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W W K  D Z IE Ł O  

profesora H. Striwego.

W  numerze 1 2  Wszechświata z r. b. po
dana była krótka -wiadomość o wyjściu z dru
ku najnowszego obszernego dzieła prof. H. 
Struvego pod tytułem: „Wstęp krytyczny do 
filozofii”, W arszawa, 1896. Ukazanie się 
nader poważnej tej pracy, przedstawiającej 
doniosłe znaczenie nietylko dla osób, usiłu
jących przyswoić sobie podstawy prawdziwe
go wykształcenia ogólnego, ale także dla 
przyrodników, zastanawiających się nad za- 
sadniczemi danemi i pojęciami specyalnej 
swej nauki, skłania redakcyą niniejszego 
pisma do przedstawienia czytelnikom obszer
niejszego sprawozdania z tego pod każdym 
względem na uwagę zasługującego dzieła.

Każda oparta na spostrzeganiu i doświad
czaniu nauka zniewolona jest, w miarę sku
piania się nowego materyału, nietylko do 
systematycznego porządkowania zgodnych 
i podobnych do siebie faktów, drogą empi
ryczną zdobytych, ale także do tworzenia

poglądów ogólnych czyli teoryj, które łącząc 
wszystkie dane w jednolitą całość, usiłuje 
powiązać je pomiędzy sobą w taki sposób, że 
przedstawiają się zależnerni od coraz ogól
niejszych warunków czyli t. zw. praw. Dla 
wyprowadzenia odpowiednich wywodów po
trzeba nietylko wielkiej bystrości umysłu 
w wynajdowaniu podobieństw, ale także naj
staranniejszego zastosowania wszelkich praw 
logiki. Umysł uważny, zastanawiający się 
trzeźwo nad odpowiednią własną działalno
ścią logiczną, dostrzeże przytem niewątpli
wie, że wyciągając ze szczegółowych spo
strzeżeń wnioski ogólne, nie stwarza wierne
go odzwierciedlenia samych danych, lecz 
wysnuwa tylko pojęcia abstrakcyjne z włas
nego umysłu.

Rozpatrując dzieje przyrodoznawstwa, ła t
wo się przekonać, że pogląd ogólny, obejmu
jący wszystkie zjawiska przyrody, datuje 
właściwie dopiero od połowy bieżącego stu
lecia, gdy teoryą Newtona o mechanice ukła
du planetarnego zastosowano zarówno i do 
t. zw. zjawisk martwych w przyrodzie ziem
skiej czyli do fizyki i chemii, jak i do zja
wisk życiowych. Filozofia przyrody, poprze
dzająca wystąpienie poglądu mechanicznego, 
zyskała tylko efemeryczne znaczenie i szybko 
znikła z widowni nauki, ponieważ zamiast
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na ścisłych spostrzeżeniach faktycznych,opie
ra ła  swe wywody przeważnie na spekulacyach 
czysto abstrakcyjnych.

Pogląd mechaniczny jednak również nie 
jest bezpośrednim wywodem ogólnym ze spo
strzeżeń zmysłowych, ale podstawę jego sta
nowią najogólniejsze w rozumowaniach nau
kowych stale powtarzane pojęcia, jak  np. 
materya, atom, siła, bezwładność, przestrzeń, 
czas, ruch, prawo i t. d., do których w nau
kach biologicznych przyłączają się jeszcze 
pojęcia organizacyi, formy, funkcyi, pobu- 
dzalności, klasyfikacyi, celowości, życia, 
śmierci i t. d,. niedające się bezpośrednio 
wyjaśnić na zasadzie poglądu mechaniczne
go. Niezmierna zawiłość tych pojęć uwy
datnia się dobitnie, gdy przystąpimy do ich 
tłumaczenia czyli definicyi. Przekonywamy 
się wtedy, że są to również nader ogólnikowe 
abstrakcye, wyłącznie wytwory umysłu ludz
kiego, powstałe ze skojarzenia najróżnorod
niejszego rodzaju wrażeń, pojęć i wniosków. 
Głębsze wniknięcie w istotę owych pojęć 
możliwe jest tylko na zasadzie nauki o po
znawaniu w ogólności, która nam wskazuje, 
jak  te pojęcia powoli się rozwinęły i z jakich 
się ułożyły pierwiastków, a zatem na zasa
dzie rozbioru filozoficznego naszych czynno
ści umysłowych.

Do tych trudności, które już oddawna na
rzucały się każdemu przyrodnikowi, przyłą- 
łączają się bezustannie nowe zawikłania i za* 
gadki: Dlaczego wyraz „siła” zastąpiono 
przez wyraz „energia”? Dlaczego, za przy
kładem Kirchhoffa, przyrodnicy zaczynają 
coraz powszechniej unikać w swych wywo
dach wyrazu „przyczyna” i zastępować przez 
wyrazy „opisanie zjawiska”? Co skłoniło 
znakomitego chemika Ostwalda do publicz
nego oświadczenia wobec zjazdu przyrodni, 
ków i lekarzy, źe pogląd mechaniczny nie 
wystarcza do wyjaśnienia wszystkich zjawisk 
w przyrodzie? Dlaczego niektórzy biologo
wie zwracają się znowu ku porzuconym na 
zawsze, jak  się zdawało, poglądom witalis- 
tycznym, teleologicznym i t. d.?

Przyrodnik tak samo, jak  każdy człowiek 
myślący, uczuwa zresztą także potrzebę zda
nia sobie sprawy ze swoich celów życiowych^ 
skłonności i czynów; usiłuje wytworzyć sobie 
ogólny na świat pogląd, a zasady uczuć este
tycznych i moralnych zaczerpnąć z tego

samego źródła, z którego wypłynął cały obfi
ty zasób rzeczywistej jego wiedzy.

Oryentowanie się w tym labiryncie zagad
nień umysłowych możliwe jest jedynie na 
zasadzie wszechstronnego i prawdziwie filo- 
zoficznego wykształcenia. Szczegółowy roz
biór wszystkich wyżej wymienionych zawi
łych pojęć i poglądów wchodzi w zakres filo
zofii. Przyrodnik zaś, uczuwający niezbęd
ną potrzebę zastanawiania się nad temiż 
samemi pytaniami, filozofuje czyli wkracza 
w dziedzinę należącą w istocie już od od
miennego działu nauk. Nie znaczy to, że 
przekracza w takim razie granice swej kom- 
petencyi, owszem dążność jego w zupełności 
jest uzasadniona, albowiem dziedziny różno
rodnej wiedzy człowieka nie są wcale ostro 
od siebie odgraniczone, a wyciąganie uogól
nień z większych grup danych empirycznych 
czyni zadość zasadniczym potrzebom umysłu 
ludzkiego. Od przyrodnika filozofującego 
wymagać jednak wypada, aby nie był zupeł
nie obcy na widowni, na którą swą działal
ność przenieść zamierza, aby był przynaj
mniej oswojony z głównemi jej wyniosłościa
mi wytycznemi.

