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Przez prof. E. MACHA ’).

Kiedy Kirchhoff przed 20-u laty określił, 
źe zadaniem mechaniki jest „opisanie zupeł
ne sposobem najprostszym ruchów zachodzą
cych w przyrodzie”, wywołał tem określeniem 
wrażenie osobliwsze. Jeszcze w 14 lat póź
niej Boltzmann, kreśląc pełen życia obraz 
wielkiego badacza, wspomina o ogromnem 
zdziwieniu wy wołanem przez podobne trak to 
wanie zadań mechaniki, a i dziś jeszcze uka
zują się wciąż rozprawy krytyczno-poznaw- 
cze, świadczące dowodnie, jak  trudno było 
zgodzić się na ten pogląd Kirchhoffa. Z n a 
lazła  się jednakże zaraz nieliczna garstka 
badaczów przyrody, którzy właśnie z powodu 
kilku słów powyższych powitali Kirchhoffa, 
jako potężnego, a  tak  pożądanego sprzy-

‘) Bzecz czytana na kongresie lekarzy i p rzy
rodników niemieckich w Wiedniu (wrzesień, 
1894).

mierzeńca na polu badań krytyczno-po- 
znawczycb.

Jakiż może być powód, źe tak  niechętnie, 
niemal odpornie, przyjęto pogląd filozoficzny 
tego badacza, którego odkryciom przyrodni
czym przyklaskiwano z zachwytem? P rzede
wszystkiem zapewne przyczyna leży w tem, 
źe pośród niezmordowanej pracy około zdo
bywania wciąż nowych skarbów wiedzy, nie
wielu tylko badaczom zbywa dość czasu 
i ochoty do dokładniejszego wyjaśnienia po
tężnej sprawy psychicznej, mocą której wie
dza wzmaga się i rośnie. W  takim już razie 
było nieuniknionem, że z jednej strony wkła
dano w lapidarne orzeczenie Kirchhoffa to, 
czego on sam nie miał na myśli, z drugiej zaś 
pomijano w niem niejeden szczegół, stanowią
cy dotychczas znamienną cechę naukowego 
poznania. Bo na co nam  się przyda sam 
tylko opis? Gdzież wtedy pozostanie wyjaś
nienie oraz wniknięcie w związek przyczy
nowy?

Pozwólcie mi na chwilę przyjrzeć się spo
kojnie i bezstronnie nie wynikom nauki, lecz 
sposobom jej wzrostu. Znamy jedno tylko 
jedyne źródło bezpośredniego objawiania się 
faktów przyrodniczych: są niem zmysły na
sze. Jak  małego wszakże znaczenia byłaby
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ta  zdobycz, jakąby każdy pojedyńczy czło
wiek tą  drogą nabywał, pozostawiony same
mu sobie i zmuszony zawsze zaczynać od po
czątku, o tem zaledwie przybliżone i upoka
rzające wyobrażenie daćby nam mogła taka 
wiedza przyrodnicza, jak ą  napotykamy w za
padłej, głuchej osadzie murzyńskiej w A fry
ce środkowej. Boć i tam  przecież już przez 
czas bardzo długi działa ów prawdziwy cud 
przenoszenia myśli, wobec którego bledną 
i gasną wszelkie spirytystów dziwy—przeno
szenie myśli zapomocą mowy. A  gdy do te 
go dodamy, że przy pomocy owych znanych 
czarodziejskich znaków, spoczywających 
w księgozbiorach naszych, każdej chwili od
woływać się możemy poprzez dziesiątki, setki 
i tysiące la t do naszych wielkich zmarłych, 
od F arad ay a  wstecz aż do Galileusza i Ar- 
chimedesa, którzy nie zbywają nas wątpliwe- 
mi i drwiącemi wróżbami, lecz powiadają to, 
co sami najlepiej wiedzą, wówczas zrozumie
my jak  potężnym i istotnym czynnikiem 
w budowaniu wiedzy je s t udzielanie, wypo
wiadanie wiadomości. Nie to, albowiem, co 
bystry spostrzegacz przyrody lub znawca lu
dzi w półświadomych rojeniach jaźni swojej 
kryje, lecz to tylko, co tak  jasno pojmuje, źe 
je  innym udzielić i wypowiedzieć umie, nale- 

do wiedzy.
Jakże tedy poczynamy sobie, gdy chcemy 

wypowiedzieć fak^ świeżo spostrzeżony, d o 
świadczenie nowozdobyte? Podobnie jak  
krzyk wabienia, ostrzeżenia, napadu u zwie
rzą t żyjących stadam i jes t mimowiednie po
wstałym znakiem zgodnego ogólnego spo
strzeżenia lub czynności, bez względu na roz
maitość wywołujących go powodów i zawiera 
już przeto w sobie zaród pojęcia, tak  też 
i słowa daleko bardziej zróżnicowanej mowy 
ludzkiej są nazwami czyli znakami ogólnie 
znanych, wspólnie spostrzeganych i spostrze
żonych zjawisk. Gdy tedy zrazu wyobraże
nie następuje niejako biernie za nowym fak
tem, później już musi samodzielnie być budo- 
wanem i wyrażonem w myśli ze znanych 
i wspólnie spostrzeganych zdarzeń. P rzy
pomnienie zawsze gotowe je s t dostarczyć do 
porównania takich znanych faktów, które do 
nowego faktu są podobne, t. j . w pewnych 
znamionach z nim zgodne, umożliwiając z ra
zu pierwiastkowy sąd wewnętrzny, za którym 
wkrótce idzie sąd wypowiedziany.

Porównanie tedy, umożliwiając wogóle wy
powiedzenie sądu, jest zarazem najpotężniej
szym wewnętrznym pierwiastkiem wiedzy. 
Zoolog w kostkach błony skrzydlatej nieto
perza dopatruje się. palców, porównywa kości 
czaszki z kręgami, zarodki rozmaitych ustro 
jów pomiędzy sobą i okresy rozwojowe jed 
nego i tego samego ustroju ze sobą. Geo
g ra f w jeziorze G arda widzi fiord zmieniony, 
w morzu Aralskiem wysychające jezioro. 
Językoznawca porównywa rozliczne narzecza 
i różne wytwory jednego języka. Jeżeli nie 
jes t w zwyczaju mówić o fizyce porównawczej 
tak  jak  mówimy o anatomii porównawczej, 
to zależy od tego, że przy bardzo czynnej, 
doświadczalnej wiedzy uwaga nasza zbytnio 
odwraca się od pierwiastku kontem placyjne
go. I  fizyka, jak  każda inna wiedza, żyje 
i wzrasta przez porównanie.

Sposób wyrażania wyników porównania 
w rzeczy samej bywa nader rozmaity: Gdy
mówimy, źe barwy widma słonecznego są 
czerwone, żółte, zielone, niebieskie, fiołkowe, 
to, być może, określenia te pochodzą od 
techniki tatuowania, albo też później dopiero 
nabrały obecnego znaczenia, jako  kolory ró- 
ży, cytryny, liścia, bław atka, fiołka. W skn- 
tek częstego używania takich porównań wśród 
różnorodnych okoliczności, wobec zgodnych 
cech stałych, zmienne stopniowo tak  się za
cierały, źe pierwsze nabrały znaczenia samo
istnego, niezależnego już od jakiegokolwiek 
przedmiotu lub stosunku, lub, jak  to zwyk
liśmy mówić, znaczenia oderwanego lub po
jęciowego. Przy wyrazie „różowy” nikt 
już nie myśli o innem podobieństwie z różą 
tylko o podobieństwie barwy, przy wyrazie 
„prosty” o innem znamieniu napiętej struny, 
tylko o bezwzględnie równym kierunku. Tak 
też i liczby, pierwotnie nazwy palców, rąk  
i nóg, używane jako znaki porządkowe naj
rozmaitszych przedmiotów, stały  się wreszcie 
pojęciami oderwanemi. W yrażenie słowne 
jakiegoś faktu, używające tylko tych czysto 
pojęciowych środków nazwijmy „opisem bez
pośrednim ”.

Bezpośredni opis faktu nieco obszerniej
szego, bardziej złożonego, jes t zadaniem 
trudnem , nawet wówczas, gdy potrzebne doń 
pojęcia są zupełnie rozwinięte. Jakże wiel- 
kiem przeto jest ułatwieniem określenia, je 
żeli możemy wprost powiedzieć, że dany fakt
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A  zachowuje się nietylko pod względem jed 
nej jedynej cechy, lecz pod względem wielu 
lub wszystkich znamion, jak  znany nam już 
fakt B. Księżyc zachowuje się jak  ciało 
ciążące ku ziemi, światło jak  ruch falowy lub 
d rganie elektryczne, magnes, jak  ciało na ła
dowane ciążącemi cieczami i t. d. Taki opis, 
w którym powołujemy się na inny, już gdzie
indziej dany, lub bliżej dopiero wynaleźć się 
mający, nazywamy oczywiście „opisem po
średnim ”. Nie znaczy to, abyśmy go stop
niowo nie mieli uzupełniać, poprawiać lub 
wreszcie zastąpić opisem bezpośrednim. "Wi
dzimy stąd  łatwo, że to, co nazywamy teoryą 
lub ideą teoretyczną, należy do rzędu opisów 
pośrednich.

