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Z teoryi analizy chemicznej.

W  roku ubiegłym ') pismo nasze zamieści
ło streszczenie kilku wstępnych rozdziałów 
z książki W .  Ostwalda p. t. Die wissenschaft- 
lichen Grundlagen der analytischen Chemie, : 
w których znakomity autor podaje zasady 
naukowe ogólnie znanych metod rozdzielania, 
opartych na własnościach fizycznych i mecha
nicznych zmieszanych ze sobą rodzajów ma- 
teryi. W  biegu badania rozbiorowego wspom
niane metody rozdzielania poprzedzają za
zwyczaj właściwie chemiczną częśó roboty. ; 
Ta ostatnia polega na czynnościach, w zasa
dzie niezmiernie prostych, łatwych do wyko
nania, a — dodać trzeba — w szkołach i p ra
cowniach przyswajanych przez uczniów me
chanicznie, drogą wprawy, bez wchodzenia 
w głębsza naukowe ich znaczenie. Niema 
wątpliwości, że na taki stan rzeczy wpływa 
między innemi także i brak w literaturze po

*) W szechświat, t. XIII, str. 619 , 6 35 , 680, 
695 , 731, 793, 809.

wszechnej odpowiednio ułożonych książek, 
a powołane wyżej dziełko jest pierwszym 
objawem kierunku teoretycznego w nauczaniu 
chemii rozbiorowej. Pragnąc dopełnić za
mierzonego w przeszłym roku obeznania 
naszych czytelników z treścią owego dziełka, 
przejdziemy teraz do części jego ściśle che
micznej.

Rozdzielanie c ia ł na drodze chem icznej.

O r o z tw o r a c h .

1. Stan ciał rozpuszczonych. Pogląd, 
wyrażany nieraz przez dawniejszych uczo
nych, źe wszelkie materye, znajdując się 
w roztworach rozcieńczonych, przyjmują stan 
zbliżony do gazowego, został podniesiony do 
godności doskonale uzasadnionej teoryi nau
kowej przez nieporównane w swej ścisłości 
i ważności badania van t ’Hoffa. W  roztrzą- 
saniach dawniejszych zwracano już nieustan
nie uwagę na zupełną zgodność praw empi
rycznych, którym podlegają z jednej strony 
gazowe, z drugiej zaś — rozpuszczone m ate
rye co do współczynników rozpuszczalności 
i nasycenia. Zgodność ta  sięga tak  daleko, 
że wszystkie wielkości stałe powtarzają się 
dosłownie w obu kategoryach, z takiemi ty l
ko różnicami, że np. ciśnienie gazu musi być
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w roztworach zastąpione przez ciśnienie os- 
motyczne, które powstaje na  powierzchni 
zetknięcia się roztworu z rozpuszczalnikiem, 
kiedy na powierzchni tej znajduje się prze
groda, przepuszczająca przez siebie rozpusz
czalnik, lecz nieprzepuszczająca ciała roz
puszczonego.

Oznaczenie gęstości pary pod znanem ciś
nieniem i w znanej tem peraturze pozwala 
nam  wnioskować o stanie tej pary wewnętrz
nym, o właściwościach składających j ą  cząs
teczek materyi. Zupełnie takie same wnioski 
wyciągać można z badania roztworów. P o 
dobnie, jak  z bliższego zapoznania się z gęs
tością pary różnych ciał w różnych tem pera
turach i ciśnieniach powstała ważna nauka 

. o dysocyacyi, tak  też i z rozważania własno
ści pewnych ciał w postaci roztworów bardzo 
rozcieńczonych wypłynął wniosek, że i w tym 
stanie pewne rodzaje m ateryi muszą ulegać 
dysocyacyi. Objaśnienie tego rodzaju roz
padania się cząsteczek przedstawiało zrazu 
trudność nadzwyczajną, k tó ra  ustąpiła do
piero pod wpływem „teoryi dysocyacyi elek
trolitycznej,” podanej przez uczonego szweda, 
Swantego Arrheniusa. A rrhenius poznał, 
że dysocyacyi w roztworach ulegają takie 
tylko ciała, które są dobremi przewodnikami 
elektryczności i mógł wypowiedzieć zasadę, 
że ciała, mające charakter soli, w roztworach 
nie istnieją z właściwym sobie składem che
micznym, lecz w mniejszym lub większym 
stopniu są rozłożone na swoje części składo- 
wo, tak  zwane iony.

Zarówno współczesna teorya roztworów 
jak  i teorya dysocyacyi elektrolitycznej są 
znane czytelnikom W szechświata z artyku
łów, ogłaszanych w tem  piśmie różnemi czasy 
i  przez różnych autorów, a szczególniej przez 
p. Marchlewskiego. To nas uwalnia od wcho
dzenia w szczegóły, tem bardziej, że w dal
szym ciągu spotkamy się z szeregiem wiado
mości, które może same przez się posłużą do 
tem lepszego objęcia i przyswojenia owych 
teoryj, które uważać tu ta j chcemy za po
wszechnie uznane i obowiązujące.

2. Iony. Oddawna już spostrzeżono, że 
sole m ają charakter związków binarnych, 
składających się niejako z dwu części. Berze- 
lius przyjmował, że częściami składowemi 
każdej soli jest kwas i zasada, albo raczej 
bezwodnik kwasowy i tlenek metalu. Pog ląd  I

j  ten  był niedogodny już z tego względu, że 
prowadził za sobą konieczność odróżniania 

\ soli kwasów tlenowych od soli haloidowych, 
którego to odróżniania żadne inne powody 
nie mogą usprawiedliwić. Dlatego to Liebig 

j  i cały szereg badaczów późniejszych przyjęli,
I że sól składa się z chlorowca lub rodnika 

kwasowego (t. j . reszty po wyłączeniu ineta- 
| lu) z jednej strony, a z drugiej metalu, albo 
i grupy atomów mającej znaczenie metalu, 
i Te części składowe Faraday  nazwał ionami 

i wyróżnił iony dodatnie czyli kationy (metale 
i grupy, m ające ich znaczenie, np. N H 4) oraz 
iony odjemne czyli aniony (chlorowce i rodni- 

j  ki kwasowe, np N 0 3, S 0 4 i t. p.).
W  wodnych roztworach elektrolitów wogó- 

le iony w części są złączone między sobą, 
j w części zaś—rozłączone czyli wolne. W roz- 

j  tworach soli obojętnych liczba ionów wolnych 
je s t największa i tem większa im roztwór 

I bardziej rozcieńczony. Skutkiem powyższe
go własności rozcieńczonych roztworów soli 
zależą nietyle od samych owych soli, ile r a 
czej od własności ich ionów wolnych czyli nie- 
złączonych. Wywód powyższy jest podstawą 
n ader ważnego wniosku, który niezmiernie 
upraszcza całą analizę chemiczną: W roz
biorze chemicznym nie poszukujemy własno
ści soli uważanych za całość, lecz własności 
ich wolnych ionów. Przyjmując, że istnieje 
50 różnych kationów i tyleż anionów, widzi
my, że soli może być 2 500, a gdyby każda 
z nich posiadać m iała indywidualne własności 
analityczne, musielibyśmy znać zachowanie 
się 2 500 ciał rozmaitych. Ponieważ jednak 
własności ciał rozpuszczonych są poprostu su
m am i własności ich ionów, wystarcza więc 
charakterystyka 100 rozmaitych wypadków, 
ażeby zdać sobie sprawę z jakości 2 500 ciał 
rozmaitych. Chemia rozbiorowa, od kiedy 
istnieje, ciągnie korzyści z tego uproszczenia. 
W iemy, naprzykład, oddawna, źe reakcye 
soli miedzianych ze względu na miedź są jed 
nakowe, czy w roztworze znajdować się bę
dzie chlornik, siarczan, azotan, czy też jak a 
kolwiek inna sól miedziana. Dopiero jednak 
teorya dysocyacyi elektrolitycznej mogła 
sformułować w sposób naukowy i objaśnić ten 
fak t znany od tak  dawna.

Teorya, o której mówimy, objaśnia także 
punkty ciemne i odstępstwa od prostoty, któ
re zdarzają się, jak  wiadomo, w łatwym
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i przejrzystym schemacie rozbioru chemicz
nego. Tak, np., wiemy, że bardzo liczne 
związki chlorowe charakteryzują się białym 
osadem, jaki wytwarzają ze związkami srebra; 
chloran potasu jednak, kwas chlorooctowy, 
chloroform i wiele jeszcze ciał innych nie 
tworzą takiego osadu. Chloroform nie je s t ; 
solą, nie może więc okazywać reakcyj swoich 
ionów. Chloran potasu jest wprawdzie solą 
chlorową, ale w jego roztworze niema wol- I 
nych ionów chlorowych, łonam i tego ciała 
są: z jednej strony potas, K , z drugiej rodnik 
kwasu chlornego, C103, i dlatego w jego 
roztworze możemy oczekiwać tylko reakcyj 
ionów K  i C103. Z a każdym razem, kiedy 
pewna materya stanowi ozęść składową ionu 
bardziej złożonego, właściwe jej reakcye zni
kają  i ustępują miejsca reakcyom owego ionu 
bardziej złożonego.

Niezawsze łatwo bywa odpowiedzieć na 
pytanie, jakie mianowicie grupy atomów s ta 
nowią iony danej soli. Chloroplatynian po
tasu był przez czas długi uważany za zwią
zek chlorowy, analogiczny z chlorkami 
wszystkich metali. Wiemy jednak obecnie, 
że ionami jego są dwa atomy potasu i grupa 
PtC ]6, że więc jest on solą potasową kwasu j  
platynochlorowodornego. Chloroplatynian po
tasu  z roztworem srebra nie daje osadu chlor- ; 
ku srebra, lecz brunatno-żółty osad chloro- 
platynianu srebra, A g2PtC l6. Pytanie, które 
nas zajmuje, zwykle daje się rozstrzygnąć na 
drodze badania chemicznego, zapomocą po
szukiwania, jakie to grupy atomów z danego 
związku zostają wymienione na iony innych 
soli w reakcyi wzajemnego zastąpienia. In 
nej wskazówki dostarcza nam elektroliza, 
ponieważ kationy zostają przeniesione w kie
runku, w którym dąży prąd  dodatni, gdy 
aniony przepływają razem  z prądem  odjem- 
nym. H ittorf, poddając elektrolizie chloro
platynian sodu, sprawdził, że platyna razem 
z chlorem wydziela się na anodzie, sod zaś 
zbiera się przy katodzie.

Jednym z najważniejszych środków wnios
kowania o własnościach ionów je s t paralelizm 
przewodnictwa elektrycznego z usposobieniem 
danej materyi do wchodzenia w przemiany 
chemiczne. H itto rf wyraził ten stosunek za
pomocą orzeczenia: Elektrolity są to sole. 
Nazwa soli jest tu  użyta w znaczeniu związku 
binarnego czyli drugorzędowego, który swe j

części składowe może łatwo i szybko wymie
niać na inne. Ponieważ rozbiór chemiczny 
dąży do posługiwania się zjawiskami odbywa- 
jącemi się najłatwiej i najszybciej, przeto 
reakcye analityczne są to prawie wyłącznie 
reakcye ionów.