Dla wskazania właściwej drogi we wspom
nianym labiryncie zasadniczych pojęć i po
glądów z dziedziny przyrodoznawstwa i ob- 
znajmienia się z głównemi podstawami filo
zofii potrzeba wskazówek doświadczonego 
i sumiennego przewodnika. Otóż taki pożą
dany przewodnik ukazuje się w postaci 
fundamentalnego dzieła prof. Struvego, 
Właściwie mamy przed sobą trzy prace 
o różnym zakroju, zespolone jednak w jedno
litą całość i wyodrębnione tylko przez różną 
formę druku. Dział o najgrubszem piśmie 
obejmuje tylko jednę siódmą część całego 
dużego tomu i podaje w streszczeniu poglą
dy zasadnicze. Jestto, wedle słów samegO' 
autora, „niejako elementarny wykład wstępu 
do filozofii, zrozumiały dla każdego średnio 
wykształconego czytelnika". W ustępach* 
uwydatnionych pismem średniem (garmon- 
tem), autor „rozwija szerzej i uzasadnia kry
tycznie swe poglądy, zatrzymując się dłużej 
na tych kwesty ach, które, według jego zda
nia, zasługują na szczególną uwagę, lub 
które rozwiązuje w sposób odrębny, sobie 
właściwy”. Dość obszerne działy poświęco
ne są rozbiorowi stosunku filozofii do przy
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rodoznawstwa, zasadniczych poglądów i po
jęć tego ostatniego i wogóle wszystkich wyżej 
wymienionych kwestyj, wymagających ściśle 
krytycznej analizy na zasadzie nauki o po
znawaniu w ogólności. Trzecia, najobszer
niejsza i najdrobniejszem pismem wydruko
wana część dzieła, zdumiewa ogromem sku
pionej w niej pracy. Obejmuje ona olbrzymi 
m ateryał dowodowy, zaczerpnięty z całej 
starożytnej i nowożytnej literatury filozoficz
nej, z uwzględnieniem fundamentalnych dzieł 
z dziedziny przyrodoznawstwa, prawodaw
stwa, socyologii, nauki prawa i t. d. Wszyst
kie główniejsze kierunki i poglądy filozoficzne 
przedstawione są tam w bardziej szczegó
łowych rozbiorach krytycznych. Również 
i wszystkie prace polskie, przedstawiające 
szatę naukowości i pozostające w jakiejkol
wiek styczności z poglądami filozoficznemi, 
zostały nietylko przytoczone, ale krytycznie 
streszczono, przyczem autor znalazł się nie
raz w położeniu zniewalającem go do wy
stąpienia polemicznego.

Mamy więc przed sobą zwięzły w istocie 
pogląd na cały zakres filozofii, ze szczegóło- 
wem uwzględnieniem jej charakterystycznych 
właściwości, zadań, metod, rozwoju i sto
sunku do innych dziedzin wiedzy ludzkiej. 
Główne zadanie dzieła stanowi przygotowa
nie czytelnika, a w szczególności młodzieży 
poświęcającej się studyom naukowym w uni
wersytecie, do jasnego pojmowania istoty 
i zadań filozofii, do filozoficznego czyli istot
nie naukowego sposobu sądzenia i zapatry
wania się na wszechświat i działalność 
ludzką, wogóle do oswojenia się z zasadami 
i metodami filozofii. Lecz rozdziały spe- 
cyalne, a mianowicie odznaczone najdrob
niejszym drukiem, z największą korzyścią 
mogą być czytane także przez osoby już le
piej przygotowane do studyów filozoficznych, 
a nawet przez wytrawnych znawców filozofii, 
ponieważ obejmują niezmiernie bogaty m a
teryał z niełatwo dla każdego przystępnej 
literatury filozoficznej, w szczególności zaś 
z literatury ojczystej.

Dzieło skreślone jest przez gruntownego 
znawcę całego zakresu filozofii, który ją  
w zupełności krytycznie przetrawił, ale za
razem przez wieloletniego i doświadczonego 
przewodnika młodzieży, prawdziwego peda
goga, który materyał, zwykle tak trudny do

przyswojenia dla początkującego, umie przed
stawiać w tak niezwykle przystępnej formie, 
że każda średnio wykształcona osoba bez 
silnego strudzenia umysłu za wątkiem wy
wodów może od początku do końca podążać, 
mianowicie w działach odznaczonych dru
kiem grubszym i średnim. W stosowaniu 
wyrazów specyalnych autor ogranicza się na 
wyrazach najniezbędniejszych i prawie po
wszechnie wiadomych. Przed częstszem ich 
użyciem wykazuje etymologiczne ich pocho
dzenie i bardziej utarte znaczenie, a w dal
szym biegu wykładu objaśnia także odmien
ne znaczenie, jakie niektóre z tych wyrazów 
z biegiem czasu i przy powolnym rozwoju 
pojęć filozoficznych zyskały. Filozofia nie 
czyta się wprawdzie tak wygodnie jak po
wieść, należy uważać na każde słowo i zasta
nawiać się głębiej nad biegiem, łącznością 
i zasadnością wywodów, ale w każdym razie 
dzieło Struvego uważamy za najprzystępniej
szy znany nam wykład filozofii, dorównywa- 
jący w tym względzie wybornym angielskim 
podręcznikom popularnym z nauk przyrod- 
niczyczych. Dziwnie odbija ten jasny wy
kład od sposobu pisania najmłodszej gene- 
racyi biologów niemieckich, którzy, usiłując 
utorować nowe kierunki w nauce o zjawis
kach życiowych, starają się prawie naumyśl
nie zasłaniać swe wywody trudno przenikliwą 
dla oka umysłowego powłoką. Driesch pi
sze nawet w przedmowie do jednej ze 
swych prac: „ich hoffe, dass ein ober-
flachlicher Leser diese Schrift garnicht 
versteht”.

Rozbiór przedmiotu w dziele Struvego od 
początku do końca oparty jest na krytyce 
naukowej, jak  to też już sam tytuł uwydat
nia. Nigdzie autor nie występuje z twier- 
dzeniem dogmatycznem, lecz zgodnie ze 
swym poglądem na istotę metody filozoficz
nej stara się wszędzie uzasadniać wywody 
wszechstronnie wyrozumowanym czyli kry
tycznym rozbiorem ich założeń. Krytyka 
ta jest dosadna, lecz zupełnie spokojna i bez
stronna, oparta na szerokiej filozoficznej 
obserwacyi i dokładnej znajomości całej lite
ratury filozoficznej aż do lat ostatnich. N a
wet w ustępach polemicznych, skierowanych 
przeciwko jednostronnym krytykom włas
nych utworów autora, ten  ostatni zachowuje 
się zupełnie przedmiotowo i z najzupełniej
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szym spokojem odpiera czynione mu zarzuty, 
często nader zjadliwe.

Dzieło prof. Struvego w każdym wierszu 
dowodzi olbrzymiej pracy, dokonanej przy 
powolnem gromadzeniu umieszczonego w niem 
m ateryału umysłowego. W  każdym ustępie 
ujawnia się gorące a nieudawane zamiłowa
nie do szczerej prawdy i nauki, przekonanie 
o istotnej jedności wszystkich czynników 
działających we wszechświecie. Niejeden 
z czytelników, zajmujących się zgłębianiem 
trapiących go zagadnień filozoficznych, znaj
dzie tam w wielu razach odzwierciedlenie 
własnych poglądów', a w wielu razach jasne 
oświetlenie albo też rozwiązanie zagadnień, 
których samodzielnie w zupełności zgłębić 
nie zdołał.