Cóżto jes t tedy idea teoretyczna? Skąd 
się bierze? Do czego nam służy? Dlaczego 
uważamy ją  za coś wyższego, niżeli proste 
zaznaczenie faktu, spostrzeżenia? I  tu  także 
chodzi poprostu o przypomnienie i porówna
nie. Tylko, że z naszego przypomnienia w y  
łan ia  się nie jeden rys podobieństwa, lecz 
cały układ (system) rysów, dobrze znana 
fizyognomia, przez co nowy fakt staje się 
dla nas nagle dobrze znanym. Nawet idea 
może nam dać więcej, niż chwilowo w nowym 
fakcie dostrzegamy, może go rozszerzyć i zbo- 
gacić rysami, których dopiero szukać za
pragniemy i które też często istotnie odnaj
dujemy. T a szybkość rozszerzania zakresu 
wiedzy sprawia, że teorya zyskuje ilościowe 
pierwszeństwo przed prostem spostrzeżeniem, 
jakkolwiek jakościowo nie różnią się istotnie 
między sobą ani sposobem powstawania, ani 
ostatecznym wynikiem.

Przyjęcie wszelako jakiejś teoryi zawsze 
mieści w sobie pewne niebezpieczeństwo, 
gdyż teorya przypuszcza w myśli w miejsce 
faktu A zawsze inny prostszy, a przynajmniej 
dla nas bardziej potoczny fakt B, który mo
że myślowo zastąpić tam ten w pewnym 
względzie, lecz właśnie dlatego, że to jes t 
fakt inny, nie może więc tam tego zastąpić 
całkowicie, t. j. nie zastępuje go w niektórych 
innych względach. Jeżeli tedy, jak  się to 
nierzadko zdarza, na tę okoliczność nie zwra
camy należytej uwagi, to najpłodniejsza teo
rya stać się niekiedy może zaporą dalszego 
badania. Tak np. teorya emisyjna, przy

zwyczaiwszy fizyków do pojmowania drogi 
„cząsteczek świetlnych” jako niedających się 
rozróżnić stopni, oczywiście u trudniła pozna
nie peryodyczności światła.

Kiedy Huygens na miejsce światła stawia 
w wyobrażeniu lepiej mu znany głos, światło 
wydaje mu się pod wielu względami czemś 
znanem, ale zato podwójnie obcem ze wzglę
du na polaryzacyą, której nie posiadają 
znane mu jedynie podłużne fale głosowe. 
W skutek tego nie umie 011 pojąć i określić 
faktu polaryzacyi, który m a przecie przed 
oczyma, kiedy tymczasem Newton, stosując 
poprostu myśli swoje do spostrzeżenia, zadaje 
pytanie: „An non radiorum luminis diyersa 
sunt latera?” '), przez co na sto la t przed 
Malusem polaryzacya zostaje u jętą i bezpo
średnio opisaną. Jeżeli zaś zgodność pomię
dzy pewnym faktem a zastępującym go teo- 
retycznie sięga dalej, niżeli teoretyk zgóry 
przypuszczał, to może to go doprowadzić do 
odkryć niespodziewanych, że dla przykładu 
przytoczymy refrakcyą stożkową, polaryza
cyą kołową przez całkowite odbicie, drgania 
H ertza, które proste przeciwieństwo stano
wią z powyżej przytoczonemi

Może wejrzymy nieco głębiej w te stosun
ki, gdy szczegółowiej rozpatrzymy rozwój tej 
lub owej teoryi. Spojrzyjmy na kawałek 
stali magnetycznej i na drugi z pozoru cał
kiem taki sam kawałek niemagnetyczny. 
Kiedy ten ostatni względem opiłek żelaznych 
zachowuje się całkiem obojętnie, pierwszy 
natom iast silnie je  przyciąga. Gdyby nawet 
opiłek żelaznych wcale nie było, musielibyśmy 
przypuścić, że kawałek magnetyczny znajdu
je  się w innym stanie, niżeli niemagnetyczny. 
Bo że sama obecność opiłek żelaznych nie 
stanowi tu o zjawisku przyciągania, tego do
wodzi przecie drugi kawałek niemagnetyczny. 
Prosty  człowiek w pierwotnej naiwności, dla 
którego jego własna wola przedstawia źródło 
siły, do porównania najbardziej mu znane, 
gotów w magnesie przypuścić obecność jakie
goś ducha. Zachowanie się ciała gorącego 
lub elektrycznego nasuwa podobne myśli. 
Oto jes t stanowisko najstarszej teoryi fety- 
szyzmu, którego badacze w zaraniu wieków

*) Czy promienie światła nie m ają stron 
różnych'?
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średnich jeszcze pokonać nie zdołali, a któ
rego ostatnie ślady odzywają się i dzisiaj 
w naszej współczesnej fizyce w pojęciu o si
łach. J a k  przeto widzimy, pierw iastek d ra 
matyczny może istnieć zarówno dobrze w opi
sie przyrodniczym, ja k  w ciekawej powieści 
romantycznej.

Grdy dostrzegamy, że ciało zimne rozgrze
wa się w obecności gorącego, żeby tak rzec, 
jego kosztem, źe wobec ciał jednorodnych 
ciało zimniejsze, o masie podwójnej, nabywa 
o połowę mniej stopni ciepła, niż ich traci 
ciało gorętsze, o masie pojedynczej, to do
znajemy całkiem nowego wrażenia. Cha
rak te r demoniczny zjawiska znika, gdyż do
mniemany duch nie działa juź dowolnie, lecz 
podług prawideł stałych. W  zamian zato, 
występuje niejako instynktowo wrażenie j a 
kiejś materyi, k tóra przelewa się częściowo 
z jednego ciała do drugiego, a  której ilość 
ogólna, wyrażona przez sumę iloczynów mas 
przez odpowiednie zmiany tem peratury, po
zostaje s ta łą  i niezmienną. Black pierwszy 
uderzony podobieństwem tego procesu ciepli
kowego z ruchem jakiejś m ateryi, pod wpły
wem tego podobieństwa wykrył ciepło właści
we, ciepło topnienia i parowania. A le wzmoc
nione na tych wynikach pojęcie o cieple jako 
o materyi stało się zawadą dalszego postępu. 
Następców Blacka zaślepiło ono do tego 
stopnia, że nie pozwoliło im dojrzeć dawno 
znanego faktu, naocznie dostrzeganego przy 
użyciu świdra ogniowego, że ciepło wytwarza 
się przez tarcie. Jakkolw iek pojęcie to było 
płodnem dla B lacka, jakkolwiek i dziś jesz
cze daje uczącym się obraz wielce użyteczny 
w dziedzinie specyalnej, jednakowoż trw ałe
go i ogólnego znaczenia jako  teorya osięgnąć 
nie mogło. W szelako główna zasada te
go pojęcia: stałość wspomnianej sumy ilo
czynów, utrzym ała swą wartość i może być 
uważana jako bezpośredni opis faktów 
Blacka.

(Dok. nast.).

Przełożył Aleksander Fabian.

K alifornia niższa jest półwyspem, który 
rozciąga się równolegle do lądu am erykań
skiego, począwszy od 32° szerokości północ
nej aż do 22° czyli nieco poniżej zwrotnika 
Raka. Je s t ona częścią Stanów Meksykań- 

; skich, a granicami jej są: na północ puszcza 
Kolorado, na zachód ocean Spokojny, a na 
wschód zatoka Kalifornijska. Szerokość 
średnia 20 do 25 mil na 330 mil długości.

T em peratura i warunki hydrometryczne 
tego półwyspu są wyjątkowe. Deszcze są 

j tam  niezmiernie rzadkie, stąd i roślinność 
bardzo ograniczona. Jedynem i przedstaw i
cielami są pewne rośliny zielne i bardzo mało 
drzew. Rośliny tłustoszowate i kaktusy są 
dosyć obfite i dochodzą nieraz olbrzymich 
rozmiarów. Fouguieraceae, oddział rodziny 
tamaryszkowatych (Tamaricaceae), złożone 
z kilku gatunków bardzo ciekawych, rozwija- 

I ją  się prawie wyłącznie na tym punkcie kuli 
ziemskiej. Jukki, które są głównemi przed
stawicielami roślin drzewiastych, wybornie 

! się przystosowują do suszy tych okolic, co im 
zjednało nazwę palm pustyni. W reszcie 

! spotykamy tam jeszcze dwa lub trzy gatunki 
Prosopis z rodziny strączkowych i ciekawe 
drzewo figowe, o którem poniżej mówić bę
dziemy.

Łatwo zrozumiemy, że w takim  kra ju  gos
podarstwo oprzeć się musiało na bogactwach 
mineralnych, których mu zresztą, jak  wiemy, 
nie poskąpiła przyroda,

F lo ra  Kalifornii niższej jest bardzo uboga 
i nie jest jej wyłącznie właściwa, bo przecho
dzi poaa jej granice do Arizona i do okolic 
sąsiednich, które Stany Zjednoczone zabrały  
Meksykowi, jako też na wybrzeże M eksykań
skie, położone z drugiej strony zatoki K ali
fornijskiej.