3. Podział ionów. Ponieważ sole są 
związkami binarnemi czyli drugorzędowemi, 
iony więc dzielimy przedewszystkiem za przy
kładem F aradaya na kationy i aniony. Kiedy 
elektryczność przepływa przez elektrolit, to 
jes t ciecz, zawierającą iony, to kationy dążą 
w kierunku prądu dodatniego, przyjmujemy 
więc, źe posiadają one ładunki elektryczne 
dodatnie, których wielkość, według prawa 
Faradaya, jes t jednakowa dla równoważnych 
chemicznie ilości ciał różnych. Aniony dążą 
w kierunku przeciwnym, są więc obdarzone 
ładunkami elektryczności odjemnej, których 
wielkość znowu jest równa dla równoważni
ków. Równowaźnemi nazywamy takie ilości 
przeciwimiennych ionów, które łączą się po
między sobą na związki obojętne. Ilości 
równoważne posiadają ładunki elektryczne 
równe co do wielkości bezwzględnej, lecz 
opatrzone znakami przeciwnemi. W  cieczy 
obojętnej elektrycznie suma wszystkich ła 
dunków dodatnich jest równa sumie 
wszystkich ładunków odjemnych.

Iony w roztworach zachowują się jak  ciała 
samodzielne i można nawet określać ich m a
sy cząsteczkowe. Z  określeń podobnych wy
nikło, że musimy odróżniać iony jedno i wie- 
lowartościowe, podobnie, jak  to dzieje się 
w określeniach mas cząsteczkowych ciał, 
które nie uległy dysocyacyi. Tak, np., iona
mi siarczanu potasu są grupy atomów K 2 
i S 0 4. Z  tego zaś, co powiedziano poprzed
nio, wypływa, że chemicznie i elektrycznie 
obojętny roztwór siarczanu potasu w ionie 
SO4 posiada taką ilość elektryczności, jak  
w ionie K 2, czyli że ion S 0 4 ma dwa razy 
większą ilość elektryczności odjemnej, aniżeli 
ion K  elektryczności dodatniej. Podobnież 
ze wzoru chlorku barytu, BaCl2, wywniosko
wać łatwo, źe ion B a względem ionu Cl jest 
dwuwartościowy.

Wyliczymy teraz najważniejsze iony, dzie
ląc je  na gromady w myśl zasad powyżej 
wyłuszczonych.

I. Kationy.
a. Jednowartościowe: H  (w kwasach), K ,
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N a, Li, Cs, Rb, Tl, Ag, N H 4, zasady amo
niakalne czwartorzędowe, Cn i H g w związ
kach tlenowych.

b. Dwuwartościowe: Ca, Sr, Ca, Mg, F e 
w związkach tlenkowych, Cu i H g w związ
kach tlennikowych, Pb, Co, Ni, Zn, Cd.

c. Trójwartościowe: Al, Bi, Sb, F e  
w związkach tlennikowych.

d. Czterowartościowe: Sn (zapewne), Zr.
I I .  Aniony.

a. Jednowartościowe: O H  (w zasadach), 
FI, Cl, Br, J ,  N 0 3, C103, C104, B r0 3, M n 0 4 
w nadmanganianach i wogóle rodniki wszyst
kich kwasów jednozasadowych.

b. Dwuwartościowe: S, Se, Te (?), S 0 4, 
S e0 4, M n04 w manganianach i wogóle rod
niki kwasów dwuzasadowych.

c. d, e, f .  Trój, cztero, pięcio i sześciowar
tościowe: Rodniki trój, cztero, pięcio i sześ- 
ciozasadowych 'kwasów. Aniony niezłożone 
więcej niż dwuwartościowe nie są znane.

W e wzorach, które spotkamy dalej, o ile 
to będzie potrzebne, kationy będą oznaczone 
zapomocą kropek, aniony zaś — zapomocą 
kresek. Znak więc K - np. oznaczać nam 
będzie ion potasowy, jak i znajduje się w roz
tworze, dajmy na to, chlorku potasu; znajdu
jący się obok niego ion chlorowy oznaczymy 
przez Cl'. Iony wielo wartościowe otrzym ają 
tyle kropek lub kresek, ile przedstawiają jed 
nostek wartości chemicznej albo ładunku 
elektrycznego.

4. Pewne wskazówki dalsze. Pragnąc 
objaśnić reakcye chemiczne musimy mieć 
pewne wskazówki przybliżone co do stopnia 
dysocyacyi różnych związków.

Anelektrolitam i, t. j. związkami nieulega- 
jącem i dysocyacyi elektrolitycznej, są związki 
organiczne za wyłączeniem typowych kwa
sów, zasad i soli, a  dalej —  roztwory wszel
kich ciał w takich rozpuszczalnikach, jak  
benzol, siarek węgla, eter i t. p. Roztwory 
w alkoholu stanowią przejście do elektroli
tów, w nich bowiem sole zaczynają ulegać 
dysocyacyi, chociaż w stopniu bardzo nizkim. 
Z resztą i wyliczone poprzednio ciała nie m o
gą być uważane za bezwzględnie niezdolne 
do dysocyacyi, podobnie, jak  nie mamy p ra 
wa uważać żadnego ciała za bezwzględny j 
nieprzewodnik elektryczności. Tu, podobnie } 
jak  w wielu wypadkach analogicznych, g ra 
nica leży w tem miejscu, w którem  znika [

sprawność naszych środków mierniczych i ob
serwacyjnych.

E lektrolitam i są sole w roztworach wod
nych a  także kwasy i zasady, z których pierw
sze uważamy za sole wodoru a drugie za sole 
grupy hydroksylowej. Roztwory soli w a l
koholach są także dysocyowane, jakkolwiek 
daleko słabiej od roztworów wodnych. Sto
pień dysocyacyi tych roztworów zależy od 
składu alkoholu w taki sposób, źe dla alko
holu metylowego jes t najwyższy i zmniejsza 
się w miarę w zrastania masy cząsteczkowej 
alkoholu.

Najmocniej dysocyowane są roztwory soli 
obojętnych. Roztwory ich wodne średnio s tę 
żone zawierają zwykle znacznie więcej niż 
połowę swej zawartości soli w postaci ionów 
wolnych. Sole z ionami jednowartościowemi, 
jak  np. KC1, A g N 0 3, N H 4Br, są najmocniej 
dysocyowane; stopień dysocyacyi zmniejsza 
się w m iarę tego, jak  przechodzimy do związ
ków z ionami coraz wyższej wartości. N atu
ra  m etalu i rodnika kwasowego ma bardzo 
m ały wpływ na stopień dysocyacyi soli. N a
leży jednak zapamiętać kilka wyjątków: tak  
np. związki chlorowcowe rtęci dysocyują się 
bardzo nieznacznie, cokolwiek znaczniej 
zw iązki, kadmu, cynkowo zaś stanowią już 
przejście do pozostałych metali; związki wy
mienionych metali z jodem okazują najniż
szy, z chlorem — najwyższy stopień dyso
cyacyi.

Daleko więcej rozmaitości przedstawiają 
kwasy i zasady. Tutaj stopień dysocyacyi 

[ odpowiada temu, co w sposób słabo określo
ny nazywamy „mocą” kwasu lub zasady: naj- 

j  mocniejsze z nich są najbardziej dysocyo
wane.

Kwasami „mocnemi,” których stopień dy- 
| socyacyi wyrównywa solom obojętnym, są 
| chlorowcowodory (z wyłączeniem słabiej dy- 

socyującego się fluorowodoru), a dalej kwasy 
azotny, chlorny, nadchlorny, siarczany i kwa
sy politionowe.

Kwasy fosforny, siarkawy, octowy są śred
nio mocne, a ich stopień dysocyacyi nie prze
nosi 10 odsetek.

Kwasami słabemi ze stopniem dysocyacyi 
niższym od 1%  są dwutlenek węgla, siarko
wodór, cyanowodór, kwas krzemny, kwas bor
ny. Dysocyacya dwu ostatnich zaledwie 
może być zmierzona.
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Mocnemi zasadami są związki hydroksylo
we potasowców, wapniowców, talu  i czwarto
rzędowe zasady amoniakalne organiczne. 
Wszystkie te związki w przybliżeniu są dyso- 
cyowane w takim  samym stopniu jak  sole 
obojętne.

Amoniak i amoniaki złożone z gromady 
alifatycznej, tlenek srebra, magnezya, są to 
zasady średnio mocne.

Do słabych zasad wreszcie należą wodany 
pozostałych metali dwuwartościowych i tró j
wartościowych, amoniaki złożone aromatycz
ne, w których azot jest związany z pierście
niem benzolowym, nakoniec — największa 
część alkaloidów.

Przytoczony tutaj podział ogólny na wiel
kie gromady związków należy dobrze sobie 
przyswoić i zapamiętać, ponieważ wniosko
wanie o przebiegu reakcyj analitycznych 
w znacznej części opiera się bezpośrednio na 
zasadach tego podziału.

Zn.

2sT I  L _

(Dokończenie).

Z opisaną uroczystością łączy się następu
jąca legenda: Am ru, wódz arabski, zdobył 
K a ir w 640 r. Kiedyś istniał zwyczaj, że 
corocznie bóstwu rzeki poświęcano dziewicę. 
A m ru zabronił składania tej ofiary i właśnie 
w tym roku nie było wylewu Nilu. Łatwo 
zrozumieć oburzenie ludu przeciw zaborcy; 
wypadek ten wywarł wielkie wrażenie nawet 
na fanatycznych arabach. W  następnym 
roku A m ru znowu nie chciał ustąpić i lud 
zaczął się buntować. W tedy A m ru udał się 
z prośbą o radę i rozkaz do kalifa Omara. 
Omar przyznał słuszność wodzowi, ale jedno
cześnie przysłał papier, który polecił wrzucić 
do rzeki. P ap ier zawierał następujące sło
wa: „Abd-Allah-Omar, książę wiary, do
egipskiego Nilu! Jeżeli płyniesz z własnej 
woli—nie płyń więcej, ale jeżeli zależy to od 
wszechmocnego Allaha, błagam y go o to!” 
A m ru wrzucił papier do Nilu, który zaprze
stał oporu i wylał dawnym zwyczajem. Od

tąd  w środku kanału pozostawiają słup ziemi, 
zwany „narzeczoną,” który wzbierająca wo
da powoli rozmywa i unosi.

Widzieliśmy, w jak i sposób odbywało się 
nawadnianie Egiptu w ciągu długich stuleci. 
Mehmet Ali, człowiek niezbyt skrupulatny, 
ale daleko widzący, zawładnąwszy Egiptem, 
łatwo doszedł do przekonania, że kraj ten 
może dawać cenniejsze niż zboże rośliny. 
Zboża dostarcza cała Europa, lecz nie może 
ona produkować ani bawełny, ani trzciny 
cukrowej; przeciwnie—Egipt posiada po te 
mu wszystkie warunki: klimat, glebę i gęste 
zaludnienie, ale rośliny te wymagają wody 
w ciągu całego roku.

Dla zaradzenia temu wypadało nagroma
dzić znaczne zapasy wody w kanałach iryga
cyjnych, ażeby następnie rozprowadzać ją  
w miarę potrzeby. Cel ten osiągnąć można 
było dwojaką drogą: pogłębiając istniejące 
kanały, albo podnosząc poziom wód nilowych. 
Mehmet Ali obrał pierwszą drogę. Ze 
względu na wielką ilość tych kanałów była to 
praca niezmierna; prowadzono ją  jednak bez 
ogólnego planu, spuszczając się na naczelni
ków wiosek, niemających najmniejszego po
jęcia o niwelacyi; po wielu latach pracy re
zultat był żaden: wody brakło w kanałach, 
rośliny ginęły.