Najbardziej przekonywającą siłę posiadają 
wywody analityczne autora. Działom, zaj
mującym się rozbiorem zasadniczych pojęć 
filozofii, a zatem i ogólnej wiedzy ludzkiej, 
istotnego zarzutu uczynić niepodobna. A utor 
przedstawia tu  odcedzone od mętów wyniki 
całej filozofii aż do najnowszych czasów. 
Można również bez wahania zgodzić się z je
go poglądami na istotę, zasady i zadania 
filozofii, na jej stosunek do innych nauk i t. d. 
Przyznajemy także zupełną słuszność wywo
dom autora, wedle których filozofia powinna 
nietylko analizować zjawiska umysłu i przy
rody, ale wystarać się zarazem o syntetyczne 
ułożenie ogólnego na świat poglądu. Lecz 
pogląd syntetyczny samego autora prawdo
podobnie wszystkich czytelników zadowolnić 
nie zdoła. Z całego dzieła wieje jakiś mile 
odczuwany podmuch optymistyczny; opty
mizm przemawia z przekonania autora, że 
utworzenie jednolitego poglądu filozoficznego 
na wszystkie zjawiska bytu już obecnie zu
pełnie jest możliwe. N a pesymizm nowożyt
ny autor naciera najostrzejszym orężem 
krytyki i zadaje mu śmiertelne ciosy. Lecz 
pomimo tego nie zdołał nas przekonać, że 
jego optymizm opiera się na niewzruszonych 
fundamentach. Optymizm ten nie posiada 
tej energii przekonywającej, co pesymizm, 
nie jest tak... zaraźliwy. Skąd pochodzi ta 
wiotkość dowodzenia? Otóż autor dostrzega 
w całości świata zarówno duchowego jak  ima- 
teryalnego działalność kierującego wszyst- 
kiem ogólnego „rozumu”. Wszędzie istnieje 
„celowość”, a celowy układ świata może być

tylko wynikiem rozumu działającego na spo
sób ludzki. Osobliwy to jednak rozum obja
wia się w przyrodzie. Rękodzielnika, przy
gotowującego tysiące i miliony wyrobów 
i wyrzucającego je na śmieci, nim nareszcie 
uda mu się wykończyć jeden mechanizm za- 
dawalniająco funkcyonujący, uznanoby nie
wątpliwie za partacza (jeżeli nie ma na wi
doku dokonania nowego wynalazku, lecz 
tylko daremnie powtarza bezustannie tę sa
rnę bezowocną pracę). W  przyrodzie zaś 
napotykamy na każdym kroku nieskończoną 
ilość takich prób daremnych. Rozum, uor- 
ganizowany wedle modelu ludzkiego, nie 
stworzyłby też tego ogromu biedy, nędzy, 
cierpienia, jaki bezustannie trapi cały świat 
ożywiony wraz z człowiekiem. Trudno go
dzić się z rozumem, który tysiącom każe 
cierpieć, aby jeden się pocieszał, który stwa
rza i niszczy miryady najróżnorodniejszych 
tworów ożywionych i niezliczone szeregi ich 
pokoleń, aby na ziemi zapanował nareszcie 
kiedyś błogi stan Utopii. Nie łatwo więc 
wykorzenić pesymizm, nie łatwo drogą czysto 
filozoficzną nawrócić wszystkich ludzi myślą
cych ku bezwarunkowemu optymizmowi. 
Możliwe to jedynie na drodze wiary, ale ta 
ostatnia poddaje się tylko z oporem rozbio
rowi filozoficznemu.

Pomimo mniejszej wytrzymałości działu 
syntetycznego na ciosy bezwzględnej krytyki, 
każdy czytelnik wyniesie z uważnie przeczy
tanego dzieła prof. Struvego najwyższy po
żytek umysłowy. Znawca filozofii znajdzie 
w niej obok wytrawnej krytyki zasadniczych 
kwestyj filozoficznych niezmiernie bogaty ma
teryał literacki z całego zakresu tej szczyt
nej nauki, a wTywody syntetyczne autora za
stąpi zapewne mniej lub więcej daleko się
gającym sceptycyzmem, w czem nie przewi
dujemy wielkiego nieszczęścia. Zato mło
dzież, ubiegająca się o zdobycie prawdziwego 
wykształcenia, znajdzie w niem niewyczerpa
ny skarbiec wiedzy, który jej jasno wskaże, 
co to jest nauka prawdziwa, do czego ona 
podąża, jak  należy do niej się zabierać, jak 
daleko sięgają władze umysłowe przy zgłę
bianiu tajników bytu? i t. d. Gdyby w jej 
kołach dzieło rozwinęło swą działalność we
dle intencyj autora, ujrzelibyśmy w krótkim 
czasie błogie jej owoce: zniknie powoli tak 
rozpowszechniona zarozumiałość i pewność
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siebie, będąca wynikiem połowicznego wy
kształcenia; zniknie tak szkodliwa blaga, 
szczególnie rozwielmożniona w literaturze 
brukowej; zmniejszy się zbyt głęboko, nie
stety, zakorzeniona skłonność ku bezmyślne
mu mistycyzmowi. Młodzieniec zdobędzie 
jaśniejszy pogląd na życie, wytworzy sobie 
ideały, do których warto podążać i ułoży 
sobie rozumny plan pożytecznej działalności 
życiowej.

Autor jednak sam powątpiewa o powodze
niu swego tak starannie wypielęgnowanego 
potomka duchowego w chwili wysłania go 
na arenę życiową. Jestto  prawie jedyny 
ustęp pracy, w którym u samego autora od
zywa się struna pesymizmu. Miejmy jednak 
nadzieję, że prawdopodobnie dzieło zostanie 
powoli rozkupione, albowiem cały nakład 
bardzo jest szczupły, a cena zadziwiająco 
nizko oznaczona. Niejeden wykształcony 
nabędzie książkę dla... ozdoby swej biblio
teki. Czy będzie jednak czytaną? Przy
szłość to okaże.

H. H.

B A D A N IA

n a d

Szląsko-Polskiem zagłębiem węglowem.

W  ciągu kilku ostatnich lat na Szląsku 
górnym rząd i prywatne towarzystwa górni
cze wykonały cały szereg wierceń prze
ważnie zapomocą świdra diamentowego. 
Próbki przewierconych skał były badane 
pod względem petrograficznym i paleontolo
gicznym przez pp. Eberta i Potonie i rezul
taty tych badań w opracowaniu pierwszego 
z nich zostały wydane przez pruski Instytut 
geologiczny pod tytułem: „Die Stratigraphi- 
sche Ergebnisse der neueren Tiefbohrungen 
in Oberschlesischen Steinkohlengebirge”.

Wyniki mierzeń, oprócz mnóstwa specyal- 
nych danych, mających duże choć lokalne 
znaczenie, dały możność wyprowadzenia ca- 
łgoe szeregu wniosków ogólnych, wyświetla

jących niektóre ciemne strony budowy geo
logicznej naszego zagłębia węglowego, oraz 
dostarczyły podstaw realnych poglądom już 
istniejącym.