Żeby się zabezpieczyć przeciw nieustanne
mu parowaniu, rośliny tego kra ju  przybrały 
kształty oryginalne, zmniejszając powierzch
nię parowania, k tórą zazwyczaj stanowią 
liście. W ytworzyły one przeto liście rzadkie 
lub bardzo nikłe. Wszędzie, gdzie wody
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brakuje, spotyka się tylko wybrzeża wy
schnięte i kamieniste, ponad któremi sterczą 
drzewa poskręcane lub krzaki pozbawione 

^liści. Jedne tylko kaktusy odbijają swoją 
zielonością na jałowem tle okolicy. Gdy 
deszcz przejdzie obfity w krótkim bardzo 
czasie, bo w przeciągu dwu lub trzech dni 
najwyżej, ta  natu ra  m artwa napozór, przy
biera inną zupełnie postać. Żywioł odżyw
czy, tak  gorąco oczekiwany, nadaje tym oko
licom świąteczną szatę. W spaniała roślin
ność zielna pokrywa wkrótce ziemię pustą 
i przegrzaną.

W  każdym razie ten piękny kobierzec 
trw a bardzo krótko. Może istnieć niekiedy 
i parę tygodni, jeżeli wichry i żar słoneczny 
nie wpłyną na zmianę dekoracyi. Te fakty 
tłum aczą nam oryginalność flory K alifornij
skiej. Przypuszczalnie, gdyby deszcze się 
przedłużały lub były częstsze, znaleźlibyśmy 
tam  florę podrównikową ze wszystkiemi jej 
formami.

Urodzajność gruntu je s t niezaprzeczoną 
wobec deszczu i wody. Wiemy od świadków 
naocznych, że misyonarze próbowali dawniej 
uprawy roli, k tóra i dziś jeszcze prosperuje, 
chociaż jest w rękach niedoświadczonych. 
Pierwsi ci uprawiacze zbierali w dolinach 
wody deszczowe przy pomocy -rozmaitych 
środków, jak  grobli, zastaw i t. p., żeby je 
jaknajdłużej przetrzymać na użytek upra
wianej roli.

Jakkolwiek drzewa liściaste tej okolicy 
tracą  liście natychmiast, gdy nastaje susza, 
tkanki wolne, miękkie ich gałązek, kora 
i miąsz, zatrzym ują w sobie dosyć wilgoci, 
która im pozwala przetrzymywać bezkarnie 
porę suszy. Pouguieraceae (Tamaricaceae), 
mające trzy czy cztery gatunki jako przedsta
wicieli, wraz z kaktusam i są przykładem te
go zjawiska.

T a część półwyspu, która przytyka do ocea
nu Spokojnego, jest w lepszych warunkach, 
aniżeli wybrzeża zatoki Kalifornijskiej. P rzy
pływ morza, idący z zachodu, nasyca po
wietrze wilgocią z tej strony, ale ta  wilgoć 
nie dochodzi do strony przeciwnej, to też ro
śliny, które rosną karłowato na wschodniem 
wybrzeżu, daleko lepiej są rozwinięte na wy
brzeżu zachodniem. Tam właśnie znajdują 
się Torote i Lomboy, drzewa średniej miary, 
których liście i kwiaty giną w krótkim czasie

po rozwinięciu się. Gałęzie ich są często 
pokryte roślinami zielnemi, przypominające- 
mi wielkie porosty, które wyściełają po
wierzchnię drzew w naszych lasach. Są to 
ananasowate, Bromeliaceae, z rodzaju Til- 
landsia, o której mówić będziemy jeszcze 
później, które żyją gromadnie, przyciśnięte 
jedne do drugich, niemogąc znaleźć na prze
ciwnym stoku góry potrzebnej dla siebie wil
goci. Torote należy do rodzaju B ursera; 
kilka gatunków tego rodzaju jest uprawia
nych w Meksyku dla soku, który otrzymują 
z pnia i gałęzi drzewa. Od czasu podboju 
Ameryki nazywają te specyalne gatunki L i
naloe. Budowa ich drewna jest bardzo 
szczególna: włókna drzewne są bardzo rzad 
kie, a przeważającym elementem jest miękisz 
drzewny, t. j. tkanka utworzona z komórek
0 ściankach cienkich i niemających wydłużo
nego kształtu włókien; dalej są promienie 
rdzeniowe tej samej budowy. Chcąc rozłu
pać takie drewno, spotyka się w niem silny 
opór niepozwalający dzielić je  na części. 
Inną jeszcze osobliwością je s t sok Linaloe, 
który się otrzymuje przez dystylacyą z drze
wa; nie istnieje on wcale w drzewie zupełnie 
zdrowem. By się ukazał w komórkach 
miąszu, trzeba żeby drzewo było spróchnia
łe, czyli nieżyjące. Gdy się złamie gałęź 
nieco grubszą, a mieszkańcy nie odmawiają 
sobie przyjemności łam ania drzew, próchnie
nie (i wogóle rozkład), które się skutkiem

I tego zaczyna, objawia się płynem brunatnej
! barwy, który się wydziela z komórek drzewa. 

W tedy to przez dystylacyą otrzymuje się 
sok Linaloe, używany w perfumeryach. P ró 
bowano niegdyś zużytkować korę Torote, 
k tóra zawiera w sobie dużą. ilość taniny (10 
do 12 na 100), ale eksploatacyi tej zaniecha
no z powodu kosztu sprowadzania kory.

Lomboy jes t mniej zajmującym okazem. 
Jes tto  przedstawiciel ostromleczowatych, Eu- 
phorbiaceae, drzewiastych z rodzaju Ja tro - 
pha, o drzewie miękkiem, równem, które 
trac i liście w porze suchej, tak  jak  poprzed
nie. Niemniej jego kora zawiera płyn różo
wy, który plami tak, że nie puszcza wcale
1 który pod względem chemicznym posiada 
własności pewną wartość przedstawiające.

W racając do ananasowych, Bromeliaceae, 
o których wyżej była mowa, należy dodać, 
źe są one prawdopodobnie jedynym przykła
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dem, znanym w tej rodzinie, że służą za po
karm  dla zwierząt jako  rośliny pastewne. 
Mianowicie Tillandsia recurvata, pospolicie 
zwana Tojin, k tó ra  pokrywa gałęzie drzew 
wspomnianych, chciwie bywa jedzoną przez 
zwierzęta z powodu braku innych roślin b a r
dziej soczystych w czasie suszy.

Jest jeszcze inny rodzaj paszy, k tóra nie
mniej zadziwi czytelnika, chociaż m a odpo
wiedni sobie gatunek w Algieryi i w tych 
okolicach, gdzie rośnie figa berberyjska, 
a k tórą wielbłądy nie gardzą. Pod nazwą 
Yisnaga odróżniają w całym Meksyku grube

• ' •:

Fig. 1. Yisnaga (Eehinocactus Peninsulae).

niezmiernie kaktusy, należące do rodzaju 
echinokaktusów (fig. 1), a które z wiekiem 
dochodzą 2 m, a  niekiedy 3,20 m wysokości, 
jak  to stwierdził d-r W eber. Rośliny te 
przedstaw iają brzegi wydatne i opatrzone 
kolcami haczykowato zagiętemi; średnica 
pnia może dochodzić 60— 70 a nawet 80 cm. 
Gdy paszy brakuje, mieszkańcy zapomocą 
specyalnego narzędzia odrywają kolce Visna- 
gi od góry do dołu łodygi,® potem dzielą na 
kawałki masę m ięsistą Visnagi, by następnie 
dawać ją  bydłu i koniom, które ten przy
smak bardzo lubią. W reszcie nawet kolce

Echinokaktusów są zużytkowane; służą one 
do robienia wędek na ryby.

Inne kaktusy są przynajmniej tak  samo 
ciekawe i zarówno użyteczne jak  Visnaga, 
szczególniej Pityas, których nazwa oznacza 
także Cereusy rozmaitych^gatunków. Rośli
ny te są prawdziwemi drzewami owocowemi; 
wiele z nich posiada owoce słodkie lub kwas- 
kowate, które się jad a ją  albo zupełnie świeże 
lub też jako konfitury lub suszone jak  śliwki. 
F igi berberyjskie sprzedawane na południu, 
są temi samemi owocami. Do tych należą: 
P ityas dulce, P . agrio, P . barbona i t. p.

Fig. 2. Cardon (Cereus Pringlei).

Inne jeszcze rośliny noszą nazwę Cardon 
(fig. 2). Te tworzą drzewa, dochodzące 
w starości wysokości 15 do 18 m, a średnicy 
60 do 83 cm u podstawy. K ształty  ich, 
przypominające świeczniki, czynią ich wi
docznemu z bardzo daleka; jeden z tych g a
tunków poczytują za Cereus giganteus lub 
Cereus Pringlei, który jest bardzo do pierw
szego zbliżony.

Rośliny takie potrzebują tkanki podtrzy
mującej je  pionowo. Pień i gałęzie m ają 
w środku rdzeń bardzo szeroki, który z wie
kiem niszczeje i tym sposobem tworzy si



N r 16. WSZECHŚWIAT. 247

z pnia ru ra  o ścianach cylindrycznych drze
wiastych. Drewno, z którego jest utworzony 
pień, jakkolwiek mało oporne, jest jednak 
jednolite, a  budowa cylindryczna zapewnia 
mu trwałość. To teź Cardon używają jako 
drzewa budulcowego i opałowego.

