między 7 i 8

I a. m.

Ś redn ia  75o ,8 7-0 64 0.5

T R E  Ś ć .  Acetylen i węglik wapnia, przez Z1 1. —  Mars, przez S. K. (dokończenie). —  
Protoplazm a. Odczyt prof. Danilewskiego na międzynarodowym zjeździe lekarskim w Rzymie
1894 r . Tłum. Z. Szymanowski (ciąg d a lszy ). Odezwa od delegacyi ochrony roślin i zwierząt
gospodarskich. —  Sprawozdanie. —  Kronika naukowa. —  Wiadomości bieżące. —  Rozmai'ości. —

Buletyn meteorologiczny.

W ydawca A. Slósarski. Redaktor Br. Znatowicz.

ftoBBOjeno lJeH3ypoio. Bapiuaua, 7 Anpis.ia 1895 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.