Głównym wynikiem co do stratygrafii po
kładów jest wyśledzenie ciągłości pasa zabu
rzeń tektonicznych, który dzieli szląską for- 
macyą węglową na dwa główne zagłębia. 
Pas ten biegnie ze wschodniej strony Rybni
ka, Spendelmiihle, Lasok, Nieborowie i Neu- 
schonwaldu, a na zachód od Paruszowic, 
Łęczyna, Szczygłowic, Knurowa i Schón- 
waldu i dalej w tym samym kiernku na po
łudnie i północ. Na całej tej przestrzeni 
daje się wszędzie wykazać spotykanie się 
młodszych warstw ze starszemi na jednako
wym poziomie, co się charakterystycznie za
znacza w okolicach Karwina i Rybnika.

W  badaniach tych znajduje również po
twierdzenie dawrno już przez roboty górnicze 
wykazany fakt zmniejszania się ogólnej gru
bości warstw w miarę posuwania się na 
wschód, nietylko co do grupy redenowskiej 
ale i podredenowskiej.

Ważnem jest również sprawdzenie faktu, 
że bezpośrednio pod pokładami redenowskie- 
mi istnieje warstwa skał, mająca około 2 0 0  m 
grubości, prawie bez pokładów węgla zdat
nych do odbudowy.

Wyniki badań paleontologicznych i petro
graficznych są również ważne. Z próbek 
wiertniczych otrzymano tak bogaty mate
ryał, że obecnie rzec można, że fauna i flora 
Szląsko-Polskiego zagłębia węglowego nie 
jest wcale uboższą od flory i fauny zagłębi 
Europy zachodniej. Czysto morskie formy 
zwierzęce znajdują się tylko w warstwach 
podredenowskich rybnickich, wynik ten zga
dza się zresztą z badaniami dawniejszemi.

Zdaje się, że Productus longispinus, Ortis 
i t. p. zwierzęta czysto morskie, które Ros- 
man opisał jako znajdujące się w stropie 
najwyższego z pokładów redenowskich, zo
stały umieszczone tam mylnie: poprostu nie- 
odróżniono warstw redenowskich od podnie
sionych przez uskok dolnych, podredenow
skich, w których odnaleziono powyższe ska
mieniałości.

We wszystkich warstwach spotykamy for
my, mogące żyć zarówno w słodkiej jak 
i morskiej wodzie. Flora charakteryzuje się 
szybkiem wymieraniem rodzajów od dołu ku
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górze i występowaniem nowych, tylko Neu- 
ropteris Schlehani znajduje się w całym 
oddziale produkcyjnym. Podział warstw na 
grupy według wieku powinien pozostać 
w głównych zarysach taki sam jak  dawniej 
opracowany przez Stura i Potoniego, miano
wicie na grupy warstw dolnych, podredenow- 
skich, rybnickich, grupę redenowską lub 
łękową i grupę górną nadredenowską lub 
orzeszowską.

Pokłady dolne charakteryzują się mnóst
wem poziomów ze skamieniałościami mor- 
skiemi, które jednak nie dały możności 
oprzeć na nich dalszego podziału tej grupy. 
Tylko najniższe warstwy, których wychodnie 
znajdują się koło Gołonoga, z fauną zbli
żoną do fauny Culmu, odróżniają się od wyż
szych. Skała koło Gołonoga jestto różowy 
lub żółty piaskowiec z blaszkami miki, takiż 
znajduje się koło Kozłowej góry. S tur za
licza do tego poziomu ciemnoszary piasko
wiec z pod Petrzkowic. Wogóle zresztą 
fauna morska dolnych, podredenowskich po
kładów, znalezionych w zagłębiu wschodniem 
pod grupą łąkową, a więc i tej partyi, której 
wychodnie otaczają zagłębie Dąbrowskie, 
jest identyczną z fauną zagłębia Ostrawskie- 
go i przeważnej części Rybnickiego, w taki 
sposób warstwy te należy uważać za współ
rzędne.

Warstwy podredenowskie niewiele zawie
ra ją  dobrze zachowanych szczątków roślin, 
które często są napływowego pochodzenia: 
składają się z pokruszonych kawałków to 
w kupkach, to znów rozsianych w masie ska
ły. Dobrze zachowane okazy Stigmaryj do
wodzą, że te rosły na miejscu. Przeważa 
tutaj charakter skał piaskowcowy: łupki są 
wogóle bardziej piaszczyste od znajdujących 
się w wyższych grupach i nadto grupa ta 
obfituje w grube, najczęściej niezaw'ierające 
pokładów węgla ławy twardych piaskowców. 
Pokłady węgla są często miejscami zmyte, 
lub wyklinione na większych lub mniejszych 
przestrzeniach. Wszystkie przytoczone tu 
względy każą uważać osady te, jako powsta
łe w wodach będących w ruchu.

W poziomach morskich trafiają się często 
warstwy drobnych sferosyderytów ze szcząt 
kami zwierzęcemi.

Grupa redenowską lub łękowa charakte
ryzuje się obfitością grubych pokładów węgla,

brakiem czysto morskich zwierząt i florą 
będącą mieszaniną rodzajów spotykanych 
w grupie podredenowskiej i nadredenowskiej. 
Obecnie jeszcze niesposób oznaczyć, do której 
z tych grup jest ona bardziej zbliżona. Gór
ną granicę tej grupy określa się na zasadzie 
petrograficznego względu, z którym prawdo
podobnie wiąże się i zmiana flory. Bezpo
średnio pod pokładami nadredenowskiemi 
leży gruba warstwa skał, niezawierająca po
kładów węgla, lecz obfitująca w zlepieńce, 
którą zaliczamy już do grupy łąkowej. N aj
wyższy z nadredenowskich pokładów węgla 
jest często miejscami zmyty lub wyklinio- 
ny, na miejscu jego osadziły się masy zle
pieńców.

Względy te każą przypuszczać, że, po utwo
rzeniu się najwyższego z pokładów grupy re- 
denowskiej, nastąpiło pewne obniżenie się 
gruntu, i wody, które go zalały, znajdowały 
się w silnych ruchach o kierunku zmiennym.

Warstwy redenowskie zawierają mało pa
proci, natomiast obfitują w Sigilarye, Lepi- 
dodendrony i Kalamity.

W  zagłębiu rybnickiem pokładom łąko
wym, redenowskim odpowiada górna grupa 
z grubemi pokładami węgla, występująca 
pośrodku niecki (zagłębia), znana pod nazwą 
„Beatenglucksflotze”, których, jak  również 
części leżących pod niemi dolnych pokładów, 
brak w Ostrawie. Goebler wykazał brak 
ten grupy redenowskiej w zagłębiu Os traw - 
skiem.

Górne, nadredenowskie lub orzeszowskie 
pokłady posiadają faunę niezawierającą form 
czysto morskich, flora ich różni się od warstw 
redenowskich. Charakterystyczną jest dla 
tej grupy obfitość paproci. Facies tych 
utworów zmienia się często: i tak warstwy 
z Calamites i Sphenophyllum przeplatają się 
z warstwami zawierającemi paprocie, pierw
sze są przytem bardziej piaszczyste, drugie 
bardziej gliniaste. Wogóle w całej masie 
skał tej grupy przeważa charakter gliniasty, 
przytem nietylko łupki i piaskowce ale nawet 
węgle są miększe od redenowskich i podre
denowskich. Spotykają się często pokłady 
sferosyderytów, których buły są tutaj więk
sze od znajdujących się w skałach podrede
nowskich i zawierają szczątki roślin.