Wiele innych jeszcze kaktusów mniejszych 
rozmiarów i bardziej rozmaitych postaci zdo
bi ziemię kalifornijską, te jednak przedsta
wiają interes czysto naukowy.

Jukk i jedynie zachowują swoje liście, a po
nieważ są jednoliścieniowemi, mającemi więk-

Usiłowano zużytkować Jukki, biorąc liście 
bogate we włókna na wyrób papki papiero
wej. Pień ich w niekiektórych okolicach 
Meksyku służy do wyrobu mydła z powodu 
znacznej ilości saponiny, jak ą  w sobie za
wiera.

W  Kalifornii niższej wnętrze pnia bywa 
zużytkowane na wyrób materacy. W  tym 
celu moczą pień przez jakiś czas w wodzie, 
poczem wnętrze oddzielają, zbijają i wysta
wiają na działanie słońca, wtedy pozostaje 
masa włóknista, k tóra przy ściskaniu na-

Fig. 3. Daktyl cimarroński (Jucca breyifolia).

sze lub mniejsze podobieństwo z palmami, 
nazywają je  przeto w Meksyku i Stanach 
Zjednoczonych palmami pustyni. Te rośliny 
jak  również Cardony są prawie jedynemi 
roślinami drzewiastemi, k tóre się spotyka na 
pustyni Mohava, Sonora i w całej okolicy 
równoległej do jałowych części Kalifornii 
niższej. Ju k k i te nazywają daktylem ci- 
marońskim. Są one liczniejsze i bardziej roz
winięte po stronie oceanu Spokojnego, a ry
sunek załączony (fig. 3) wyobraża zapewne 
najgrubszy okaz, jaki kiedykolwiek widziano.

biera sprężystości włosia.” Młode drzewa 
są najbardziej cenione na ten użytek, w sta
rych jest bowiem zamało włókien sprę
żystych.

Zasługuje jeszcze na wspomnienie Picus 
Palmeri. Bośnie on zawsze na stokach skał 
bazaltowych w urwiskach i zagłębia swoje 
liczne bardzo korzenie przybyszowe w szcze
linach skał, szukając tam  wilgoci. Przytem  
gałęzie, a  przedewszystkiem korzenie, są 
spłaszczone a nie walcowate czyli obłe. Ko
rzenie, zwłaszcza gdy drzewo jes t stare, spo
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tykają się ze sobą i łączą, a  wydostawszy się 
na skałę zlewają się z nią zupełnie, jakgdyby 
były m ateryą miękką półpłynną białawej 
barwy. W  dobrych warunkach ten Ficus, 
który traci liście tylko przy wyjątkowych 
upałach, daje owoce jadalne wielkości orze
cha przez rok cały. Dawni Indyanie bardzo 
te  owoce cenili i o posiadanie tych drzew nie
raz toczyli spory bardzo energiczne.

W  Kalifornii niższej także znajduje się 
krzew, mający pozór młodej oliwki, o gałę
ziach porozdwajanych i o liściach naprzeciw
ległych ale opatrzonych zagłębionym mocno 
naskórkiem,które wyglądają j ak zrobione z me
talu  i są pokryte lekką pilśnią. Gdy okaz tej roś
liny dostał się w ręce p. N utalla, słusznie po
czytywanego za pierwszego amerykańskiego 
botanika, uznał 011 odrazu, że to musi być zu
pełnie oddzielny rodzaj. Utworzył przeto 
rodzaj Simmondsia, który za ją ł miejsce 
w małej rodzinie bukszpanowatych pod na
zwą Simmondsia Californica. Jeżeli pora 
je s t  sprzyjającą, krzew ten wydaje skromne 
kwiaty, z których tworzą się owoce suche, 
podobne nieco z pozoru i wielkości do żołę
dzi dębowych. Ziarno w nich zaw arte jest 
źródłem pożywienia dla miejscowej ludności. 
Jeżeli nie było dostatecznej wilgoci zbiór 
nie dopisuje. Łatw o zrozumieć, ja k  w takim 
kraju , gdzie środki są bardzo ograniczone, 
zbiór ten doniosłego je s t znaczenia dla miesz
kańców, jakie ponoszą straty , jeżeli ich za
wiedzie.

Zakończymy to wyliczenie ciekawszych lub 
użytecznych roślin wspomnieniem Cirio, Id ria  
columnaris (fig- 4), k tóra to roślina może być 
słusznie uważaną tak  jak  W elwitschia strony 
zachodniej Afryki lub Didiero na M adagas
karze, jako  jeden z najdziwaczniejszych 
przedstawicieli państwa roślinnego.

Po raz pierwszy była ona zauważona w ro 
ku 1751 przez jezuitów, którzy jako  misyo- 
narze przebiegali cały półwysep. W zmiankę 
o tej roślinie znajdujemy u ojca S. J .  Clavi- 
gero w jego „Historia de la  B aja o antiąua 
Oalifornia”. Opis je s t nawet bardzo szcze
gółowy. Cirion w yrasta prawie tak  samo 
jak  kaktus z tą  tylko różnicą, że ma liście, 
które wyrastają peryodycznie jak  u innych 
roślin, o których była mowa. Jed n e  z tych 
liści są kolczaste i trw ałe, gdy tymczasem 
inne są zwyczajne i opadają w czasie suszy.

| Fig.^4. Cirio (Idria columnaris).

Łodyga jes t pokryta korą, jakby skórą 
pergaminową (rhytidom) połyskującą, zatrzy
mującą jaknajbardziej parowanie. Pod tem 
znajduje się warstwa, na 1 cm gruba, komó
rek  stwardniałych, prawie jak  kość twardych 
(sclerenchyma), tworzących przeszkodę p a 
rowaniu i zarazem tworzących jakby ruszto
wanie i podporę dla Cirio ‘), które, jak  sama 
nazwa wskazuje, ma podobieństwo do świecy. 
Bardziej na wewnątrz spotyka się dwa sze-

i) W  języku  cocliima roślina ta  nazywała się 
Milapa, Hiszpanie nadali je j nazwę Cirio.

Od młodego wieku łodyga rozrasta się w ko
pułę, ale gałęzie, które w yrastają na tej ło 
dydze zmienionej, są całkiem różne i giną 
w części, gdy tymczasem na wierzchołku ło
dygi zostają. Łodyga z czasem wznosi się 
ku górze jak  kolumna, nierozdzielając się 
wcale, chyba że jakiś przypadek ją  rozdwoi 
na dwa ramiona. W zdłuż tej jedynej łodygi 
boczne gałęzie wyżej położone zdobią ją  
mniej lub więcej, gałęzie zaś u samego szczy
tu  silniejsze tworzą trw ałą koronę Cirio i one 
to właśnie kwitną i owocują. Kwiatostan 
ma kształt kity rozłożystej, koloru żółto- 
słomkowego o kwiatach bez blasku.
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regi wiązek włókno-naczynnych, mało opor
nych, a w samym środku rdzeń bardzo roz
winięty. Przypuszczano, że z rdzenia tego 
można będzie wyrabiać papkę papierową 
i nawet zostało zawiązane towarzystwo (L ’in- 
ternational Company), które poświęciło na 
ten cel znaczną ilość roślin, wkrótce jednak 
zaniechano tego przedsięwzięcia z powodu 
kosztów, jakie pociągało za sobą przenosze
nie m ateryału surowego.

Pod względem botanicznym Cirio ma hi- 
storyą, k tóra zasługuje na przytoczenie. 
W  chwili napływu ludności do Kalifornii 
wyższej, gdy odkryto złoto w tym kraju, roz
wój jego szybko postępował. Potworzyły się na
wet instytucye naukowe w celu szerzenia wia
domości naukowych w nowem ognisku życia. 
Przedsiębrano ekspedycye naukowe do okolic 
dotąd nieznanych i chociaż jałowość gruntu 
Kalifornii niższej była zauważona przez mi- 
syonarzy, którzy w połowie 18 wieku prze
biegali ten kra j, uczeni mimo tego zapuścili 
się w te okolice i zebrali ciekawe materyały 
do studyów naukowych. Około roku 1859 
d-r J . A . Yeatch, konchyolog, któremu i bo
tanika nie była obcą, zebrał dużo zw ierząt^  
i roślin, między niemi właśnie Cirio kwitnące 
i zakomunikował je z kilkoma innemi gatun
kami roślin d-rowi Kellog, botanikowi, człon
kowi akademii nauk przyrodniczych w K ali
fornii. W  rocznikach tej akademii właśnie 
była ogłoszona w r. 1859 ta  nowa roślina pod 
nazwą Id ria  columnaris. M ała rodzina, do 
której należy Cirio, składała się wówczas 
z trzech gatunków, które wszystkie trzy za
mieszkiwały jedne okolice. Id ria  jest czwar
tym przedstawicielem, rosnącym w towa
rzystwie Fougiera splendens i Fougiera flo- 
ribunda i bardzo rozpowszechnionym w tych 
stronach.

Osobliwą je s t rzeczą, że czterech przedsta
wicieli tej samej rodziny, niezbyt dobrze zna
nej jeszcze przez botaników i o której umiesz
czenie w klasyfikacyi roślin ciągle są jeszcze 
kwestye sporne, znajdują się na tym jednym 
punkcie kuli ziemskiej. Trzy gatunki w K a
lifornii dolnej, a jeden, Fouguiera spinosa, 
po drugiej stronie zatoki czyli na meksykań- 
skiem wybrzeżu Ameryki.