W tedy Mehmet Ali obrał drugą drogę, 
co wymagało budowy ogromnej tamy. 
O 20 km  poniżej K airu  Nil rozszczepia się 
na ramiona i podąża do morza dwoma głów- 
nemi ramionami damjeckiem i rozeckiem. 
Dwa kamienne mosty, jeden o 71, drugi 
o 61 łukach, po 5 m  otworu, miały być zbu
dowane na dwu ramionach. Łuki miały 
otrzymać wrota, zamykające rzekę i kieru
jące wodę do trzech głównych kanałów, 
z których jeden przeznaczony był dla wschod
niej części delty, drugi dla zachodniej i oko
lic Aleksandryi, trzeci dla części środkowej. 
Nie była to właściwie tam a, ale budowa re
gulacyjna. Dopóki rzeka posiadała znaczną 
ilość wód, wrota pełniły należycie swe prze
znaczenie i kanały zawierały dostateczną 
ilość wody. Kiedy wody zaczynały opadać 
zamykano wrota jedne po drugich, tak  aby 
w kanałach zachować poziom jednostajny. 
Myśl była dobra, wykonanie pozostawiało 
wiele do życzenia. Francuz, Mongel-Bey, 
któremu powierzono wykonanie robót, musiał
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napotkać wielkie trudności, ponieważ roboty 
ciągnęły się długie lata. W  r. 1861 były 
o tyle posunięte, źe przystąpiono do uroczys
tej inauguracyi. A rkady ram ienia rozeckie- 
go zostały zaopatrzone we wrota, arkady 
ramienia damjeckiego nie otrzym ały ich 
nigdy.

K an a ł środkowy przeprowadzony był do
brze; kanał zachodni także został wykoń
czony, ale ponieważ częściowo przechodził 
przez pustynię, wkrótce został zasypany 
piaskiem. N aturalnie bez tych dwu kana
łów tam a nie odpowiadała oczekiwaniom. 
Zaczęto jednak korzystać z niej, wrota gałę
zi rozeckiej zamknięto, zamierzając utrzymać 
wodę na wysokości 4,5 m  ale nigdy nie udało 
się przekroczyć 1,6 m; a w r. 1867 u zachod
niego końca powstała wyrwa, naokoło uszko
dzonej części wzniesiono ogromne obwałowa
nie, ale poziom wody dał się utrzym ać za- 
ledwo na 1,05 m. Po wielu próbach trzeba 
się było wyrzec wszelkiej nadziei zużytkowa
nia tam y i rząd rozpoczął układy z pewnem 
towarzystwem o ustawienie pomp parowych, 
któreby dostarczały wody dla irrygacyi dol
nego Egiptu. K ap ita ł zakładowy m iał wy
nosić 17 '/2 milionów franków, a wydatek 
roczny 6 250 000. W  owym roku prawdziwa 
arm ia 85000 robotników, niepłatnych’! czę
sto bardzo licho żywionych pracow ała w ciągu 
160 dni około kanału. S tan  rzeczy przyjął 
obrót nieznośny, irrygacya odbywała się na 
chybił-trafił, nie było odwodnienia (drenażu), 
każde zagłębienie wywoływało powstawanie 
bagien, kanały istniały wszędzie, żegluga nie 
istniała nigdzie.

W  górnym Egipcie było lepiej, gdyż syste- 
m at był prostszy, a wejrzawszy bliżej odkryto 
wielkie nadużycia; 16 000 hektarów gruntu  
nigdy nie otrzymywało wody; w Fayum , tej 
malowniczej i ponętnej oazie, wskutek braku 
odpływu dla wód wylewu, 4 000 hektarów 
wybornego gruntu zamieniło się w zaraźliwe , 
bagno.

Z resztą  w całym kraju  drenaż był zupeł
nie zaniedbany. Nie cofano się przed żadną j 
pracą i nakładem  ażeby mieć wodę, nigdzie 
nie pomyślano o odprowadzeniu nadm iaru 
wód. Otóż irrygacya bez drenażu wcześniej 1 
łub później doprowadza rolę do ruiny. W szę
dzie porządne nawodnienie wymaga współ- 
czesnego urządzenia sieci kanałów odprowa

dzających nadmiar. K anały  doprowadzają
ce wodę, w m iarę możności, biegną grzbieta
mi wyniosłości, kanały odprowadzające — 
miejscami najniższemi. K anały  doprowa
dzające stają  się coraz węższe, kanały odpro
wadzające tworzą odwrotnie sieć coraz głęb
szych i szerszych. Bez drenażu wody nie 
m ające odpływu, tworzą zaraźliwe bagna; 
jak  można się było o tem przekonać w naj- 
żyźniejszych miejscach delty.

Takie było krytyczne położenie rolnictwa 
egipskiego, tego jedynego źródła bogactwa 
k ra ju , kiedy lord Duferin nakreślił plan ad- 
ministracyi angielskiej i stopniowo go rozwi
nął. W  roku 1883 kierunek służby irryga- 
cyjnej objął p. Colin Scott Moncrieff; posia
dał on 20-letnią praktykę nabytą w Indyach, 
gdzie istnieją podobne warunki, otoczył się 
doborem ludzi energicznych i uzdolnionych, 
wykształconych w Indyach również, zaharto
wanych w pracy i niecofających się przed 
żadnemi trudnościami.

Po objęciu kierunku robót przez Moncrief- 
fa,. F rancuzi i Anglicy nalegali na niego 
o zwiększenie ilości wody pochodzącej z wy
lewów, oparł się on temu sądząc, że przede- 
wszystkiem należało dobrze zużytkować to 
co posiadano. Zaczął on od zbadania owej 
wielkiej tamy; ze wszech stron dawały się 
słyszeć głosy, że jest ona zupełnie nieodpo
wiednia, otóż trzeba ją  było uczynić przy
datną, albo zbudować nową. Po zbadaniu 
Moncrieff postanowił przebudować istniejącą; 
posiadała ona liczne wady—fundamenty ^by
ły zasłabe, m ateryał lichy, wykonanie nie
dbałe.

Łożysko rzeki stanowi piasek i osady mu- 
liste grube przynajmniej na 60 m, nie można 
więc było marzyć o dostaniu się do gruntu 
stałego; niebezpiecznie też było prowadzić 
zbyt głębokie rozkopy w pobliżu robót już 
istniejących. Roboty około wzmocnienia ta 
my prowadzono w następujący sposób: poło
wę każdej tamy (a raczej owego mostu), 
w odległości 60 m otoczono podczas nizkich 
wód czasową tam ą, co wymagało trzech mie
sięcy ciężkiej pracy. Po wypompowaniu 
wody i osuszeniu dna wzmocniono tam ę m u
rowanym progiem na 1,70 m grubym i ciąg
nącym się na 30 m szeroko po obu brzegach 
mostu. Pracowano dzień i noc bez wytchnie
nia od m arca do końca czerwca; wtedy
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■warsztaty opróżniono, tamę ochronną prze
bito, ażeby daó wolne przejście wezbranej 
wodzie. Prace te około dwu mostów za
brały cztery la ta  i ukończone zostały w ro
ku 1890.

Jednocześnie pracowano nad doprowadze
niem do należytego stanu trzech wspomnia
nych kanałów, rozprowadzających wody Nilu 
po delcie w taki sposób, źe obecnie cała 
masa wód Nilu podczas nizkiego stanu odpły
wa kanałami, tak  źe w owej porze roku poni
żej mostów można przejść N il prawie suchą 
nogą. Trzy wielkie kanały regulowane są 
zapomocą szluz, mających 48,75 m na 8,50 m  
i urządzonych w taki sposób, aby nie tamowa
ły żeglugi; ogół robót kosztował 20 milionów 
franków. W artość zbioru bawełny, w po
równaniu z r. 1884, zwiększyła się o 62 mi
liony franków.

W  górnym Egipcie kwestyą kanałów irry- 
gacyjnych zajmuje się pułkownik Ross i jes t 
nadzieja, źe wkrótce będzie można nawadniać 
cały obszar doliny.

Nie zaniedbano także systematu kanałów 
odprowadzających wodę, t. j . drenażu. Dwa
naście lat tem u takie kanały nie istniały 
wcale, obecnie jest ich 1 600 km, niektóre do
sięgają 18 to szerokości i są żeglowne. Dreny 
zwróciły rolnictwu znaczne obszary dolnego 
Egiptu, zaliczane dawniej do nieużytków; po
między 1885 a 1893 poziom jeziora Fayum 
został obniżony o 3,96 m  i większa część za
lanych gruntów została uzdrowotniona.

Mówiliśmy wyżej o liczącej 85 000 ludzi j 
arm ii robotników pańszczyznianych, która 
pracowała nad budową i utrzymaniem kana- j  

łów od stycznia do lipca. Instytucya ta  ist
niała od czasów faraonów i pomimo wstrętu, 
jak i budziła, niełatwą była do zniesienia. | 
Powoli jednak uzyskano potrzebne fundusze 
i za cenę 10 mil. fr. rocznie od r. 1889 znie
siono zupełnie pańszczyznę. Robotnik egip
ski, na równi z europejskim, otrzymuje dziś 
wynagrodzenie za swoję pracę.

Zapewniwszy takim  sposobem według sił 
i możności użytek z całkowitej ilości wody, 
jaką  rozporządzano, zajęto się kwestyą 
zwiększenia zapasów wody, w celu zwiększe
nia ilości ziemi uprawnej, podczas wylewów 
bowiem m arnuje się znaczna ilość wody, po
dążając wprost do morza. Cel ten można 
było osięgnąć dwojaką drogą: albo zmienia

jąc  zapomocą grobli część rzeki w olbrzymi 
staw, a raczej jezioro, albo urządzając zbior
nik, przypominający Herodotowe jezioro 
Meroe. Była chwila, kiedy sądzono, że zna
lazło się odpowiednie miejsce. Amerykanin 
Cope Witehouse podczas poszukiwań jeziora 
Moeris znalazł zagłębienie nadające się do 
tego Gelu, na południu oazy Fayum.

Brak osadów rzecznych świadczył, że nie 
było to jezioro Meroe, można było jednak 
zużytkować to zagłębienie w podobnym celu. 
N a nieszczęście po bliższem zbadaniu koszty 
urządzenia zbiornika okazały się tak  znacz
ne, że musiano poniechać zamiaru.

Pozostał drugi środek. Zajęto się poszuki
waniem miejsca odpowiedniego do urządzenia 
grobli i utworzenia olbrzymiego stawu, a ra 
czej sztucznego jeziora. Ponieważ granica 
Egiptu przecina rzekę w pobliżu W adi H alfa, 
drugiej katarakty, a  kraj położony dalej ku 
południowi znajduje się w posiadaniu derwi
szów Mahdiego, część rzeki leżąca powyżej 
musi być wykluczona. W  granicach Egiptu 
najodpowiedniejsze miejsce, a  może nawet 
jedyne, jest to, gdzie rzekę przecina szeroki 
pas syenitów, w których rzeka tworzy pierw
szą kataraktę, zaraz powyżej Assuanu. Tu 
rzeka dzieli się na mnóstwo ramion otaczają
cych skaliste wysepki i tworzy niegłębokie 
koryta, każde z nich można pokolei osuszać 
i w łożysku budować fundamenty tamy.