Grupa ta  odpowiada co do wieku zagłębiu 
Saarbrucken i podzielić się daje na dwa od
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działy: dolny, którego warstwy niepokryte 
przez oddział górny znane są w okolicach 
Zychor, Pszczyna i Dąbrowy górniczej i gór
ny koło Orzechów i Nikołaja.

N a zakończenie dodaó należy, że w za
głębiu Szląsko-Polskiem niema ogniwa, od
powiadającego oddziałowi górnemu produk
cyjnej formacyi węglowej, środkowy oddział 
obejmuje grupy nadredenowską i redenow- 
ską, a dolny podredenowską.

St. Doborzyński.

N A JN O W SZE BADANIA 

n a d

pobieraniem azotu wolnego przez rośliny.

(Dokończenie).

Z powyżej przedstawionych zdobyczy nau
kowych dadzą się takie wyprowadzić wnioski 
dla teoryi i praktyki nawozów zielonych. Już 
oddawna na zielony nawóz używamy naj- 
•częściej roślin groszkowych, dziś rozumiemy 
dlaczego one jedne nadają się zupełnie do 
tego celu. Bo skuteczność nawozów zielo
nych polega głównie na wzbogaceniu ziemi 
w azot kosztem powietrza atmosferycznego. 
Inne względy, które uważano dawniej za 
główne, jak  ocienienie ziemi, wzbogacenie jej 
w próchnicę, ochrona przed wyługowaniem 
składników pokarmowych a głównie azota
nów, dyslokacya pokarmów z warstw głęb
szych do powierzchownych mogą tu mieć tyl
ko znaczenie drugorzędne.

Skuteczność nawozu zielonego będzie na
turalnie tem większą im więcej przy jego po
mocy przeprowadzimy azotu z atmosfery do 
gleby. Przy ocenieniu tej ilości, a więc i spo
dziewanej korzyści z nawozu zielonego trzeba 
być ostrożnym, bo pamiętać należy, jak wy
żej zaznaczono, że rośliny groszkowe wtedy 
dopiero pobierają azot z powietrza, gdy nie- 
<łość znajdują dających się przyswajać związ
ków azotu w ziemi. Więc nie wszystek azot 
.przyorany w nawozie zielonym pochodzi

z powietrza i stanowi istotne wzbogacenie 
gleby, część jego pochodzi z samej gleby 
i wraca tylko do niej, a więc jej nie wzbo
gaca. Stosunek w nawozie zielonym azotu 
pochodzącego z powietrza do pochodzącego 
z ziemi może być bardzo różny, więc i sku
teczność nawozu zielonego przy jednakowej 
ilości przy oranej masy roślinnej także różną 
być może. Nietrudno przewidzieć, w jakich 
warunkach powyższy stosunek najkorzystniej 
się przedstawia, a więc w jakich można ocze
kiwać najpomyślniejszych skutków z użycia 
nawozów zielonych. Jasną jest rzeczą, że 
na glebach z natury uboższych w azot stosu
nek będzie korzystniejszy, aniżeli na boga
tych. Im dana gleba jest z natury lepsza, 
im zasobniejsza w starą siłę nawozową, tem 
trudniej bywa osięgnąć na niej korzyść 
z nawozu zielonego, bo tem wyżej trzeba wy- 
forsować rozwój masy roślinnej, która ma 
być przyoraną aby skutek mógł być pomyśl
ny. Istotnie na ziemi zasobnej dopiero przy 
takim bardzo bujnym rozwoju rośliny zasia
ne na zielonym nawozie uczują brak azotu 
w ziemi i przyswoją sobie z powietrza taką 
jego ilość, jaka potrzebna jest do opłacenia 
kosztów i trudów rolnika. Przy mniej silnym 
rozwoju, gdy nie ilość związków azotowych 
w glebie, ale inny jaki czynnik wegetacyjny 
będzie w minimum, łatwo może się zdarzyć, 
że ilość owego wzbogacającego glebę azotu 
zejdzie do zera, t. j. że w masie roślinnej, 
która się ma przyorać, znajdować się będzie 
tylko ten azot, który rośliny zaczerpnęły 
z ziemi. W takim przypadku skutek nawo
zu zielonego będzie oczywiście żaden. Przy
padki takiej zupełnej nieskuteczności nawo
zów zielonych stwierdził np. Kiihn na polu 
doświadczalnem w Halli, będącem w wyso
kiej kulturze.

Obok natury gleby na skuteczność nawozu 
zielonego wpływać jeszcze musi czas, pozo
stawiony roślinom uprawianym na tym nawo
zie, do ich rozwoju. Bo naprzód, im dłużej 
trwa rozwój, tem więcej wytworzy się masy 
roślinnej do przyorania, a powtóre im dłużej 
trwa rozwój, tem bardziej w tej masie roś
linnej przeważa azot pochodzący z powietrza 
nad azotem pochodzącym z ziemi. Albowiem 
w początku rozwoju, gdy gleba zawiera dość 
jeszcze zdatnych do przyswajania związków 
azotowych, rośliny groszkowe z nich głównie
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azot pobierają, dopiero gdy juź wyczerpią 
glebę z tych związków zaczynają asymilo- 
waó azot z powietrza. Jeżeli zatem wege» 
tacya roślin, zasianych na zielonym nawozie, 
zostanie przerwana zbyt wcześnie, gdy gleba 
nie została jeszcze wyczerpana z azotu przy
swajalnego, to przeważna ilość azotu, przy- 
oranego w masie roślinnej, pochodzi z gleby 
a nie z powietrza, a nawóz zielony skutkować 
nie może. I  tu  znowu niebezpieczeństwo, 
że z powodu zbyt krótkiego trwania wegeta- 
cyi roślin uprawionych na nawozie zielonym 
nawóz ten nie będzie skutkował, jest tem 
większe, im zasobniejszą z natury jest gleba, 
którą w taki sposób nawozić chcemy. Z  uwag 
tych jasno wynika, jaką doniosłość musi 
mieć dla rolnika każdy dzień opóźnionego 
siewu roślin, przeznaczonych na nawóz zielo
ny, jeżeli siew ich chcemy wykonać pod przy
szły płód wiosenny w lecie na przyoranej 
ścierni. Wynika stąd także, o ile pod tym 
względem jesteśmy w naszym ostrym klima- 
ęie z wczesnemi mrozami w gorszem położe
niu od rolników, gospodarujących w klima
cie łagodniejszym.