(La N aturę, n-r 1184, 1894).

J. s.

K L A S Y F I K A C Y A  Z A P A C H Ó W .
K ażda próba klasyfikacyi zapachów musi 

przezwyciężyć obecnie też same trudności, 
z jakiemi przed Newtonem walczono co do 
podziałn kolorów.

Przyczyną tych trudności jest tworzenie 
się nazw. Nazwy zapachów tak  samo jak  
i nazwiska barw pochodzą od nazw przed
miotów, które zapach wydzielają, lub od 
nazw przedmiotów, którym barwa pewna 
jes t właściwa.

Znaną je s t historya nazw kolorów, a brak 
zupełny nazw kolorów u narodów niecywili
zowanych jes t faktem ustalonym. Tak np. 
v. Steinen pisze o plemieniu bakairi w Ame
ryce południowej, że nie posiada ono nazw 
kolorów zupełnie, zastępując je  nazwami 
zwierząt lub ptaków. Lecz i tu taj niema 
stałej reguły. Jed n a  i taż sama nazwa słu
ży dla koloru niebieskiego i ciemno brunat
nego; druga dla koloru niebieskiego i zielo
nego. Barw a niebieska posiada więc dwie 
nazwy. B runatna i zielona żadnej. Dopiero 
ze zmianą poglądów fizycznych kolor prze
sta ł być własnością przedmiotu, a stał się 
wyrazem falowania eteru. Zm iana poglądu 
zmieniła znaczenie wyrazu, niezmieniaj ąc 
jego pochodzenia; dziś jeszcze posiadamy 
niektóre nazwy, które ściślej są związane 
z pojęciem przedmiotu aniżeli z barwami 
widma, że zaznaczymy tu taj kolor pomarań
czowy, cytrynowy i t. d.

N a tym, względnie pierwotnym, stopniu 
rozwoju stoją obecnie nazwy zapachów. Mó
wiąc o zapachu, określamy go zawsze jako 
zapach przedmiotu i tylko taka nazwa po
zwala nam porozumiewać się wzajemnie. 
Dopiero dokładna znajomość fizycznych 
i chemicznych własności zapachów pozwoli 
nam oddzielić zapach od substancyi, która 
go wydziela, pozwoli też stworzyć klasyfika- 
cyą stałą. "Wszystkie obecne musimy uwa
żać jako próby mniej lub więcej udatne. 
I  te próby jednak zasługują na uwzględnie
nie, gdyż tworzą one podwalinę prac później
szych. P rzy klasyfikacyi kolorów i tonów 
rozróżniamy kolory i tony pierwotne i złożo
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ne. Z a podstawę klasyfikacyi służą tylko 
barwy pierwotne, nie powstające z połącze
nia innych. Opierając się na fizycznych 
własnościach kolorów— w danym wypadku 
na długości fa l—tworzymy skalę, k tóra po
zwala określać miejsoe wszystkich kolorów 
złożonych. Toż samo z tonami; przez ana
logią należy przyjąć, że klasyfikacya zapa
chów będzie musiała się opierać na tej samej 
zasadzie. Rozpoznanie fizyczno-chemicznych 
własności zapachów i odnalezienie zapachów 
pierwotnych, niezłożonych, pozwoli utworzyć 
skalę, k tóra posłuży następnie do określenia 
wszelkich innych zapachów. N iestety, dodać 
musimy, fizyologia powonienia je s t jeszcze 
daleką od tego celu. W szelkie próby klasy
fikacyjne dzisiaj muszą się ograniczyć na 
określeniu ogólnych grup, które pozwalałyby 
wprowadzić ład  jakikolwiek. N ajstarszą 
klasyfikacyą zapachów zawdzięczamy Lineu- 
szowi. W szystkie zapachy podzielił on na 
siedem następujących grup:

1) Odores aromatici.
2) Odores fragrantes.
3) Odores ambrosiaci.
4) Odores alliacei.
5) Odores hircini.
6) Odores tetri.
7) Odores nausei.

Zestawienie tej klasyfikacyi z wytycznemi, 
jak ie  powyżej rozwinęliśmy, dowiedzie nam, że 
jes t ona bardzo daleką od doskonałości: brak 
je j jednolitej zasady, k tó ra motywowałaby 
podział. Obok tego posiada ona bardzo ma
łą  wartość praktyczną, gdyż z wielką tylko 
trudnością i niepewnością można określić 
klasę, do której dany zapach zaliczyćby na
leżało.

Od czasów Linneusza próby podziału za
pachów pow tarzały się znaczną ilość razy, źe 
wymienimy tylko Fourcroya, H a llera , Froh- 
licha, Gesslera; z pomiędzy nich wszystkich 
na wyróżnienie zasługuje klasyfikacya F our- 
croya, gdyż tu ta j poraź pierwszy spotykamy 
się z podziałem, opartym  na własnościach 
chemicznych substancyj.

Fourcroy dzieli wszystkie zapachy na na
stępujące grupy:

1) Wyciągi (ekstrakty). Posiadają  one 
zapach słaby, podobny do zapachu ziół. Z a 
pach ten może być łatwo przytłumionym.

2) Słabo pachnące oleje. Są one nieroz
puszczalne w wodzie, łączą się łatwo z tłusz
czami.

3) Zapachy olejów lotnych. Oleje te są 
rozpuszczalne w zimnej, szczególniej łatwo 
zaś w ciepłej wodzie; łatwo rozpuszczalne 
w alkoholu.

4) Zapachy aromatyczne. Substancye, 
wydzielające ten zapach, czerwienią papier 
lakmusu i zawierają kwas benzoesowy.

5) Zapachy siarkowodorne. Tworzą one 
osady w roztworach metalicznych.

Zaznaczyliśmy poprzednio, że klasyfikacya 
zapachów będzie musiała oprzeć się na włas
nościach chemicznych substancyj pachnących, 
gdyż od własności tych zależnym jes t zapach. 
Tutaj dodać musimy, źe pod uwagę brać 
można tylko takie własności, które rzeczy
wiście na zapach wpływają; dlatego też po
dział Fourcroya nie może być uważany za 
prowadzący do celu. Rozpuszczalność lub 
nierozpuszczalność danej substancyi, jej dzia
łanie na papier lakmusowy i t. d. są bezwa
runkowo zależne od budowy chemicznej, lecz 
są to własności, które przy rozpatrywaniu 
substancyi jako podniety, działającej na o r
gany powonienia, nie m ają żadnego znacze
nia; nie mogą więc być one podstawą po
działu.

Z  pomiędzy prób klasyfikacyi zapachów 
za najlepszy musimy uważać podział Zwaar- 
demakera. W prawdzie i ten podział nie 
je s t doskonały i zapewne nieraz jeszcze bę
dzie zmieniany. Pomimo tego jednakże 
można już  teraz przypuścić, źe wszelkie 
zmiany, jakie w przyszłości będą wprowadzo
ne, nie naruszą myśli zasadniczej podziału 
obecnego.

Zwaardem aker dzieli wszystkie zapachy 
na dziewięć grup:

1) Odores aetherei — zapachy eteryczne.
2) Odores aromatici — zapachy aroma

tyczne.
3) Odores fragrantes — zapachy balsa

miczne.
4) Odores ambrosiaci — zapachy ambro- 

piźmowe.
5) Odores alliacei — zapachy czosnkowe.
6) Odores em pereum atici—zapachy spa

lenizny.
7) Odores hircini —■ zapachy koźle.
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8) Odores te tri — zapachy odrażające.
9) Odores nauseosi — zapachy wstrętne.

Rozpatrzmy każdą z tych grup bliżej.
Zapachy eteryczne zostały po raz pierw

szy ujęte w oddzielną grupę przez Lorryego. 
Do grupy tej zaliczył on głównie zapachy 
owoców. Późniejsze badania wykazały, że 
zapach owoców polega na obecności eterów 
złożonych, które udało się poczęści otrzy
mać w stanie czystym i użyć do fabrykacyi 
t. zw. esencyj owocowych. Okazało się więc, 
że grupa zapachów, k tórą stworzyła perfu- 
merya, posiada wspólne własności chemiczne. 
Dodać jednak należy, że na zasadzie własno
ści chemicznych do tejże samej grupy zali
czyć należy zapachy, należące, według po
działu perfumeryjnego, do innej kategoryi; 
tu taj należy np. olejek eteryczny owoców Pa- 
stinaca sativa.

Okazuje się więc, że zapachy pokrewne po
siadają także pokrewną budowę chemiczną, 
jednak  nie zawsze pokrewna budowa che
miczna jest oznaką pokrewieństwa zapachu.

Do szeregu zapachów eterycznych zaliczyć 
należy jeszcze zapach wosku, w którym ba
dania chemiczne odkryły obecność eteru; 
następnie zaś znaczną, ilość zapachów che
micznych.

G rupę zapachów aromatycznych należy 
właściwie rozpatrywać jako składającą się 
z czterech poddziałów.

Pierwszy z nich obejmuje kamfory, którą 
to nazwą chemia określa składniki stałe olej
ków eterycznych, posiadających wzory em
piryczne:

OjoHaoG; O10H j8O; C ioH 160 .