W ielka tam a, jakiej plan nakreślił p. Will- 
cocks, byłaby dziełem godnem Egiptu; byłby 
to m ur gramitowy 2 km  długi, 25 m gruby 
przy podstawie i 35 m  wysoki. Upusty, do
stateczne do przepuszczenia wody, nawet 
podczas najwyższego stanu,byłyby urządzone 
w tym murze i tym sposobem utworzoneby 
zostało jezioro 190 km  długie. Dzieło tych 
wymiarów wsławiłoby i upamiętniło na zaw
sze pobyt Anglików nad Nilem i wszyscy, 
którzyby się do niego przyczynili słusznie 
mogliby być dumni. N a nieszczęście znalazły 
się szczególne przeszkody. Egipcyanie nie 
znajdowali przeszkód, pieniądze znalazłyby 
się z łatwością: przeszkoda pochodzi z cza
sów Ptolomeusza I I ,  który wzniósł na wyspie 
Phile, na miejscu pomników,które już znikły 
oddaw na, świątynię poświęconą Izydzie, oko
ło której skupiły się pomniki greckie, a na
stępnie rzymskie. Gdyby Ptolomeusz wzniósł 
tę świątynie na wyspie Elefantynie, o kilka
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kilometrów dalej ku północy, wielka tam a 
nie m iałaby wpływu na pozostałe ruiny, ale 
Phile leży powyżej projektowanej tam y 
i utworzone jezioro przez sześć miesięcy 
w roku pokrywałoby wyspę z jej pomni
kami.

P rojekt wywołał w Londynie wybuch obu
rzenia; niemożliwym był taki czyn wandaliz
mu ze strony Anglii, w tym jednym wypadku 
opinia francuska zgadzała się z angielską; 
napróżno przypominano, że E gipt należy do 
Egipcyan, że ci niewiele dbają o Ptolomeu- 
sza i jego świątynię i że kraj zyskałby milio
ny. Nic nie pomogło—trzeba było ustąpić. 
Zniżono tamę do 26,80 m i Phile znajdzie się 
na wyspie otoczonej jeziorem. Osobiście p. 
Moncrieff przychyla się do takiego rozwią
zania, ale jako inżynier żałuje, że nie sko
rzystano ze sposobności stworzenia wspania
łego dzieła i stracono możność uczynienia 
tego dla górnego Egiptu, co już uczyniono 
dla dolnego. Projektowana tam a, nawet tak  
zmniejszona, będzie wielkiem dobrodziejstwem 
i życzyć należy, aby jaknajrychlej przystąpio
no do jej budowy.

W  roku 1884, podczas wyprawy angielskiej 
do Egiptu, postawiono pytanie, czy możliwą 
jest rzeczą odwrócić w Sudanie koryto Nilu 
i pozbawić E gipt dobroczynnej wody? Z a 
sięgnięto zdania P akera, który podówczas 
znajdował się w Kairze. B aker był zdania, 
że punkt, w którymby można było zwrócić 
Nil na prawo do morza Czerwonego lub 
na lewo ku pustyni Libijskiej nie istnieje. 
Moncrieff sądził, że barbarzyniec, który opa
nował K artum  nigdy uskutecznić tego nie 
może. Ale czego nie może dokonać Mahdi, 
mógłby dokonać naród ucywilizowany; w kra
czając w sferę polityki, można śmiało powie
dzieć, że naród, który zawładnąłby doliną 
górnego Nilu, byłby panem Egiptu.

W  obecnej chwili W łosi są na wschodniej 
krawędzi doliny Nilu. Przypuśćmy, że za
władnęli K artum em ; naturalnie i logicznie 
pierwszem ich staraniem  powinno być rozpro
wadzenie wód nilowych po Sudanie, tem bar- 
dziej, że ze wszystkich narodów oni najlepiej 
się znają na irrygacyi. W  cóż się wtedy 
obrócą pla.ntacye bawełny w dolnym Egipcie? 
Możnaby je  ocalić tylko przy pomocy kosz
townych tam  nadbrzeżnych. A le może być 
gorzej—naród cywilizowany na wypływie rze-

! ki z jeziora W iktoryi może urządzić upusty 
regulacyjne i według swej woli rozporządzać 
tym ogromnym zbiornikiem wody a w razie 
wojny, stosownie do swej woli, wysuszać lub 
zatapiać Egipt. Czasy to jednak dalekie, 
tymczasem można powiedzieć śmiało, że 
w żadnej epoce swojej długiej historyi, ani 

: za Faraonów, ani za Ptolomeuszów, Rzy
mian, Arabów lub Turków, E gip t ani był 
lepiej rządzony, ani bardziej kwitnący, ja k  
od kilku lat ostatnich.

IV. Wr.

WPŁYW ODDYCHANIA

1 na zachowanie się cukru, tłuszczów 

i białka w organizmie.

W  ostatnich latach usiłowano zbadać b ar
dziej zawiłe procesy wymiany materyi we 
krwi, zapomocą rozbiorów szczegółowych 
głównych części składowych krwi, t. j. jej 
ciałek i osocza. Niektórzy badacze, zajm u
jący się tą  kwestyą, określali w rozmaitych 

1 warunkach doświadczalnych ilość gazów, oraz 
' części składowych organicznych i nieorganicz- 
i  nych, zawartych w ciałkach i w plazmie krwi.

Takim sposobem dokładnie zbadano wędrów- 
! ki i przetwarzanie się poszczególnych ciał 

w organizmie, oraz bliżej określono ich zna
czenie. H am burger przekonał się j uż daw
niej, że gdy przepuszczamy tlen przez krew 
odwłóknioną, niektóre materye oddzielają się 
częściowo od ciałek krwi i przechodzą do su
rowicy, inne zaś odbywają wędrówkę odwrot
ną. T ak np. zawartość chloru w zrastała 
w tem doświadczeniu w surowicy, zmniejszała 
się natom iast zawartość białka. Gdy naod- 
wrót zamiast tlenu przepuszczono dwutlenek 
węgla, otrzymano wręcz przeciwną wymianę 
części składowych pomiędzy ciałkami a suro
wicą: w tej ostatniej zmniejszała się zaw ar
tość chloru, w zrastała zaś zawartość białka.

W  związku z temi wynikami H am burger 
zadał sobie pytanie, czy pod wpływem tlenu
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i dwutlenku węgla powstanie we krwi jaka 
wędrówka innych substancyj odżywczych 
w niej zawartych, mianowicie cukru i tłusz
czu, i jeżeli nastąpi, to w jakim  kierunku? 1 
B adania przeprowadzono na koniach i wo
łach. Ze zwierzęcia badanego brano pewną 
ilość krwi, którą następnie odwłókniano 
i dzielono na trzy  części; jednę z nich pozo
stawiano bez zmiany, przez drugą przepusz
czano przez czas dłuższy (pół godziny) tlen, 
a przez trzecią dwutlenek węgla. Wreszcie 
w każdej części oddzielano zapomocą centry
fugi surowicę od ciałek krwi i określano 
w niej części składowe, które były celem ba
dania. Przedewszystkiem określano cukier 
bezpośrednio lub po dodaniu cukru gronowe
go do krwi, potem tłuszcz. Krew brano 
z żyły szyjowej, a później i z rozmaitych czę
ści ciała, ażeby się przekonać, czy naturalna 
przemiana tlenu na dwutlenek węgla wywie
ra  wpływ przy oddychaniu. Uwzględniając 
wyniki badań Lehm ana nad przechodzeniem 
zasad z ciałek krwi do surowicy i odwrotnie, 
H am burger formułuje rezultaty swej pracy 
w sposób następujący:

Przy przeprowadzaniu tlenu przez krew 
odwłóknioną białko, cukier, tłuszcz i zasady 
przechodzą z surowicy do ciałek krwi. Od
wrotnie przy przepuszczaniu dwutlenku wę
gla, ciała powyższe przechodzą z ciałek krwi 
do surowicy.

Taki sam wpływ okazywał tlen i dwutle
nek węgla także i na cukier umyślnie doda
ny do krwi odwłóknionej. A utor również 
przekonał się, że nietylko przy sztucznem 
przepuszczaniu gazów powyższych odbywa 
się takie przechodzenie białka, cukru, tłusz
czów i zasad z surowicy' do ciałek krwi, lecz

•/ z

że i w warunkach naturalnych surowica krwi 
żylnej zawiera więcej powyższych ciał, niż 
surowica krwi tętniczej. Ten wpływ tlenu 
i dwutlenku węgla ma nader doniosłe znacze
nie nietylko dla sprawy utleniania w czerwo
nych ciałkach krwi, lecz również dla odży
wiania tkanek i utleniania w tychże.

Oo do utleniania w ciałkach czerwonych, 
to gdy krew pobiera tlen w naczyniach wło
sowatych płuc, część zawartych w surowicy 
substancyj odżywczych przechodzi wskutek 
tego do ciałek krwi. Te substancye znajdu
ją  tam  nader odpowiednie warunki do swego 
utleniania się, tembardziej, że wraz z tlenem

| wstępuje do ciałek znaczna ilość zasad. To 
spotęgowanie utleniania nie ogranicza się je 
dynie do naczyń włosowatych płuc, lecz ma 
miejsce w całym układzie tętniczym, co wy
nika stąd, że krew wzięta z jednej z tętnic 
tylnej kończyny konia w bezpośredniem są
siedztwie kopyta, zawiera nieco mniej cukru, 
niż krew wzięta z jednego z wielkich pni 

| tętniczych w pobliżu serca.
Gdy jednak krew, przepłynąwszy przez 

układ tętniczy, dojdzie do naczyń włosowa
tych, poczyna ona przyjmować z tkanek dwu
tlenek węgla, pod wpływem tego ostatniego 
ciałka krwi oddają surowicy nietylko tlen, 
lecz i białko, cukier, tłuszcze i zasady. Przez 
to zostaje osiągnięta dwojaka korzyść. P rze
dewszystkiem surowica może dostarczyć 
tkankom substancyj odżywczych w większej 
ilości, niż w tym razie gdyby krew była czysto 
tętniczą. Bez tego regulującego działania 
dwutlenku węgla, surowica krwi traciłaby na 
sile odżywczej w miarę swego coraz dłuższe' 
go przepływu w naczyniach włosowatych. 
Widzimy więc, że im dłużej krew płynie 
przez naczynia włosowate, im bardziej potę
guje się zawartość w niej dwutlenku węgla, 
tem więcej substancyj odżywczych przechodzi 
z ciałek krwi do surowicy, z tej ostatniej zaś, 
komórki, stanowiące ścianki naczyń włosowa
tych, pobierają pożywienie dla siebie i dla 
tkanek organizmu. Wnioski te dają się za
stosować również i do wspomnianej powyżej 
sprawy utleniania w czerwonych ciałkach 
krwi. Ponieważ zawartość cukru w krwi tę t
niczej zmniejsza się w miarę oddalania się od 
serca, przeto możnaby mniemać, że tkanki, 
znajdujące się w największej odległości od 
serca, otrzymują najmniejszą ilość substan
cyj odżywczych; tymczasem w m iarę utlenia
nia wzrasta zawartość dwutlenku węgla 
w ciałkach krwi i coraz to nowe ilości sub
stancyj odżywczych przechodzą z ciałek do 
surowicy. Przez to staje się zrozumiałem, 
dlaczego w najdalej od serca położonych tę t
nicach surowica zawiera takie same ilości 
cukru, jak  w wielkich pniach tętnicznych, 
gdy tymczasem ogólna ilość cukru we krwi 
niewątpliwie zmniejsza się w miarę oddalania 
się od serca.