Inny jeszcze wniosek praktyczny dla uży
cia nawozów zielonych wypływa ze znanego 
prawa minimum, które opiewa, że rozwój 
rośliny uwarunkowany jest głównie wpływem 
tego czynnika, który w danym przypadku 
działa w najniedostateczniejszej mierze. 
Choćby wszystek azot, znajdujący się w przy
oranej masie zielonej, pochodził z powietrza, 
skutek będzie mały, jeżeli absolutna jego 
ilość będzie mała, t. j. jeżeli wogóle masa 
roślinna skąpo się rozwinęła. Bujny rozrost 
roślin uprawianych na nawozie zielonym jest 
pierwszym warunkiem powodzenia. Azot 
jest jednym ale nie jedynym pokarmem roś
linnym, choć więc jego źródło w atmosferze 
jest dla roślin groszkowych, opatrzonych pra
widłowo funkcyonującemi brodawkami ko- 
rzeniowemi, niewyczerpane, to jednak z tego 
źródła będą one tylko w takim stopniu nale
życie korzystały, jeżeli nie brakuje im innych 
niezbędnych pokarmów, jak  kwasu fosforne- 
go, potasu, wapna i t. p. i jeżeli przytem 
inne warunki wegetacyi roślinnej, jak  stosun
ki wilgotności gleby, jej przewiewności i t. d. 
należycie są spełnione. Z  tego wynika, że 
jeżeli gleba uboga jes t w te inne składniki, 
to rolnik musi rośliny uprawiane na nawozie

zielonym w te składniki zaopatrzyć przez 
nawiezienie pod nie gleby w miarę potrzeby 
solami potasowemi, wapnem i kwasem fos- 
fornym. Azot jest najkosztowniejszym ze 
składników pokarmów roślinnych, więc ską
pienie owych tańszych składników roślinom 
mającym glebę wzbogacić w ów najkosztow
niejszy, byłoby oszczędnością zgoła niewła
ściwą. Schultz używał łubinu na zielony 
nawóz od czasu objęcia gospodarstwa w Lu- 
pitz, ale dopiero wtedy otrzymał rezultaty 
rentujące się świetnie, gdy glebę zmarglo- 
wał i zaczął ją  obficie zaopatrywać w sole 
fosforowe i nawozy fosforne.

Dla teoryi stanowiska roślin groszkowych 
w płodozmianie waźnemby było wiedzieć, czy 
bakterye brodawkowe mogą asymilować azot 
wolny same przez się niezależnie od roślin 
groszkowych. Gdyby odpowiedź na to py
tanie wypadła twierdząco, to przyjąćby na
leżało, że rośliny groszkowe oddziaływały na 
plony roślin po nich uprawianych nietylko 
przez to, że szczątki ich wzbogacają glebę 
w azot, ale i przez to, że bakterye brodaw
kowe, rozmnożone na ich korzeniach, pozo
stając w glebie wiążą jeszcze w następnym 
roku azot atmosferyczny i dostarczają go 
roślinom po nich uprawianym. Liebszer 
twierdzi, że tak  jest istotnie, a zdanie swoje 
opiera na wybitnym wpływie, jaki wywiera 
groch na plon żyta po nim uprawianego. 
Libszer oblicza, że ilość azotu, jaka w korze
niach i innych pozostałościach po uprawie 
grochu dostaje się do gleby, nie wystarcza 
do objaśnienia tego wpływu. Obliczenia ta 
kiego nie możemy przecież uznać za stanow
czy dowód asymilowania azotu przez bakte
rye brodawkowe po usunięciu samych roślin 
groszkowych, gdyż na plony żyta mogła 

, uprawą grochu wpływać w inny także spo
sób, choćby tylko przez pozostawienie gleby 
w dobrym stanie fizycznym. Przez bezpo
średnie doświadczenia, mimo czynionych 
w tym kierunku usiłowań, nie udało się udo
wodnić stanowczo asymilowania azotu przez 
bakterye brodawkowe, wyosobnione z roślin 
groszkowych. Co najmniej zatem rzecz tę 
uważać jeszcze musimy za nierozstrzygniętą.

Rośliny groszkowe nie są jedynemi, które 
mogą karmić się azotem Wolnym. Są nawet 
tacy badacze jak Frank, którzy twierdzą, 
że zdolność asymilowania azotu wolnego jest.
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w mniejszym lub wyższym stopniu wspólna 
wszystkim roślinom nawet bez współudziału 
mikroorganizmów, że współudział nie jest 
i dla samych roślin niezbędnym, a tylko 
znacznie wzmacnia asymilacyą azotu, która 
i bez niego ma miejsce. Takie uogólnienie 
zdolności asymilowania azotu na wszystkie 
rośliny jest niezawodnie błędne, przeczy mu 
stanowczo ścisła proporcyonalność między 
rozwojem roślin niemotylkowych i motylko
wych w ziemi sterylizowanej a dawkami sa
letry, dawanej w pokarmach tym roślinom. 
Z drugiej jednak strony nie ulega wątpliwo
ści, że są rośliny, nienaleźące do motylko
wych, które dzielą z niemi zdolność do ko
rzystania z azotu wolnego. I  tak Nobbe 
udowodnił, że oliwnik (Eleagnus) i olsza mo
gą obywać się bez związków azotowych 
w ziemi i żywić się wyłącznie azotem wol
nym. Ale i tu istnieje pośrednik, któremu 
roślina ta  zawdzięcza tę zdolność korzysta
nia z azotu wolnego. Pośrednikiem tym jest 
pewien mikroorganizm, który zamieszkuje 
korzenie tych roślin i także wywołuje na 
nich tworzenie się brodawek, ale ten mikro
organizm jest zupełnie różny od bakteryj 
brodawkowych roślin groszkowych.

Nie ulega także wątpliwości, że niektóre 
glony, szczególnie z działu sinorostów, mogą 
asymilować azot wolny. Spostrzegł to pierw
szy Erank a z całą ścisłością udowodnili 
Schlosing i Laurant. Ale i w tym wypadku 
bliższe badania, wykonane przez Kosowicza, 
wykazały, że nie glony same przez się, ale 
także przy współudziale towarzyszących im 
bakteryj asy miłują azot wolny. Błony ko
mórkowe glonów, a szczególniej też sino
rostów, o które tu głównie chodziło, mają 
skłonność do galaretowacenia swych warstw 
zewnętrznych. W  tej galarecie osiedlają 
się bakterye i temu właśnie zawdzięczają 
glony swą zdolność korzystania z azotu wol
nego. Istotnie, gdy z niemałym trudem 
udało się Kosowiczowi wyhodować czyste 
kultury tych glonów bez owych bakteryj, 
glony takie potrzebowały koniecznie związ
ków azotowych do swego rozwoju, z azotu 
wolnego nie korzystały wcale.