Najbardziej znanym przedstawicielem tej 
grupy jest kam fora zwykła. Jako  pokrewne 
z kamforą uważa perfumerya zapachy nie
których olejów eterycznych, jak  paczulowy, 
rozmarynowy i t. d. Tutaj także należy za
liczyć zżółkłą terpentynę.

D rugi poddział obejmuje t. zw. zapachy 
korzenne, których typem je s t olejek cyna
monowy

C6H 5 . C2H 2 . COH.

Jestto  aldehyd kwasu cynamonowego, otrzy
mywany z Laurus cinnamonum. Do te j
że grupy zaliczyć należy zapach orzecha 
muszkatołowego i t. d.

Trzeci poddział stanowią zapach lawendo- 
wo-anyżkowy. Przedstawicielami tej grupy 
są lawenda i tymol

C6H3(G3H7)GH3 . OH ,

będący jednocześnie źródłem zapachu ty- 
mianu.

Zapachy anyżowe obejmują anyżek i miętę. 
Substancyą pachnącą anyżku tworzy anetol. 
Zapach mięty i olejku miętowego należy do 
najbardziej znanych zapachów.

Zapachy cytrynowe stanowią czwarty pod
dział w klasie zapachów aromatycznych. 
Substancye, które wydzielają te zapachy, są 
to przeważnie alkohole nienasycone, posia
dające taki sam wzór empiryczny, jak  
i kamfora. T utaj należy cytral, znajdujący 
się w skórce cytrynowej, geraniol i t. d.

Ostatnie miejsce zajm ują zapachy migda
łowe. Stanowią one ściśle ograniczoną g ru 
pę ciał, dla której typowym jest zapach alde
hydu benzoesowego. Owoce pestkowe posia
dają w zawartości pestki składnik, który 
przez fermentacyą zamienia się w aldehyd 
benzoesowy.

Trzecią klasę stanowią zapachy balsamicz
ne. Do klasy tej należą przedewszystkiem 
zapachy kwiatów, reprezentowane przez kil
ka typów, jako to: zapach jaśminu, zapach 
kwiatu pomarańczowego, lilij, iris i t. d. N a 
uwagę zasługuje zapach fiołka, którego pro
totypem musi być względnie prosta substan- 
cya, znajdująca się w moczu osób pijących 
terpentynę. F irm a paryska „Laire et Co.” 
wyrabia syntetycznie zapach sztuczny „Jo- 
non”, który m a być acetonem i naśladuje zu
pełnie zapach fijołków. Zfiolkiem  pokrew
ną jes t Acacia farnesiana, k tóra stanowi 
jednocześnie przejście do zapachu rezedy.

Ściśle balsamiczny zapach posiada szereg 
związków przygotowanych syntetycznie, jak 
wanilina, kumaryna, heliotropina i t. d.

K lasa zapachów ambro-piźmowych stano
wi przejście od zapachów przyjemnych do 
nieprzyjemnych. Głównemi reprezentanta
mi są tu ta j zapachy ambry i piżma. Szcze
gólniej ten ostatni jest nadzwyczaj częstym; 
posiada go, między innemi, mięso wielu zwie
rząt. Cloąuet podaje znaczną ilość substan- 
cyj posiadających zapach piżma. W ostat
nich czasach otrzymano także syntetycznie
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ciało z podobnym zapachem, jestto  trójnitro- 
izobutylotoluol:

C6H  . C H 3 . C4H 9(N 0 2)3.

K lasa zapachów czosnkowych stanowi już 
grupę zapachów nieprzyjemnych. R eprezen
tantam i tej grupy są czosnek i cebula. Z a 
pach cebuli spotykamy w produktach o rga
nizmów zwierzęcych, posiada go także nad
zwyczaj znaczna ilośó preparatów  chemicz
nych. Tutaj należą przedewszystkiem związ
ki siarki i arsenu z wodorem. Zapach ten 
nie niknie jednak w związkach podobnych 
i wówczas, gdy wodór zastąpiony zostanie 
przez węglowodór, przeciwnie nawet staje  się 
bardziej wydatnym. Z apach czosnku po
siadają także połączenia amylo- i allylosiar- 
kowe, następnie tio-acetony, siarkowęglany 
metali. Zapach pokrewny posiada znaczną 
ilość związków z grupy azotu.

Zapachy spalenizny obejm ują szóstą klasę 
zapachów. Do tej klasy zaliczyć należy pro
dukty suchej dystylacyi, jak ie  tworzą się 
podczas przygotowywania pokarmów. Do 
zapachów często spotykanych należy zaliczyć j  

paloną kawę, spalony chleb, dym tytoniowy; 
dziegieć.

K lasę siódmą tworzą zapachy, które Li- 
neusz nazwał zapachami koźlemi. T u ta j za
liczyć należy przedewszystkiem zapach, wy
dzielany przez kozła. Do tejże kategoryi 
należą zapachy kwasów tłuszczowych, jako to  
zapach sera, potu ludzkiego, zgniłych ko
ści i t. d.

Dwie następujące klasy zapachów obejmu
ją  grupy najmniej zbadane. Różnicę tę  spo
strzegam y już w nazwie. Nazwy siedmiu 
pierwszych klas są oparte przeważnie na 
własnościach chemicznych substancyj, nazwy 
klas następnych na wrażeniu subjektywnem- 
jakie substancye te wywołują.

K lasa ósma obejm uje zapachy nazwane 
odrażającemi. W łasności chemiczne substan
cyj, znajdujących się w tej klasie, są prawie 
nieznane. Zw aardem aker odróżnia tu taj 
dwie kategorye: 1) zapachy narkotyczne 
i 2) zapach pluskwy. K ategoryą pierwszą 
reprezentować może nikotyna, kategoryą 
drugą pluskwa. Oloąuet nazwał klasę tę 
„odeurs repoussantes” m ając na uwadze ten 
wzgląd, źe staram y się wogóle zapachów 
tych uniknąć, wstrzymując oddech.

Zapachy wstrętne tworzą ostatnią grupę 
klasyfikacyjną. G rupa ta  obejmuje zapachy: 
trupi, zapach padliny, obok tego jednak za
pach niektórych kwiatów, jak: Y eratrum  
album, Helleborus niger i t. d.

Wogóle klasa ta  obejmuje przeważnie za
pachy, których źródłem są produkty gnicia. 
Dlatego też dziwnem j est, że zdrowe orga
nizmy roślinne zapach ten posiadać mogą.

Gdy raz jeszcze przejrzymy i pobieżnie 
omówimy klasy zapachów i porównamy po
dział z zadaniami, jakich od klasyfikacyi za
pachów wymagać należy, to i tu ta j, zarówno 
jak  i przy ocenie klasyfikacyi Linneusza 
i Fourcroya, musimy dojść do wniosku, źe 
nie mamy do czynienia z podziałem, odpo
wiadającym wszystkim wymaganiom, w każ
dym jednak razie widzimy postęp i zbliża
nie się do celu.

Zestawiwszy klasy i poddziały w jednę ta 
belę, otrzymamy następujący schemat:

K lasa I . Zapachy eteryczne (odores ae- 
therei).

a) E tery  owocowe, jak: eter ananasowy 
gruszkowy i t. d.

b) W osk pszczoli, którego składnikiem 
pachnącym je s t eter.

c) E tery, aldehydy, acetony.

K lasa I I . Zapachy aromatyczne (odores 
aromatici).

a) Zapach kamfory: kamfora, paczula, 
rozm aryn i t. d.

b) Zapachy korzenne: goździki, pieprz, 
muszkat.

c) Zapach anyżo-lawendowy: anetol, sa- 
frol, mentol, tymol.

d) Zapachy cytrynowe: geraniol, cytral, 
drzewo sandałowe, drzewo cedrowe.

e) Zapachy migdałowe: aldehydy aro
matyczne, nitrobenzol i t. d.

K lasa  I I I .  Zapachy balsamiczne (odores 
fragrantes).

a) Zapachy kwiatowe: jaśm in, Ilang- 
Ilang , kwiat pomarańczowy.

b) Zapachy liliowe; lilia, narcyz, hiacynt, 
fiołek, rezeda i t. d.

c) Zapachy waniliowe: wanilina, benzoes, 
kumaryna.
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K lasa IV . Zapachy ambro-piźmowe (odo- 
res ambrosiaci).

a) Zapach ambry.
b) Zapach piżma: trój nitro-izobutyloto- 

luol.

K lasa V. Zapachy czosnkowe (odores 
alliacei).

a) Zapachy czosnku: siarkowodór, mer- 
kaptan, asa fetida i t. d.

b) Zapachy kakodylowo-rybie: arsenowo
dór, trój metyliak.

c) Zapachy bromowe: chlor, brom, jod, 
chinon.

K lasa  V I. Zapachy spalenizny (odores 
empyreumatici).

a) K aw a palona, chleb palony i t. d.
a) Alkohol amylowy i związki homolo

giczne.

K lasa V II . Zapachy kaprylowe '(odores 
hircini).

a) Kwas kapronowy, ser, pot.
b) Geranium Robertianum, berberys.

K lasa V II I .  Zapachy odrażające (odores 
tetri).

a) Odor narcoticus.
b) Odor cimicis.