Wreszcie wzbogacanie się krwi w dwutle
nek węgla potęguje utlenianie i w tkankach 
ciała, gdyż obok białka, cukru i tłuszczów do
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tkanek przechodzi z surowicy i większa ilość 
zasad, przez co zostają osiągnięte nader 
przychylne warunki dla sprawy utleniania. 

(Naturwis. Rundschau).

Mps.

SPRAWOZDANIA.

Vorlesungen iiber e lem entare  B io log ie, przez 
'T. Jeffery Parkera. Brunświk, 1 895 . Tłuma
czenie z angielskiego przez R. v. Hansteina. 8  mk.

Powyższe dziełko Parkera, profesora biologii 
w uniwersytecie w Otago (Dunedin) na Nowej 
Zelandyi, stawia sobie za zadanie oswojenie czy
telnika z elementarnemi podstawami i zasadnicze- 
mi poglądami anatomii i fizyologii roślin i zw ie
rząt. Książka ta jest przeznaczona nietylko dla 
uczniów wyższych zakładów naukowych, ale i dla 
dyletantów, zamierzających obeznać się z ogólne- 
mi objawami życiowemi. W  tym celu autor p o
dzielił cały przedmiot na 30 wykładów, w  któ
rych, rozpoczynając od ustrojów najprostszych, 
stojących na granicy pomiędzy państwem roślin- 
nem i zwierzęcem, kolejno przechodzi do coraz 
hardziej złożonych, tak że ostatnie wykłady obej
mują zw ierzęta od skorupiaków aż do kręgowców, 
a rośliny od mchów do okrytonasiennych. Z każ
dego działu istot żyjących wybrał on gatunki ty 
powe i łatwo dostępne, tak aby je  uczący się 
łatwo m ógł zebrać i sam odzielnie zbadać. Opis 
każdego gatunku, w szędzie bardzo przystępny  
i pouczający, obejmuje nietylko charakterystycz
ną postać zewnętrzną, ale także najistotniejsze 
objawy życiowe, jak  mianowicie rozmnażanie, 
rozwój i odżywianie ustrojów, a w odpowiednich  
miejscach autor wspomina o różnych zasadni
czych kwestyach biologicznych, jak  np. o istocie 
i  powstawaniu gatunków, o sam orództwie, o isto t
nej różnicy pomiędzy zwierzętami i roślinami 
i  t. d. Aby dać pojęcie o bogactwie materyału, 
opracowanego w dziełku prof. Parkera, w yliczy
my tu szereg roślin i zwierząt szczegółowiej 
w niem uwzględnionych: Amoeba, Haem atococcus, 
Heteromita, Euglena, Protom yxa, M ycetozoa, 
Saccharomyces, Bacteria, Param ecium, Stylony- 
chia, Oxytricha, Opalina, Yorticella, Zoothamnium, 
Foraminifera, Radiolaria, D iatom eae, Mucor, 
Vaucheria, Caulerpa, Penicillium , Agaricus, Spi- 
rogyra, Monostroina, U lva, Laminaria, N itella , 
Hydra, D iphyes, Porpita, Polygordius, raki, 
muszle, rekiny, mchy, paprocie, skrzypy, Salvi- i 
nia, Sełaginella, Gymnospermia, Angiosperm ia. 
Drzeworyty bardzo są pouczające i wybornie wy- J 
konane: każdy obejmuje po kilka do kilkunastu

oddzielnych figur, a więc całe dzieło bogato jest  
ilustrowane. Opracowanie przedmiotu stoi na 
wysokości nowszej nauki; specyaliści nie znajdą 
tam ani rażących błędów, ani licznych niedokład
ności. Pomimo wielkiej przystępności wykładu  
dziełko Parkera nie czyta się jak  romans; należy  
je  studyować z uwagą, albowiem treściwe zesta
wienie nader obfitego materyału w stosunkowo 

j drobnej książce, obejmującej tylko około 300 
stronic, wymagało nader zwięzłego wykładu. 
W ąfpić zresztą należy, aby uczeń przy jedynej 
pomocy tego drukowanego przewodnika zdołał 
zapoznać się praktycznie ze wszystkiem i wyłożo- 
nemi tam faktami. W  tym w zględzie podobne, 
lecz znacznie krótsze i  nierównie mniejszą liczbę 
przedmiotów obejmujące dziełko Huxleya, przed 
1 2  laty  przełożone na polski język , wydaje się 
odpowiedniejszem dla praktycznego oswojenia sa
mouka z pierwqcinami nauki biologicznej. U zna
liśm y jednak za pożyteczne uczynić o dziełku  
Parkera bliższą wzmiankę, ponieważ wedle na
szego przekonania dla osób obeznanych ju ż  nieco 
bliżej z postaciami mikroskopowemi i zasadnicze- 
mi zjawiskam i życiowemi uważne przeczytanie 
tej książki może być bardzo pożytecznem , albo
wiem da im ogólny pogląd na zjawiska życiowe 
i istotną łączność pomiędzy różnemi postaciami 
świata ożywionego. Szczególnie lekarze zwykli
0 tem zapominać, że podstawy nauki o najistot
niejszych zjawiskach życiowych w komórce
1 tkankach (t. j . zjawiskach powstawania, roz
mnażania, wzrostu, odnawiania, odżywiania i  t. d.) 
zawdzięczam y prawie wyłącznie badaniom doko
nanym na ustrojach najniższych, jako najłatwiej 
dostępnych dla naszych przyrządów badawczych,

{ i że bez takich spostrzeżeń zasadniczych cała 
! fizyologia byłaby oparta na pustych domysłach. 

A nieznając dokładnie samych podstaw nauki 
o życiu, czy zdoła kto wyrobić sobie jasny kry
tyczny sąd o złożonych i nieprawidłowych zja
wiskach życiowych?

H.

Allgem eine Physiologie. E in Grundriss der 
Lehre vom Leben, przez d-ra Maxa Verworna. 
Jena, 1895 . Z 268  figurami. 15 mk.

F izyologia ogólna, rozbierająca zasadnicze 
t i wszystkim  tworom ożywionym wspólne zjawi- 
i ska, jak  również i warunki ogólne ich występo

wania, stanowiła dawniej zwykle obszerniejszy  
wstęp do podręczników fizyologii zwierzęcej. Ta
ki wstęp spotykamy np. w klasycznej fizyologii 
Jana M ullera z r. 1 8 4 4 , w której znakomity ba
dacz zastanawia się nad składem chemicznym  

j i ukształtowaniem materyi ożywionej, nad istotą  
organizacyi i  życia, nad warunkami powstawania 
życia organicznego, źródłami sił działających  
w tworach żyjących, istotną różnicą pomiędzy 
ustrojem roślinnym i zwierzęcym, zjawiskami po- 
budzalności czyli drażliwości, wytwarzania ciepła, 
elektryczności, światła, ruchu i t. d. W tymże 
rozdziale Muller uwzględnia obszernie poglądy
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Jędrzeja Śniadeckiego, którego „teorya jestestw  
organicznych” również stanowi w istocie wykoń
czony trakfat fizyologii ogólnej. Z podręczni
ków później wydawanych znika ten dział prawie 
w zupełności, ustępując miejsca zestawieniu wy
ników badań nad szczegółowemi czynnościami 
narządów w złożonym organizmie zwierząt krę
gowych i człowieka. W owym okresie rozwoju 
nauki jedynie znakomify fizyołog KI. Bernard po
święcił kilka obszerniejszych dzieł rozbiorowi 
wspomnianych kwestyj ogólnych (Introduction 
a 1’etude de la  medecine experimentale, 1865; 
Lerons sur les proprietes des tissus vivants, 
1866; Rapport sur les progres et la marche de 
la  physiologie generale en France, 1867).
W Niemczech dopiero w  r. 1883 W. Preyer wy
dal krótki rys fizyologii ogólnej, na który jed 
nak mało zwrócono uwagi. Ta obojętność dla 
ogólnych kwestyj biologicznych pochodziła prze
ważnie stąd, że uwaga badaczów przyrody była 
prawie w zupełności pochłonięta przez teoryą 
Darwina, która zdawała się otwierać szerokie 
wrota do niezbadanych dotąd tajników życia i or- 
ganizacyi. W r. 1884  ukazało się wielkie dzie
ło  znakomitego botanika C. v. N ageli (Mecha- 
nisch-physiologische Theorie der Abstammuugs- 
1 eh rej, rozbierające, prócz kwestyj o istocie orga
n izacji, jej powstawania, rozwoju, przemian, 
przystosowań do warunków bytu i t. d., jedno- j  

cześnie także różne inne zjawiska życiowe, jak  
np. odżywianie i pobudzalność, wyprowadzając 
w szystkie te sprawy z działalności drobinek (Mi- 
celle) właściwej substancyi życiowej (Idioplasma).
Od tego czasu usiłowania badaczów zwracają się 
znów coraz częściej ku ogólnym zjawiskom biolo
gicznym, uskuteczniającym się mianowicie w ciele 
koroórkowem (w protoplazmie i jądrze), a głów
nej pobudki do tego zwrotu, prócz wspomnianego 
dzieła Nageliego, dostarczyły także teorye W eis- 
manna o roli ukształtowanych cząsteczek jądra 
komórkowego w sprawie dziedziczności i o istocie 
zjawiska śmierci. Uwydatnia się powoli coraz | 
bardziej przekonanie, że zasadnicze sprawy ży- i  

ciowe ściśle są związane z czynnością komórek 
wchodzących w skład złożonego organizmu, a usi
łując wniknąć głębiej w istotę zjawisk życiowych, 
należy je  przedewszystkiem rozjaśnić w ustrojach 
najprzystępniejszych dla naszych przyrządów do
świadczalnych, w szczególności dla badań mikro
skopowych. Do takich tworów należą istoty  
przedstawiające najprostszą organizacyą, a mia
nowicie najniższe ustroje zw ierzęce i roślinne, 
których ciało utworzone je s t z pojedynczej ko
mórki albo ze skupienia niezbyt licznych komó
rek. Otóż dzieło obszerniejsze, które usiłuje 
zebrać w jednolitą całość cały zasób dotychczaso
wych spostrzeżeń nad elementarnemi zjawiskami 
życia i przy ściśle naukowem rozumowaniu wy
prowadzić z nich ogólne wnioski i prawidła, w y
dał w tym roku M. Yerworn, docent uniwersytetu 
w Jena, który zjednał sobie ju ż  poważny rozgłos 
w  świecie naukowym przez ogłoszenie ciekawych

spostrzeżeń nad zjawiskami życiowemi w  ustro
jach jednokomórkowych (Die Bewegung der le- 
bendigen Substanz, 1892 i i.). Dzieło to stano
wi w istocie fizyologią komórki i w tym w zglę
dzie zajmuje się właściwie tym samym przedmio
tem, który tak wybornie został wyłożony w dziele 
O. Hertwiga (Die Zelle und die Gewebe, 1892), 
lecz gdy ostatnie uwzględnia przeważnie zjawiska 
morfologiczne w komórce, praca Verworna głów 
ny nacisk kładzie na sprawy fizyologiczne i na 
podstawie ścisłych spostrzeżeń rozbiera wszystkie 
pytania ogólno-biologiczne, o których wyżej była 
mowa. 1 tak np. po wstępie, w którym autor 
zastanawia się nad zadaniami i metodyką badań 
fizyologicznych i przedstawia krótki rys rozwoju 
tej nauki, przystępuje on do rozbioru właściwości 
chemicznych i morfologicznych materyi ożywio
nej, istoty pobudzalności i działania bodźców, 
zjawiska śmierci, mechaniki życia w komórce, 
a kończy dzieło uwagami nad działalnością komó
rek w uporządkowanem ich społeczeństwie (Zel- 

j  lenstaat). Wykład je s t jasny i przystępny, kre- 
[ ślony z uwzględnieniem szerszego koła ogólnie 

j  wykształconych czytelników, ale wymaga już pew- 
I nego zasobu zasadniczych wiadomości z nauk 
J przyrodniczych. Opracowanie całego przedmiotu 

j  jest ściśle naukowe.
]