Ponieważ powierzchnia ziemi ornej często 
pokrywa się tu i owdzie zieloną powłoką, 
złożoną z rozmaitych glonów, przeto wnosić 
możemy, że i przez wegetacyą glonów i to

warzyszących im bakteryj może następować 
wzbogacanie ziemi ornej w azot kosztem 
atmosfery. Ale mogą być jeszcze dalsze 
źródła tego wzbogacania i tak: Berthelot 
oddawna twierdził, że ziemie różnej natury 
umieszczone w naczyniach i zostawione same 
sobie, bez żadnej zielonej wegetacyi, mo
gą się w pewnych warunkach wzbogacać 
w związki azotowe kosztem powietrza atmo
sferycznego. Pośrednikami tego wzbogace
nia i tu m ają być bakterye, bo ziemie wyja
łowione przez ogrzanie tracą, według Ber- 
thelota, zdolność wiązania azotu atmosfe
rycznego. Te zapatrywania Berthelota 
zwalczał Schlosing. Spór między Berthe- 
lotem a Schlósingem trwał lat kilka; każdy 
z tych znakomitych chemików występował 
z coraz nowemi doświadczeniami i Berthelot 
zawsze stwierdzał wiązanie azotu atmosfe
rycznego przez ziemie, Schlosing, mimo sta
rannego trzymania się warunków podawa
nych przez Berthelota, nigdy tego wiązania 
nie znajdował. Wreszcie w r. 1893 spór 
rozstrzygnięty został na korzyść Berthelota 
przez Winogradskiego. Badacz ten, z całą 
właściwą sobie ścisłością udowodnił, że istot
nie w ziemi znajduje się pewien charakte
rystyczny mikroorganizm, który przy odpo
wiednich warunkach może sam przez się asy
milować wolny azot. Ten mikroorganizm 
jest anerobem, należy do kategoryi fermen
tów masłowych, najbardziej podobny jest do 
Clostridium butyricum Prażmowskiego, nie 
jest z nim jednak identyczny a Winogradskij 
daje mu na cześć Pasteura nazwę Clostridium 
Pasteurianum. Do otrzymania i poznania 
własności tego Clostridium doszedł Wino
gradskij, zakażając małą ilością ziemi roz
twór cukru gronowego z dodatkiem soli mi
neralnych, ale bez dodawania jakichbądź 
związków azotowych. W skutek braku azotu 
w płynie organizmy, które do swego rozwoju 
potrzebują większych ilości związków azoto
wych, nie miały odpowiednich warunków do 
rozwoju, natomiast mogły się łatwo rozwijać 
te mikroorganizmy, które obdarzone są zdol
nością pobierania azotu wolnego. Nieba
wem rozpoczęła się w płynie fermentacya 
i wydzielanie bezwodnika węglanego i wodo
ru z wyraźną wonią kwasu masłowego. 
Badanie mikroskopowe płynu wykazało obec
ność trzech różnych mikrobów, z których
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najobficiej występowała dość duża bakterya 
przypominająca kształtem Clostridium buty. 
ricum. Gdy fermentacya płynu skończyła 
się, odparowano płyn do suchości a w pozo
stałości oznaczono azot. Znajdowano zaw
sze kilka do kilkunastu miligramów azotu. 
Było go tem więcej, im więcej cukru grono
wego przeferinentowało. Ponieważ na po
czątku doświadczenia płyn wcale azotu nie 
zawierał, więc uzyskano dowód, że owe bak
terye asymilują wolny azot powietrza. J e 
żeli do płynu obok cukru gronowego i soli 
mineralnych dodano parę miligramów azotu 
w postaci soli amonowych fermentacya wy
stępowała prędzej, co dowodzi, że te bakte
rye łatwiej niż azot wolny pobierają azot 
amoniakalny. Gdy ilość dodanego azotu 
amoniakalnego doszła pewnej granicy, fer
mentacya odbywała się normalnie, ale wiąza
nia azotu wolnego nie było, co dowodzi, że 
te bakterye, podobnie jak  rośliny groszkowe 
(przy współudziale bakteryj brodawkowych) 
asymilują azot wolny wtedy tylko, gdy im 
brakuje azotu w postaci związków odpo
wiednich do przyswajania.

Pozostawało do rozstrzygnięcia pytanie, 
która z trzech form bakteryj, jakie obserwo
wano w płynie, ma własność wiązania azotu 
wolnego.

Zapomocą kultur żelatynowych wyosob
niono z pomiędzy tych trzech form dwie, 
z których jednak żadna nie była zdolną do 
rozwijania się w płynie pozbawionym związ
ków azotowych, t. j. nie była zdolna do asy
milowania azotu wolnego. Trzecią formę, 
t. j. owo Clostridium, udało się wyosobnić do
piero w kulturach, założonych w próżni. 
W ysiana w czystej kulturze w roztworze 
cukru gronowego, nie rozwijała się i nie wy
woływała w nim fermentacyi, gdy do płynu 
powietrze miało przystęp. Dopiero gdy wy
konano doświadczenie w atmosferze czystego 
azotu, wystąpiła fermentacya a z nią i po
bieranie azotu wolnego. Jeżeli w roztworze 
cukru, zakażonym ziemią, występowała fer
mentacya masłowa i pobieranie azotu wol
nego także i wobec dostępu powietrza, to 
przypisać to należy temu, że owemu anero- 
bicznemu Clostridium Pasteurianum towarzy
szyły dwa inne aerobiczne mikroby i te, za
bierając tlen z płynu, stwarzały w nim wa
runki, potrzebne do rozwoju Clostridium.

Z drugiej strony te dwa mikroby, niezdolne 
do asymilowania azotu wolnego, dlatego 
mogły się rozwijać w płynie, niezawierającym 
związków azotowych, że Clostridium asymilo- 
wało azot dla siebie i dla nich. W  glebie 
znajdują się rozmaite mikroorganizmy zuży
wające tlen, a więc mogą one wytworzyć 
warunki, w którychby się Clostridium Pasteu
rianum mogło rozwijać, dlatego przypuścić 
można, że owo Clostridium może się przyczy
niać do wzbogacania gleby w azot kosztem 
powietrza atmosferycznego. Prawdopodob
nie przy współudziale tego właśnie mikroba 
następowało wzbogacanie gleby w azot, tylo
krotnie obserwowane przez Berthelota.

Ponieważ nawet w literaturze naukowej 
spotkać się czasem można z pomieszaniem 
bakteryj, wykrytych przez Winogradskiego, 
z bakteryami brodawkowemi roślin groszko
wych, więc podnosimy tu z całym naciskiem, 
że między temi dwoma rodzajami bakteryj 
niema nic wspólnego prócz udziału w wią
zaniu azotu wolnego. Już ta okoliczność, że 
Clostridium Winogradskiego jest anerobem, 
a bakterye brodawkowe aerobami, dowodzi, 
że to są organizmy zupełnie od siebie różne.

Przed trzema laty dyrektor studyum rol
niczego w Getyndze, Liebszer, wystąpił 
z sensacyjnem twierdzeniem, że na lepszych 
ziemiach gorczyca biała nietylko w równej, 
ale w wyższej jeszcze mierze niż rośliny 
groszkowe, zdolna jest do asymilowania azo
tu wolnego. Dziwić się nie można, że to 
nowe rzekome odkrycie zainteresowało rol
ników, bo gdyby się ono okazało prawdzi- 
wem, to gorczyca jako roślina rosnąca nad
zwyczaj szybko, nadawałaby się wybornie na 
nawóz zielony. Twierdzenie swoje opierał 
Liebszer na licznych doświadczeniach wazo
nowych, z których zestawiał bilanse na po
czątku i na końcu doświadczenia. Okazy
wało się, że przy uprawie gorczycy, a także 
i przy uprawie owsa, zupełnie podobnie jak  
i przy uprawie grochu, suma azotu, znajdu
jącego się na końcu doświadczenia w sprząt
niętej masie roślinnej i w ziemi, była zawsze 
większą, niż suma azotu w nasionach, uży
tych do siewu i w ziemi na początku do
świadczenia. Jeżeli ziemia była pozostawio
na bez żadnej wegetacyi, to dawał się w niej 
także wykazać pewien przybytek azotu, ale 
już daleko mniejszy. I  tak przybytek azotu
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w jednym wazonie, zawierającym 1 0  kg zie
mi wynosił :

po zasileniu 
ziemi 

przez 0,81 g 
saletry

bez n aw o 
żenia 

sa le trą

w wazonie, pozostawio
nym ugorem . . . 0,174 0,145

w wazonie obsianym :
grochem . . . . 0,405 0,453
o w s e m ..................... 0,566 —
gorczycą . . . . 1,216 —
gorczycą i grochem . 1,700 1,007

Z tych i innych jeszcze liczb wyprowadza
Liebszer wniosek, że na lepszych glebach 
gorczyca skuteczniej nawet gromadzi azot 
z powietrza, niż groch; najskuteczniej dzia- 
łała  gorczyca razem z grochem. W  przeci
wieństwie do roślin groszkowych gorczyca 
gromadziła azot szczególniej silnie wtedy, 
gdy ziemię zasilono saletrą.