K lasa IX . Zapachy wstrętne (odores nau- 
seosi).

a) Zapach trupi.
b) Skatol.

*  *

♦

H aycraft zwrócił poraź pierwszy w roku 
1888 uwagę na fakt, że gazy o małym cię
żarze właściwym są prawie bez zapachu i źe 
natężenie zapachu wzrasta wraz z ciężarem 
właściwym. Należy więc przypuścić, że za
pach gazu znajduje się w związku z własno
ściami fizycznemi cząsteczki. P ak t ten staje 
się bardziej jeszcze uderzającym, jeżeli roz
patrzymy bliżej układ Mendelejewa, w którym 
pierwiastki umieszczone są według ciężaru ato
mowego. T ak np. grupa szósta układu składa 
się z pierwiastków: tlen, siarka, chrom, se
len, molibden, tellur i t. d., drugi, czwarty 
i szósty wyraz tego szeregu posiadają wybit
ne własności zapachowe. Siarka, selen, tel

lu r w wielu bardzo związkach tworzą ciała 
obdarzone bardzo silnym zapachem. W  gru
pie siódmej znajduje się fluor, chlor, man
gan, brom i jod. I  tu taj także pierwiastek 
drugi, czwarty i szósty zajmują ważne miej
sce wśród substancyj pachnących.

Analogiczne zjawisko obserwujemy rozpa
tru jąc szeregi homologów organicznych. J a 
kość zapachu zmienia się stale i powoli, gdy 
przechodzić będziemy od związków niższych 
do wyższych. Pomiędzy dwoma krańcowemi 
zupełnie różnemi zapachami istnieje więc ca
ła  skala przejść stopniowych. Tak np. alko
hol metylowy i etylowy m ają zapach alkoho
lowy. Alkohol propylowy posiada już do pew
nego stopnia zapach fuzla. Zapach ten jest 
silniejszym jeszcze w alkoholu butylowym 
i amylowym. Związki wyższe tracą  zupełnie 
zapach alkoholu, posiadając jedynie zapach 
fuzla. Toż samo spotykamy wśród kwasów 
tłuszczowych i w znacznej ilości grup innych.

Taką samę analogią możemy zauważyć 
pomiędzy natężeniem zapachu a miejscem 
jakie dana substancya zajmuje w szeregu ho
mologicznym. Związki wyższe posiadają za 
pach silniejszy, aniżeli związki niższe. S tosu
nek ten daje się najłatwiej określić, jeżeli 
porównamy ilości substancyj, jakie są w s ta 
nie wywołać minimum wrażenia. Okazuje 
się, że natężenie zapachu wzrasta szybciej 
aniżeli ciężar cząsteczkowy. Związki jednak 
najwyższe zapachu nie posiadają. Passy,

| który badaniami temi szczególniej się zaj
mował, przypuszcza, źe mamy tu do czynie
nia z działaniem analogicznem do działania 
promieni świetlnych. Zmysł węchu byłby 

| dla podobnych przyczyn niewrażliwym na 
związki wyższe szeregu homologicznego, jak  
zmysł wzroku je s t niewrażliwym na promie
nie ultrafioletowe.

Zależność jakości i natężenia zapachu sub
stancyj od ciężaru cząsteczkowego nie jest 
jedyną tylko analogią, jak a  istnieje pomię
dzy własnościami fizycznemi a zapachem. 
Istnieje ich więcej jeszcze. Lecz są one 
zbyt mało zbadane, aby można było dalsze 
wyprowadzać wnioski.

H aycraft wyprowadza z badań swoich na
stępujące wnioski ogólne:

1) Znane nam substancye pachnące po
siadają elementy, których miejsca w systemie 
peryodycznym są w stałej odległości.
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2) Zapach szeregu homologicznego zmie
nia się wraz ze wzrostem ciężaru cząsteczko
wego.

3) Natężenie zapachu wzrasta w szyb
szym stopniu aniżeli ciężar cząsteczki.

B adania szeregów homologicznych nasuwa
ją  pytanie, czy i w jakim  stopniu istnieje 
stosunek pomiędzy różnemi klasam i zapa
chów i czy każda z klas posiada stałe  włas
ności chemiczne.

Badania w tej kwestyi nie są ukończone. 
M ateryał jednak, jakim  klasyfikacya zapa
chów rozporządza, pozwala do pewnego 
stopnia przynajmniej odpowiedzieć na pyta
nia te twierdząco, szczególniej na  drugie 
z nich. R ozpatrując substancye każdej klasy 
odnajdziemy sta łą  grupę chemiczną, cechu
jącą  zapach tej klasy. T ak  np. dla klasy 
pierwszej, obejmującej zapachy eteryczne, 
szczególniej charakterystyczną jes t grupa

— C : O . O (alkil),

znajdująca się w eterach owocowych. K lasę 
czwartą charakteryzuje grupa N 0 2 i t. d.

Wspomnieliśmy powyżej, że klasy V II I  
i I X  są w stosunku do innych najmniej zna
ne, jako na zewnętrzną oznakę tego faktu 
zwróciliśmy uwagę na nazwy, zapożyczone 
nie z chemii, lecz oparte na wrażeniu sub- 
jektywnem.

Pomimo tego jednak i każda z tych klas 
zdaje się posiadać charakterystyczną grupę. 
Są to

pirydyna CH

NU

Jasnem  jest, że wszystkie przytoczone 
własności muszą nasuwać poglądy na włas
ności zapachów. Zw aardem aker wyraża po
gląd, źe zapach jest własnością ściśle zależną 
od obecności materyi. W szędzie, gdzie czuć

się daje zapach, musi istnieć także substan- 
cya, chociażby ilości tej substancyi były mi
nimalne. Działanie zaś tej substancyi na 
zmysł zaleźnem jest od ruchu atomów we
wnątrz cząsteczki.

D-r W. Heinrich.

SPRAWOZDANIE.

Studya helm !ntologiczne i i i .  Bilharzia poloni
ca sp. nov., przez Mieczysława Kowalewskiego. 
(Z jedną tablicą). Kraków, 1895. (Odbitka 
z t. XXXI Rozpr. wydz. m at.-przyr. Akademii 
umiejętności).

W dalszym ciągu swoich „Studyów helmintolo- 
gicznych” autor opisuje nowy gatunek osobliwej 
przyw ry rozdzielno-płciowej, k tórą znalazł w za 
wartości je lita  krzyżówki (Anas boscłias L .) oraz 
we krwi cyraneczki (Anas crecca L ) ,  zastrzelo
nych w Dublanach 5 marca i 14 października 
1885 r.

We wstępnej, I-ej części, opisuje szczegóły 
znalezienia tego nowego gatunku Bilharzii, spo
sób zebrania i przechowania m ateryału, dalej po
daje porównawcze cechy znanych gatunków Bil
harzii w celu określenia nowej formy i upewnie
nia się o ścisłości determinacyi tego nowego 
gatunku, który i pod względem biologicznym 
wyróżnia się od gatunków przyw r znanych.

W  części Ii-ej opisuje zewnętrzne kształty 
ciała i stosunek wzajemny obu płci do siebie, 
Opis ten je s t bardzo dokładny, zapoznaje dosko
nale z kształtem  samicy i samca, stosunkową 
wielkością tak  samego ciała, jakoteż różnych 
organów zewnętrznych, a przytem wyjaśnia spo
sób łączenia się obu płci.

W części Ill-e j autor podaje budowę anato
miczną ciała, a mianowicie budowę makroskopo
wą i mikroskopową: kanału pokarmowego, mią- 
szu ciała, m uskulatury, układu nerwowego cen
tralnego i organów płciowych samiczych (jajnika, 
jajow odu, gruczołu żółtkowego, gruczołu skorup
kowego, macicy i ja jka), oraz organów samczych 
(jąder, przewodu nasiennego, pęcherzyka nasien
nego, worka prątowego, cewki nasiennej, gruczo
łu p rą łowego).

Część IV-ta zawiera uwagi o kwestyi systema
tycznego stanowiska znanych dotąd przedstaw i
cieli rodzaju B ilharzia Cobb., które autor kończy 
wnioskiem, że B ilharzia polonica, ze względu na 
kształty  ciała i organizacyą wewnętrzną zbliża 
się bardziej do typu rodzaju Distomma aniżeli 
Bilh. haematobia, k tóra wskutek częściowego lub



N r 16. WSZECHŚWIAT. 255

całkowitego zaniku pewnych organów, charakte
rystycznych dla typu  rodzaju Distomma, bardziej 
oddala się od niego. Tym sposobem Bilh. polo
nica stanowi formę pośrednią, przejściową po
między znanym ju ż  dawniej gatunkiem Bilharzia 
haematobia a typem  rodzaju Bilharzia. Następ
nie autor nasz podaje ścisłą dyagnozę w języku 
łacińskim i dołącza przegląd systematyczny 
i dyagnozy wszystkich znanych dotąd przedstawi
cieli tej szczególnej grupy przywr w świetle 
poglądów wyrażonych w poprzednich częściach 
pracy. A utor odróżnia w rodzaju Bilharzia 
Cobb.: 1) gatunek B. polonica M Kow., 2) ga
tunek B. haematobia (Bilh.) Cobb. z trzem a pod- 
gatunkami (subspecies): a) B. haematobia hominis 
(Billi.) M. Kow., b) B. haematobia crassa (Sous) 
M. Kow., c) B. haematobia magna (Cobb.) 
M. Kow.