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

— ■ 0  promieniach katodu. W  roku zeszłym  
podaliśmy wiadomość o ciekawych spostrzeżeniach 
p. Leonarda nad pewnemi własnościami mało do
tychczas zbadanych „promieni katodu,” które 
powstają pod wpływem wyładowań elektrycznych 
w rurkach Geisslera o znacznem rozrzedzeniu 
(W szechświat 1894, n-r 13 str. 20 6  oraz n-r 33  
str. 527). Zdawało się dotychczas, że „promie
nie” te powstają bezpośrednio na powierzchni 
metalowej elektrodu w rurce, skąd też rozchodzą 
się w kierunkach linij prostych. P. Goldstein, 
a osobliwie p. Kowalski wykazali, że, aby promie
nie katodu powstać mogły, niezbędnem jest jedy
nie tylko odpowiednie natężenie prądu; można je  
otrzymać nawet w rurce bez elektrodów, jeżeli 
ją  wystawimy na działanie dość mocnych wahań 
elektrycznych. Kierunek ich je s t zawsze wręcz 
przeciwny kierunkowi prądu. Promienie katodu 
są odchylane przez magnes. Dość rozpowszech
nione było zdanie, że są one promieniami takiego  
samego rodzaju, jak  promienie świetlne, lecz  
o bardzo malej długości fali. Gdyby tak było, 
należałoby przypuszczać, że dość mocny magnes
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odchyla również promienie świetlne, przynajmniej 
pozafiołkowe. P . Curie przekonał się jednak, że 
nawet najpotężniejszy magnes promieni pozafioł- 
kowych nie odchyla wcale. Można więc sądzić, 
że promienie katodu są czemś rożnem od prom ie
ni świetlnych. Nadmienimy jeszcze, że niedawno 
J. J. Thomson określał szybkość rozchodzenia się 
tych promieni i znalazł, że równa się ona 2 0 0  km 
na sekundę, je s t  więc zupełnie różna od szybko
ści promieni świetlnych, która wynosi, jak  w iado
mo, 30 0  000  km na sekundę.

W. B.

—  Osobliwe Świecenie szk ła. Przed stu nie
mal laty Beccaria dostrzegł przy rozbijaniu próż
nej wewnątrz kuli szklanej słabe światło; światło 
to dawało się widzieć wogóle, gdy powietrze 
wpadało raptownie do próżnej przestrzeni. B ec
caria sądził, że objawy te przypisać należy elek
tryczności. Doświadczenia Beccaria zostały póź
niej zapomniane; dopiero przed paru la*y przy
pomniał o nich J. J. Thomson. Thomson pod- | 
ciągnął te objawy pod tę samę kategoryą zjawisk, 
do jakich należy fosforescencya w rurkach Croo- 
kesa. W  celu zdania sobie sprawy z przyczyny 
tych zjawisk p. Burkę przeprowadził szerf-g do
świadczeń. Burkę rozbijał młotkiem przepalone 
lampki żarowe i za każdym razem dostrzegał 
wzmiankowane świecenie, trwające przez pewien, 
zresztą bardzo krótki czas. W większych lam p
kach świecenie występuje w yraźniej,aniżeli w ma
łych. Następnie p. Burkę brał dość obszerne 
naczynie szklane, zakryte szczelnie płytką, usu
wał zeń powietrze, poczem rozbijał płytkę; przy 
p ły ‘ce szklanej w całem naczyniu ukazywało się 
krótkotrwałe białawe światło; je że li zaś była  
wzięta płytka metalowa zamiast szklanej, światło 
nie ukazywało się wcale, być może dlatego, że 
w tym  razie odłamki płytki nie były tak drobne, J

lub też, że powietrze wpadało do próżni nie tak i
gwałtownie, jak  przy rozbijaniu płytki szklanej. 
Objawy występowały też same, jeże li do próżni i

wdzierał się po rozbiciu tlen lub też dwutlenek )
w ęgla. P . Burkę twierdzi, że bardzo ważne zna
czenie w tem zjawisku mają odłamki szkła, wpa
dające do próżni wraz z gazem. Bo skoro na
czynie było przedzielone mniej więcej w połowie 
wysokości siatką, która przepuszczała dalej gaz, 
lecz zatrzymywała najdrobniejsze nawet kawa
łeczki szkła, w takim razie światło dochodziło 
tylko do siatki, poza sk tk ą  zaś naczynie pozo
stawało ciemnem zupełnie. Świecenie pow sta
wało i wówczas, gdy powietrze było wpuszczane 
raptownie przez kran do próżnej przestrzeni i tra
fiało tam na kawałki potłuczonego szkła, lecz 
skoro zam iast szkła powietrze napotykało kawał
ki żelaza, stali, laku, kości i t. d., świecenie do- 
strzedz się nie dawało. Prawdopodobnie przy
czyna tych objawów leży  nie w elektryczności, 
wytwarzającej się przez tarcie powietrza o szkło, 
ja k  (o przypuszczał Beccaria, lecz je s t  bardziej 
zawiła. Być m oże, że je s t  to zjawisko, którego

i przyczyna jest ta sama, jaka, według Crookesa, 
sprawia fosforescencyą. w opróżnionych rurkach, 
polegająca na „bombardowaniu,” według wyraże
nia Crookesa, cząsteczek wdzierającego się gazu  
o ściany naczynia oraz na uderzaniu kawałeczków  
rozbitego szkła o siebie i o ściany naczynia.

W. B.

—  Oznaczenie położenia bieguna na n iebie  
zapom ocą fo tografii!. Biegun zmienia swe poło
żenie na niebie pomiędzy gwiazdami stałemi, na
leży przeto oznaczać peryodycznie jego położenie 
z m ożliwą ścisłością. Flammarion posługuje się 
w' tym celu aparatem fotograficznym. Jeżeli go 
ustawimy na okolice nieba przylegle do bieguna, 
wówczas gwiazdy przybiegunowe dadzą, wskutek  
obrotu ziemi, luki na płytce czułej, tem dłuższe, 
im dłuższy był czas ekspozycyi. Środkiem tych 
łuków kołowych je s t  właśnie biegun. Z rozwa
żania otrzymanej fotografii łatwo więc ju ż  ozna
czyć położenie bieguna na niebie pomiędzy gwiaz
dami stałemi.

W. B.

—  Dostrzeżenia m eteorologiczne w Paryżu  
i jego okolicach. P. Jaubert porównał wyniki 
dostrzeżeń meteorologicznych, przeprowadzonych 
w ciągu 2  ’/ 2 lat na w ieży Saint.Jaques pośrodku 
Paryża oraz na stacyach położonych za miastem. 
Z porównania tego wypadły niektóre ciekawe w y
niki. Temperatura w mieście szczególniej rano 
i wieczorem jes t znacznie wyższa, aniżeli za m ia
stem, w południe różnica je s t  bardzo nieznaczna. 
W ilgotność jest mniejsza w m ieście  szczególniej 
w godzinach rannych i wieczorowych. Najcie
kawszą je s t  różnica w zachmurzeniu. Rano za 
chmurzenie nad miastem jes t w iększe, aniżeli 
w okolicy, w ieczorem — odwrotnie. Przymrozki 
zdarzają się w mieście daleko rzadziej, aniżeli za 
miastem.

W. B.

—  Argon i helium. Badając w r. 1884 wid
mo powietrza, wywołane działaniem iskier elek
trycznych, dostrzegli pp. Hartley i Adeney szereg  
linij, których nie można było przypisywać azoto
wi ani tlenowi. Obecnie, po odkryciu argonu, 
porównał p. Hartley powyższe linie z widmem 
tego nowego pierwiastku i wykrył, że z 54 linij od- 
fotografowanego podówczas widma powietrza 
znaczna liczba okazuje zupełną zgodność z lin ia
mi widma argonu. Już przed dziesięciu zatem  
la ty  widmo argonu było odkryte i odfotografowa- 
ne. P . Ramsay, w dalszym ciągu swych badań 
nad argonem i helium, wykrył obecność tych obu 
ciał w pewnym meteorycie, sądzi też, że helium  
istnieje w wielu minerałach rzadkich. Oznaczył 
nadto gęstość tego gazu w stosunku do wodoru;- 
wynosi ona mianowicie 3 .8 8 . Jestto więc gaz od
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wodoru cięższy, a jeżeli rzeczywiście jest iden
tyczny z pierwiastkiem słonecznym tej nazwy, oba
la to dawne przypuszczenia, według których miał 
to być gaz wznoszący się w najwyższe warstwy 
atm osfery słonecznej i od wodoru lżejszy.

T. R.

—  Nowy sposób otrzym yw ania argonu. Aby
otrzymać z azotu atmosferycznego argon, odkryw
cy, jak wiadomo, używali magnezu; sposób ten 
nie jest dogodny z powodu wysokiej temperatury, 
do jakiej ogrzewać należy metal. W  jednym z ostat
nich zeszytów „Comptes rendus” p. Guntz zaleca 
w tym celu lityn, dający się łatwo otrzymać 
w stanie czystym drogą, elektrolizy; łączy się on 
szybko z azotem w temperaturze poniżej żaru 
ciemno-czerwonego. Korytko żelazne, napełnio
ne litynem, umieszcza się w rurce szklanej i prze
puszcza się przez nią azot (o ciśnieniu atmosfe- 
rycznem) otrzymany z powietrza. Skoro ty ł ko 
ogrzejemy odpowiednio lifyn, łączy się on z azo
tem; gaz, wychodzący z rurki, wywiera ciśnienie 
10 mm; jest to ju ż  argon. Skoro zaś przepusz
czamy przez rurkę azot, otrzymany ze związków  
chemicznych, zostaje on przez lityn pochłonięty 
całkowicie.

W. B.

—  M e n d .le jew  o argonie. Na jednem z ostat
nich posiedzeń Towarzystwa fizyko-chemicznego 
w P e ‘ersburgu Mendełejew podniósł kwesłyą 
miejsca dla argonu w układzie peryodycznym  
pierwiastków. Na zasadzie rezultatów, otrzyma
nych przez Olszewskiego, Mendełejew uznaje ar
gon za pierwiastek niezaprzeczony i rozważa 
miejsce, jakieby winien zająć argon, w przypusz
czeniu, że cząsteczka jego składa się z jednego, 
dwu, trzech i t. d. wreszcie z sześciu atomów. 
Jeżeli dla cząsteczki przyjąć wzór A (co wynika 
z wartości stosunku ciepła właściwego przy  
stałem ciśnienieniu i stałej objętości), A 2, A 4 lub 
As — miejsca, według Mendelejewa, w układzie 
dla argonn oznaczyć niepodobna. Pozostaje roz
ważyć wzory A3 i A0. Gdybyśmy przyjęli, że cząs
teczka argonu składa się z trzech atomów, wów
czas ciężar atomowy wypadłby równym 14 i moż- 
naby było uważać argon za skondensowany azot. 
Na korzyść tego zdania przemawia obecność ar- 1 
gonu wraz z azotem w atmosferze, oraz wspól
ność wielu prążków w widmie. D la sprawdzenia 
tej hypo‘ezy należałoby, według Mendelejewa, 
umieścić bor lub tytan w mocno ogrzanym argo
nie i wystawić na działanie iskry elektrycznej. 
Gdybyśmy przyjęli, że cząsteczka argonu składa 
się z 6  atomów, wówczas ciężar atomowy wypada 
6,5 i należałoby umieścić argon w pierwszym  
szeregu i prawdopodobnie w piątej grupie, t. j .
w tej, do której należy azot.

W. B.

—  Sahara —  morzem? Niezmiernie ważnem  
dla geologii historycznej pustyń piaszczystych

jest rozstrzygnięcie kwestyi pochodzenia tych 
piasków wogóle; czy one na miejscu powstały 
wskutek rozkładu skał pod wpływem atmosfery, 
czy z dalszych okolic przez wodę rzek zostały  
naniesione, czy też w końcu są pozostałością wy
schłego już dna morza. Jak trudno nieraz kwes- 
tyą tę rozstrzygnąć, dowodzi najwymowniej Sa
hara, która przecież ze wszystkich pustyń jest, 
stosunkowo najlepiej zbadana. Spotykamy się 
z częstem zapatrywaniem, jakoby cała Sahara 
dzisiejsza, a przynajmniej jej większa część była  
dnem olbrzymiego, wyschłego już morza. Zdanie 
to do najnowszych prawie czasów ogólnie było 
przyjmowane, a i dziś jeszcze posiada swoich 
zwolenników, pomiędzy któremi dość będzie wy
mienić Rohlfsa, Pelagauda, Czernego. Twierdze
nie to podtrzymywały głównie takie objawy, jak  
istnienie soli i gipsu w górnych pokładach, jak  
np.wSebcha Amadghar w krajuTuaregów, w kra
ju  Bilma '), prawie całkowite pokrycie ziemi 

j  piaskiem, dalej ogólnie wówczas panujące teorye 
o powstawaniu pustyń, a w końcu i błędne przed
stawienie budowy pionowej Sahary. Jako najza
gorzalsi obrońcy tej hypotezy występowali: 
Escher von der Linth, który na podstawie istnie
nia takiego morza s*arał się nawet wytłumaczyć 
okres lodowców w Europie środkowej, w Alpach; 
E. Desor i Ch. Martius z Montpellier, którzy  
w r. 1863 badali pustynię połud. Algieru, uwa
żali wydmy piaszczyste i liczno szoty za stanow
czy i niezbity dowód istnienia dawnego morza 
saharyjskiego, a odkrycie morskiej muszli ser
cówki (Cardium edule), nawet w wysokościach 
2 0 0 — 300 m jeszcze bardziej ich w  tem błędnem 
mniemaniu utwierdziło. Późniejsze atoli dokład
ne i bezstronne badania wydm przez uczonych, 
którzy uwzględnili takie odkrycia, jak istnienie 
krokodyla w samem sercu Sahary, w Wadi Mi- 
hero, istnienie skamieniałych lasów w oazach 
libijskich, doprowadziły ich do wręcz przeciw
nych wniosków, obalających teoryą dotychczaso
wą. Duveyrier, pierwszy badacz kraju Tuare
gów, dalej geolog Yatonne i d-r Mare3 , doszli 
do przekonania, że piasek, tworzący wydmy sa- 
liaryjskie, powstał jedynie wskutek setki wieków 
trwającej erozyi atmosferycznej miejscowych po
kładów ,aktórą i dziś obserwować można na pozo
stałych „świadkach pustyni,” u Arabów ngura” 
zwanych. Erwin de Bury i A. Poncel w dziele 
swojem „Le Sahara” udowadniają, że położenie 
pustyni afrykańskiej nad poziom morza, jej topo
grafia, jej flora, jej fauna, a w końcu i jej budo
wa geologiczna, wręcz się sprzeciwiają takiemu 
twierdzeniu. Oskar Lenz, profesor wszechnicy 
w Pradze, w dziele swem; Timbuktu. Ileise 
durch Marokko, die Sahara und den Sudan” 
1884 , tak pisze: „Die heutige Sandbedeckung
eines grossen Theiles der W aste hat mit einem

■) Rohlfs: „Reise durch Nord-Afrika, vora 
[ Mittelmeer bis zum Busen von G u i n e a .1868.
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Meeresboden nichts zu thun. E s isfc dies einfach 
ein durch Atmospbarilien zerstortes Sandstein-Ge- 
birge.” Uważa więc pustynię Saharę za wynik 
olbrzymiej erozyi atmosferycznej. Nakoniec Zit- 
te l i J. Walther w „D ie Denuda+ion der W iiste” 
wykazują na podstawie badań geologicznych, że  
co najwyżej nieznaczne tylko obszary szotów tu- 
netańskich i zagłębienia (Depression) Cyrenaiki, 
mogły być w okresie dyluwialnym zalane morzem, 
a le o ja k ie m ś  ogólnem niegdyś, całą dzisiejszą  
Saharę obejmującem morzu saharyjskiem, mowy  
nie może być wcale.

J. S r o c z y ń s k i .

—  Nowe badania nad geotrupizm em  roś in
w yszły niedawno z lipskiej pracowni botanicznej 
prof. Pfeffera (Czapek, Untersuchungen iiber Geo- 
tropismus, w Jahrbucber fur wissenschaftliche 
Botanik. 1895 ). Swojego czasu (1 8 8 0  r.) D ar
win poruszył świat botaniczny sensacyjnem twier
dzeniem, że w korzeniach tylko sam wierzchołek  
posiada wrażliwość geotropiczną, ta zaś część ko
rzenia, w której odbywa się zginanie, siły ciężkości 
nie odczuwa wcale i  zgina się tylko pod w pły
wem podrażnienia przenoszonego od wierzchołka. 
Twierdzenie swoje Darwin opierał na tem, że gdy  
1  —  2  mm wierzchołka odciąć, to korzeń traci 
zdolność zginania się geotropicznego, aczkolwiek  
nie przestaje rosnąć. Jestto jednak dowód wąt
pliwy, gdyż zranienie mogłoby zmienić w łaściwo
ści korzenia i pozbawić wrażliwości geotropicznej 
i takie części jego , które ją  przedtem posiadały; 
to też twierdzenie Darwina spotkało się z niedo
wierzającą krytyką i kwestyą przezeń podniesio
na po dziś dzień pozostawała otwartą. Jedna 
tylko metoda pozwoliłaby w sposób niewątpliwy  
rozstrzygnąć, czy rzeczywiście wrażliwość geo- 
tropiczna je s t  umiejscowiona w wierzchołku ko
rzeni: oto należałoby wykluczyć jednostronne
działanie przyciągania ziem i od wierzchołka, nie 
wykluczając go zarazem od reszty korzenia; j e 
żeliby się wtedy korzeń nie zginał, to  wrażliwość 
geotropiczną byłaby właściwą tylko wierzchołko
wi, jeżeliby zaś zginał się, to byłoby oczy wistem  
że i pozostała część korzenia je s t  wrażliwa na 
działanie siły ciężkości. Ze zaś podobna metoda 
wydawała się niemożebną do wykonania, więc 
też nie było nadziei ścisłego rozstrzygnięcia tej i 
ciekawej kwestyi. Tymczasem autorowi wym ie
nionej pracy udało się dojść do celu w sposób  
nieoczekiwany a bardzo pomysłowy. Trzymał on j 
kiełkujące nasiona tak, że korzonek ich zm uszony i 
był wrastać w króciutkie ciasne rurki szklane, za- 
lutowane na końcu i zgięte pod kątem  prostym . 
Ponieważ rosnąca część korzeni je s t  w wysokim  
stopniu plastyczna, więc przystosowywała się ona 
do formy rurki i wynikał korzeń zgięty prosto
kątnie w odległości 1 ' / 2 do 2  mm od wierzchołka. 
Otóż gdy korzeń został um ieszczony tak, że leżał 
cały poziom o i tylko wierzchołek m iał kierunek 
pionowy, żadne zgięcie nie zachodziło, —  a więc 
części korzenia dalej niż 2  mm od wierzchołka po

łożone są pozbawione wrażliwości geotropicznej. 
Gdy nafomiast cały korzeń miał położenie piono
we a tylko wierzchołek poziom e, wtedy następo
wało zgięcie w pionowej części i wzmagało się 
dopóty, dopóki wierzchołek nie został zwrócony 
pionowo nadół; to jest wyraźnym dowodem, że 
krótka wierzchołkowa część korzenia je s t  geo- 
tropicznie wrażliwa i że od niej podrażnienie 
przenosi się na dalszą część korzenia i zniewala 
ją  do zginania, nawet gdy sama ona wcale n ie  
podlega jednostronnemu działaniu siły ciężkości. 
Tak więc twierdzenie Darwina okazało się słusz- 
nem. D otyczę to korzeni; u łodyg zaś, jak  autor 
nasz znajduje, cała lub przynajmniej prawie cała 
zginająca się strefa je s t  zarazem geotropicznie 
wrażliwa. Dalej autor w yświetlił również cie
kawą kwestyą, j aka zachodzi przy geotropizmie 
zależność między natężeniem bodźca a stopniem  
reakcyi. Natężenia siły przyciągania ziemi zm ie
niać oczywiście nie możemy; można jednak zastą
pić przyciąganie ziem i siłą odśrodkową, która 
działa na organy roślinne tak samo a którą do
wolnie możemy stopniować. Pokazało się, że  
nawet siła odśrodkowa 1  0 0 0  razy mniejsza od 
siły przyciągania ziem i (0 , 0 0 1  y) działa jeszcze  
jako bodziec i wywołuje zgięcie geotropiczne, 
które jednak następuje wolno, bo dopiero po 6  
godzinach (u korzonków bobu i łubinu); przy  
1 , 0  y  zgięcie następuje po 1 3/ 4 godziny, a przy 
38  y  ju ż  po 3/ 4 godziny (liczby pośrednie pom i
jam y). W idać stąd, że stopień reakcyi geo
tropicznej wzrasta wraz z natężeniem siły cięż
kości ale znacznie mniej szybko niż ta ostatnia.

Wł. E.