W końcu przytacza literaturę przedmiotu i ob
jaśnienia 20-u rysunków, umieszczonych na je d 
nej tablicy, narysowanej przez autora z natury 
bardzo starannie i z całą ścisłością naukową. 
Rysunki znakomicie w yjaśniają budowę i są od
bite czysto.

A. Ś.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Program  w ykładów  m atem atyczno-przyrod
niczych w uniw ersytecie  lwowskim  w semestrze 
letnim roku 1895/1896.

1. Rachunek całkowy. Prof. Puzyna, 4 go
dziny tygodn.

2. Teorya liczb. Prof. Puzyna, 4 godz. 
tygodn.

3. Teorya gazów. Prof. Fabian, 2 g. tyg.
4. Sprężystość cial stałych. Prof. Fabian, 

2 godz. tyg.
5. Równania liczbowe. Prof. Fabian, 1 g. 

tygodn.
6 . Fizyka doświadczalna. Prof. Zakrzew

ski, 5 godz. tygodn.
7. Ustępy z nauki o cieple. Prof. Za 

krzewski, 2 godz. tyg.
8 . Petrografia. Prof. Dunikowski, 5 g. tyg.
9. W stęp do petrografii, Doc. pryw., prof. 

Niedźwiedzki, 1 godz. tyg.
10. Paleontologia kręgowców. Prof. Siemi

radzki, 3 godz. tyg.
11. Paleontologia ogólna, mianowicie zasa

dy chorologii stratygraficznej. Doc. pryw., d-r 
Teisseyre, 1 godz. tyg.

12. Orogeologia krain płytowych Europy. 
Doc. pryw., d-r Teisseyre, 2 godz. tyg.

13. Geologia pokładów naf*owych i im po
krewnych, ze szczególnem uwzględnieniem K ar
pat. Doc. pryw., prof. d-r Zuber; 2 godz. tyg.

14. Chemia ogólna organiczna. Prof. Ra
dziszewski, 6 godz. tyg.

15. O połączeniach he‘erocykłowych (piry
dyna, chinolina, alkaloidy roślinne). Prof. R a
dziszewski, 1 godz. tyg.

16. Chemia rozbiorowa jakościowa i ilościo
wa. Prof. Lachowicz, 4 godz. tyg.

17. Anatomia i fizyologia roślin. Prof. Cie
sielski, 4 godz. tyg.

18. O rodzinach roślin, ważnych w prze
myśle, medycynie i rolnictwie. Prof. Ciesielski,
1 godz. tyg.

19. Systematyka roślin nagoziarnowych. Do
cent pryw., prof. Szyszyłowicz, 1 godz. tyg.

20. Biologia kwiatu. Doc. pryw., prof. Szy
szyłowicz, 1 godz tyg.

21. Anatomia komórki roślinnej z objaśnie
niami mikroskopowemi. Doc. pryw, d-r Zalew
ski, 2 godz. tyg.

22. Choroby roślin, spowodowane przez 
grzyby i zakłucia owadów. Doc. pryw., d-r Za
lewski, 2 godz. tyg.

23. Zoologia systematyczna. Prof. Dybow
ski, 4 godz. tyg.

24. O rasach człowieka przedhistorycznego. 
Prof. Dybowski, 1 godz. tyg.

25. Budowa odwłoka u  stawonogów. Prof. 
Dybowski, 1 godz. tyg.

26. Embrologia ogólna i ważniejsze proble
maty spółczesnej biologii. Doc., prof. Nusbaum,
2 godz. tyg.

27. N iektóre rozdziały z anatomii porównaw
czej zwierząt bezkręgowych. Doc., prof. Nus
baum, 1 godz. tyg.

28 Anatomia opisowa ciała ludzkiego. Prof.
Kadyi, 6 godz. tyg.

29. Anatomia topograficzna Prof. Kadyi, 
5 godz. tyg.

30. Fizyologia. Prof. Beck, 5 godz. fyg.
31. Geografia Alp. Prof. Rehman, 5 g. tyg.
32. Hygiena żywienia z uwzględnieniem fał

szowania pożywek i używek. Doc., prof. Szpil- 
man, 1 godz. tyg.

Nadto zajęcia praktyczne w instytutach: 
fizycznym, chemicznym, mineralogicznym, bota
nicznym, zoologicznym, anatomii porównawczej, 
w prosektoryum i w instytucie fizyologicznym, 
oraz seminarya matematyczne.

ROZMAITOŚCI.

—  Spadek aerolitów  w M adrycie. Dnia 10 
lutego r. b., przy niebie zupełnie czystem i przy 
powietrzu spokojnem, o godz. 9 min. 30 rano 
dostrzeżono nagle blask żywy, wydobywający się 
z drobnej chmury, która się posuwała zwolna od
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południo-zachodu ku północo-wschodowi. W  pół
to rej m inuty później usłyszano huk gwałtowny, 
poczem nastąpiło  jeszcze k ilka równie silnych 
wybuchów. Drobna chmura, k tó ra  była siedli
skiem tych wybuchów, m iała barwę czerwoną; 
utrzymywała się dosyć długo w pobliżu zenitu, 
zwolna się rozwiewając. O godz. 1 min. 30 
jeszcze zupełnie nie znikła. Zjawisko to  obser
wowano na znacznej p rzestrzeni Hiszpanii, ale 
w największej wspaniałości widziane było w pro- 
wincyach-środkowych W  samym M adrycie i na 
wschodniej jego stronie znaleziono kilka brył, 
niewątpliwie z bolidu tego pochodzących; są to 
aerolity bardzo drobnych wymiarów, a obserwa- 
toryum  zdołało zdobyć dwa tylko okazy, z k tó 
rych jeden waży 1 7 ,a drugi 52 </. Bolid zatem, 
o którym  pisma codzienne w swoim czasie poda
ły wiadomości telegraficzne, nie wydał obfitego 
spadku aerolitów.

S. K.

—  Gaz b ło tny  pod iodem odkryty został 
W pobliżu Baltimore przez łyżwiarzy. W iado

mość tę podaje pismo am erykańskie „Science” . 
Łyżwiarze znajdowali się na rozległem jeziorze 
sztucznem, które pokryło się lodem niezwykle 
przejrzystym ; w różnych wszakże miejscach wy
stąpiły białe plamy, które uważano za pęcherze 
powietrzne. Jeden z łyżwiarzy przewiercił otwór 
przez taką plamę białą i zbliżył płomień do otwo
ru , a wtedy wydobywający się gaz natychmiast 
zapłonął. Gdy prześwidrowano otwór mniejszy, 
otrzymano wązki, i długi wytrysk płomienisty, 
który się przez czas pewien utrzymywał. Gaz 
uchodzący okazał się gazem błotnym, który po 
wstał z rozkładu substancyj roślinnych, na dnie 
jezio ra  nagromadzonych. Spostrzeżenie to  daje 
dogodny sposób wykazywania, ja k  gaz błotny 
tworzy się w przyrodzie. W edług metody opi
sywanej w podręcznikach trzeba prętem  poruszać 
bagnisko i zbierać bańki gaz’owe, wyrywające 
się na powierzchnię; wydobywanie się gazu z pod 
lodu pozwala zjawisko to łatwiej uwidocznić.

T. R.

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 8 do 14 kwietnia 1896 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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Kierunek wiatru
Szybkość w metrach 

na sekundę

Suma
opadu

U w a g i
O 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. ] 9 w. | Najw. Najn.

8 S. 52,6 52,0 5 1,6 3,7 5.9 3,4 7,6 — 1,0 46 SE3,S5,SE3 _.
9 C. 5,3,1 54,4 54,6 2,8 6,8 6,0 7,7 0,8 4 5 SE3,E '2,0 --

1 0  P. 5 1,9 5o,l 49,5 5,1 6,7 7,4 8,9 3,5 79 W5,W9,NVV3 o.5 9  drobny cały dz. z przerw.
u  S. 47,5 46,6 44,4 6,5 9,5 8,2 10,8 5,9 84 NW2,SW3,SW2 0,0 łjt b. drobny od 8 h, p. m.
łoN . 40,7 42,0 43,4 6,7 9,0 5,2 9,9 4,o 68 SW5,SW3,0 1,2 •  w nocy
1 3 P. 42,4 42,5 44.1 2,7 6,7 6,2  7,1 2,0 88 S2,E5,SE4 o,7 0  cały dzień z przerwami
14 w. 46,4 47,4 48,2 3,6 7,5 7,o . 8,2 3,o 80 W3,NS,NW'

Średnia 47,9 6,t 7o 2,4

T R E Ś ć .  Zasada „porównywania” w fizyce, przez prof. E. Macha, przełożył A leksander Fabian.—  
Roślinność Kalifornii niższej, przez J. S. —  Klasyfikacya zapachów, przez d-ra W. Heinricha. —  Spra

wozdanie. — Wiadomości bieżące. —  Rozmaitości. —  Buletyn meteorologiczny.

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

/(03EOJCHO U,eH3ypoio. Bapniana, 4 Aupfcifl 1896 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.