—  Budowa i rzęsy baktery j. Z obszernej pra
cy Alfreda Fischera, Untersuchungen iiber Bakte- 
rien, (w Jahrbucher fur wissenschaftliche Botanik, 
1 8 9 4 ) przytaczam y następujące dane. Bakterye, 

l tak samo jak  inne komórki roślinne, mogą być 
plasm olizowane. Plasm olizą nazywa się zjaw i
sko kurczenia cienkiego woreczka protoplazmy, 
w yściełającego zwewnątrz błonkę komórek ro
ślinnych, pod wpływem roztworów różnych sub- 
stancyj. Żywa protoplazma łatwo przepuszcza 
wodę, natom iast nader trudno przepuszcza roz
puszczone w niej sole i inne substancye. Gdy 
więc komórkę żywą pogrążymy w roztworze, któ
ry silniej przyciąga wodę aniżeli sok komórkowy, 
znajdujący się wewnątrz woreczka protoplazmy 
w t. z. wodniczku— np. gdy pogrążymy ją  w kil- 
koprocentowym roztworze saletry— to otaczający, 
roztwór, niemogąc sam przedostać się na we
wnątrz warstwy protoplazmy, odbiera jednak so
kowi komórkowemu wodę dopóty, dopóki siła  
osmotyczna obu nie stanie się jednakową. Obję
tość wodniczka zm iejsza się zatem i wskutek tego  
plastyczny woreczek protoplazmy kurczy się, za
okrągla, oddzielając się od twardej błonki komór
kowej, aż wreszcie zmieni się w pęcherzyk swo
bodnie leżący wewnątrz jam y komórki. Gdy
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teraz zastąpimy otaczający roztwór przez wodę 
lub roztwór słabszy od soku komórkowego, to 
następuje zjawisko odwrotne, mianowicie sok ko
mórkowy przyciąga wodę, objętość wodniczka 
wzrasta, woreczek protoplazmy rozciąga się 
i wreszcie zostaje znów przyciśnięty do błonki 
komórkowej, czyli komórka wraca do pierwotne
go swego stanu. Otóż to samo zjawisko ma 
miejsce także w komórkach bakteryj. Za doda
niem kropli kilkoprocentowego roztworu różnych  
soli, pro‘oplazma ich zaokrągla się i skurczą się 
w pęcherzyk wolny lub tylko częścią swej po
wierzchni przylegający do błonki, w komórkach 
zaś wydłużonych rozpada się na 2  lub więcej pę
cherzyków. Fakt to doniosły, dowodzi on bo
wiem, że bakterye, wbrew rozpowszechnionemu 
mniemaniu, mają w zasadzie taką samą budowę 
jak  komórki wyższych roślin, mianowicie składa
ją  się z twardej błonki komórkowej, z woreczka 
prołoplazmy, wyściełającego ją  zwewnątrz, oraz 
z wodniczka wypełnionego sokiem komórkowym. 
Plasm oliza często bardzo następuje u bakteryj 
pomimo woli badacza przy używanym powszech
nie sposobie przygotowywania preparatów, pole
gającym na wysuszaniu kropli z bakteryami na 
szkiełku przykrywkowem; wskutek parowania 
kropli, koncentracya soli w niej dosięga ostatecz
nie tego stopnia, który -wywołuje plasmołizę i ta  
■w zabarwionych następnie preparatach często zo
staje zachowaną. To też obserwowano ją  już  
nieraz, lecz tłumaczono zupełnie mylnie. Tak 
np. skurczony pęcherzyk protoplazmy uważano 
za jądro lub t.. z. „ciało centralne,” miejsca ogo
łocone z protoplazmy (a więc niebarwiące się) 
za zarodniki, wreszcie opisywano nawet nowe ro
dzaje bakteryj, niebędące niczem innem jak  zwyk- 
łemi bakteryami w stanie plasmolizy. Odkrycie 
więc Fischera rzuca światło na różne dawniejsze 
obserwacye i prostuje mnóstwo mylnych wywo
dów.— W szystkie bakterye ruchome zaopatrzone 
są w rzęsy, służące im za organy ruchu. Rzęsy 
te u bakteryj żywych nie są nigdy widzialne; wi- 
docznemi stają się dopiero (co zresztą już kilka 
lat temu odkrył Lóffłer) w preparatach traktowa
nych wprzód osobną bejcą. Niektóre bakterye 
posiadają tylko jednę rzęsę, przytwierdzoną do 
końca pręcika lub rzadziej z boku, inne mają 
cały pęczek ( 6  lub więcej) rzęs, wychodzących 
z jednego punktu; gdy taka bakterya ma się p o 
dzielić na dwie, to uprzednio i na drugim jej 
końcu powstaje rzęsa, resp. pęczek rzęs, tak że 
po podziale obadwa powstające osobniki są już  
w rzęsy zaopatrzone. W reszcie jeszcze  inne ga
tunki bakteryj posiadają wielką ilość rzęs, roz
rzuconych pojedynczo i równomiernie po całem  
ich ciele. Rzęsy są to cieniutkie niteczki proto- 
plazmatyczne, które muszą być w jakiś sposób 
połączone z protoplazmą wewnątrz komórki, nie 
przechodzą jednak przez widzialne otwory wbłon- 
ce i nie mogą być wciągnięte na podobieństwo 
nibynóżek (pseudopodyów); łatwo natomiast od
padają pod wpływem różnych czynników, tak że

| w preparatach bejcowanych nieraz znajduje się  
mnóstwo rzęs osobno leżących, niekiedy też sple
cionych ze sobą w formalne warkocze. Przy 
plasmolizie, pomimo oddzielenia protoplazmy od 
błonki, rzęsy zachowują swą ruchomość, jak  wi
dać stąd, że ruchy bakteryj nie ustają; pokazało 
się, że w miejscu przytwierdzenia rzęs zawsze 
jakaś cząstka wewnętrznej protoplazmy pozostaje 
przy błonce. Tylko pod wpływem mocnych roz
tworów rzęsy drętwieją i ruch bakteryj zostaje 
wstrzymany, gdy jednak zastąpimy plasmolizują- 
cy roztwór przez wodę, ruch na nowo się rozpo
czyna, na dowód, że rzęsy pozostały nietkniętemi.

Wł. R.

—  Przenoszenie pyłku kwiatowego przez  
ptak i. W Natalu rosną dwa gatunki gązewnika, 
a mianowicie: Loranthus Kraussianus i Loranthus 
Dregei, podobnie jak pokrewna im jem ioła (Vis- 
cum) pasorzytnie na drzewach. Pierwsza z tych 
roślin przystraja wierzchołki drzew, jako też ga
łęzie, na których wyrasta, baldaszkami kwiatów  
białych i czerwonych. Kwiaty te tworzą za
mknięte rożki długości cala i stojąc prostopadle 
przypominają świece. Na zewnętrznej stronie 
kwiatu widać pięć małych szparek, dochodzących 
do czwartej części jego  długości. Jeżeli w taką 
szparkę włożymy szpilkę i usiłujemy dostać jej 
końcem do miodu, kwiat pęka, pylniki wyrzucają 
pyłek, ale tylko parę ziarnek pada na znamię 
wysokiego słupka, którego długa szyjka przechy
la się na bok w otworzonym kwiecie. Zwykle 
kwiaty otwiera dziobem Cinnyris (Nectarinia) oli- 
vaceus, ptaszek należący do rodziny N ectariinae, 
karmiących się miodem. Zapuszczając dziób 
w kwiat wywołuje eksplozyą, wskutek której gło
wa ptaka zostaje obsypana pyłkiem, który nekta- 
rynia przenosi następnie do innego kwiatu. Ja
gody powstające z tych kwiatów mają mięso 
lepkie, a ziarna przyczepiają się do dziobów pta
ków, karmiących się temi jagodami i zostają po
tem przeniesione na gałęzie drzew, o które ptaki 
dzioby wycierają, tym sposobem pasorzyty te, 
podobnie jak  jem ioła rozmnażają się. U  gatunku  
Loranthus Dregei, rosnącym na Azedarach (Me- 
lia Azedarach L.) i  sprowadzonym do Natalu lila
ku (Syringa), pyłek kwiatowy przenosi inny ga
tunek nektarynii, Cinnyris Yerveauxii. Tutaj 
wybuch je s t tak silny, że pylniki odrywają się 
i ulatują z pyłkiem. Na kwiatach tych nigdy 
nie spostrzeżono owadów. Obserwacye nad prze
noszeniem pyłku przez nektarynie prowadził p. 
Maurycy S. Evans w Durban (Natal.).
(Naturę, 3/1 1895 , Prometheus, n-r 294 , 1 8 95 ).

A. Ś.
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—  Konkurs. Z zapisu Schnydera je s t  og ło 
szony konkurs (powtórny) o treści następującej: 

„Ponieważ liczby wyrażające ciepła atomowe 
pierwiastków wykazują różnice bardzo znaczne 
od wartości teoretycznych, przeto pożądanem jest  
rozszerzenie badań prof. H. F . Webera nad za
leżnością ciepła właściwego boru, wapnia i węgla 
od temperatury na inne pierwiastki możliwie 
czyste oraz na ich związki i stopy. Prócz tego  
należy dokładnie oznaczyć gęstości oraz w spół
czynniki rozszerzalności ciał badanych.”

Rozprawy pisane w języku niemieckim, fran
cuskim lub angielskim nadsyłać należy przed 30  
września roku 1897  pod adresem: „An das Pra- 
sidium des Konventes der Stadtbibliotek in  Ziirich 

>(betr. Preisaufgabe der Stiftung von Schnyder 
von W artensee fur das Jahr 1 8 9 7 ).” N ajlepsza

1 praca otrzyma nagrodę 3 0 0 0  franków, następna 
1 5 0 0  fr. Praca premiowana, po uprzedniem po
rozumieniu się komitetu z autorem, zostanie ogło
szoną. Komitet sędziów stanowią profesorowie: 
Pernet z Zurychu, Han'sch z Wiirzburga, Dorn 
z H alli, W islicenus z Lipska i Lunge z Zurychu.

W. B.

O DPO W IEDZI REDAKCYI.

W. P. Rochowi Z „Potopu.‘‘ Uniwersytety: 
krakowski, lipski, getyngeński.

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 12 do 18 czerwca 1895 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu 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  

Szybkość w m etrach  
n a  sekundę

Sum a

opadu
U w a g i .

'7 r. l p . 9 w. 7 r . l p 9 w. Najw.j Najn.

] 2 S. 44.4 44.7 45.4 15.8 20,4 19.0 22,6 1 5 ,4 7 8 W3.WJ.NI _
13 C. 47.9 49.1 50,6 16,0 18,2 16,0 20,0 14 9  67 O.N W3,N' ---
14 P. 53,« 53.8 52,9 13,3 17.1 16,3 18,9 11.5 49 N ',N 3,0 ---
15 S. 52.6 5l,2 49,2 15.1 1 8 , 0 156 19.5 10,5 46 SE5.SK*, El --
16  N. 48,8 49,2 48.3 16,2 1 6 , 8 15 4 20.8 9,7 60 WS.W2.Wi --
17 P. 49.8 5o,2 5o ,9 12,7 13.8 14.4 16,5 11,7  67 NW 3,NW 3.NW 3 •  mały od 1 120 a. m.
18 W. 52,2 52,3 52,3 14.4 18,7 18,6 21,5  10,4 49 W ',N E 3,Wi

Średnia 7 5° ,o 16,5  60 0,0

T R E Ś Ć .  Z t e o r y i  a n a l i z y  chem icznej, przez Zn. —  N i l ,  przez W. W r. (dokończenie). —  W pływ  
oddychania na zachowanie się cukru, tłuszczów  i białka w organizmie, przez Mps. —  Sprawo
zdania. —  Kronika naukowa. —  W iadomości bieżące. —  Odpowiedzi Redakcyi. —  Buletyn me

teorologiczny.

W ydawca A. S ló sa rs k i. R edaktor B r. Z n a to w ic z .

flosBojieHo U,eH3ypoio. BapniaEa, 9 I eohh 1895 r. W arszawa. Druk Em ila Skiwskiego.