Przeciwko zapatrywaniom Liebszera wy
stąpił W agner, który, krytykując doświad
czenia Liebszera, obstawał na mocy swych 
dawniejszych doświadczeń przy zdaniu, że 
z pomiędzy roślin uprawnych tylko groszko
we mogą azot wolny asymilowaó i nie bez 
słuszności ostrzegał rolników, aby nie dawali 
się uwieść nowościom, podawanym przez 
Liebszera, ale przy wyborze roślin na nawóz 
zielony trzymali się jak  dawniej roślin grosz
kowych.

Krytyka W agnera wywołała replikę Lieb
szera; rozwinęła się między obu zasłużonymi 
badaczami długa polemika, która, jakkol
wiek nie mogłaby służyć za wzór spokojnej 
i rzeczowTej dyskusyi, nie pozostała przecież 
bez korzyści, bo obaj przeciwnicy zmodyfiko
wali cokolwiek jednostronności swoich zapa
trywań. My z naszej strony nad tą  polemi
ką zatrzymywać się nie będziemy, a tem 
spokojniej możemy przejść nad nią do po
rządku dziennego, że więcej niż ona przy
czyniły się do wyjaśnienia całej sprawy, 
ogłoszone przed dwoma laty, doświadczenia 
Nobbego iH iltnera, do których zkolei przej
dziemy.

Doświadczenia Nobbego i Hiltnera wyko
nane zostały w sposób podobny jak doświad
czenia Liebszera z grochem, gorczycą, hrecz- 
ką, owsem i z ziemią ugorującą, ale w ciągu 
roku wykonano w tej samej ziemi nie jeden, 
jak  u Liebszera, ale trzy siewy i trzy sprzę
ty, a potem zestawiono bilans azotu z całego 
doświadczenia. Do doświadczenia użyto zie
mi ogrodowej pomieszanej z piaskiem. Tą 
mieszaniną, zawierającą 0,332% azotu, na
pełniono pięciolitrowe wazony, w każdym 
wazonie znajdowało się zatem 3,330 g azotu. 
Pierwszy siew wykonano 15 czerwca, sprzęt 
15 lipca, drugi siew 27 lipca, sprzęt 6  wrześ
nia, trzeci siew— 8  września, sprzęt—7 lis
topada. Przy tem zebrano :

W  pierwszym sprzęcie . . 
W drugim sprzęcie . . . 
W trzecim sprzęcie . . .

grochu 
suchej masy azotu

9 9 
3,62 0,157 
5,65 0,271 
5,30 0,256

gorczycy
suchej m asy azotu

9 9 
2,38 0,105 
3,96 0,109 
0,95 0,023

hreczki
suchej m asy azotu

9 9 
2,96 0,121 
3,09 0,087 
1 , 2 2  0,026

owsa
suchej masy azotu

9 9 
1,95 0,082 
4,12 0,132 
2,20 0,047

Razem . . 14,56 0,684 7,294 0,237 7,269 0,234 8,275 0,261

Azotu w korzeniach . 0,175 0,068 0,042 0,226

Razem azotu w roślinach 0,859 0,305 0,276 0,487

W wysianych ziarnach było 
azotu ................................ 0,401 0,018 0,027 0,048

więc rośliny pobrały w po ■ 
staci pokarmów azotu. . 0,458 0,287 0,249 0,439

W  ziemi analiza wykazała 
przybytek azotu,wynoszący 0,079 0,051 0,006 0,298

Ogólny bilans wykazuje przy
bytek azotu kosztem po
wietrza atmosferycznego. 0,537 0,236 0.255 0,767



3 4 8 W SZECHSW IAT. N r  22.

W  ziemi ugorującej przybytek azotu, wy
kazany przez analizę, wynosił tylko 0,054 g.

Przytoczyliśmy obszerniej rezultaty licz
bowe tego doświadczenia, są one bowiem 
bardzo pouczające: potwierdzają one fak
tyczne rezultaty doświadczeń Liebszera, ale 
zarazem wykazują, źe wnioski, jakie ten ba
dacz z tych rezultatów wyprowadził, były 
błędne.

Z  powyżej zestawionych liczb można wi
dzieć, że w trzecim siewie tylko groch 
rozwijał się normalnie, gorczyca zaś, groch 
i owies rosły bardzo słabo i wytworzyły mało 
masy roślinnej. Przyczyna tego mogła leżeć 
wtem tylko,że pierwsze dwa siewy wyczerpa
ły ziemię z azotu zdatnego do przyswajania. To 
wyczerpanie nie wpłynęło na rozwój grochu, 
bo on czerpał azot z powietrza, ale tatarka, 
gorczyca i owies widocznie nie mogły z tego 
azotu atmosferycznego korzystać, skoro ich 
rozwój był w trzecim siewie tak  słaby. 
Ze istotnie nie co innego, ale brak azotu był 
powodem tego słabego rozwoju, dowodzi 
znaczne obniżenie się ilości procentowej azo
tu  w suchej masie sprzętu trzeciego w sto
sunku do takiejże ilości w suchej masie 
sprzętu pierwszego. Obniżenie to już i w dru
gim sprzęcie widzieć się daje, to też auto- 
rowie podają, że już po tym drugim siewie 
rozwój tych roślin był słabszy, niż po 
pierwszym. Tego wszystkiego u grochu nie 
widzimy, bo w*e wszystkich trzech siewach 
rośliny równie dobrze się rozwijały, a °/0-owa 
ilość azotu w suchej masie była nawet 
w drugim i trzecim sprzęcie nieco wyższa, 
niż w pierwszym. A  więc tylko groch ko
rzystał z wolnego azotu powietrza, hreczka, 
owies i gorczyca nie korzystały z tego źród
ła, ale rozwój ich uwarunkowany był ilością 
azotu zdatnego do przyswajania, znajdującego 
się w glebie. A  jednak ogólny bilans azotu 
wydał taki sam rezultat, jak i w doświadcze
niach Liebszera '), nietylko w kulturze 
grochu, ale i w hreczce, gorczycy i owsie 
stwierdzono przybytek azotu, a więc wiąza
nie azotu atmosferycznego. Największy przy-

') Nadmienić tu  możemy, że faktyczne r e 
zultaty  doświadczeń L iebszera zostały  też w roku 
zeszłym stwierdzone przez doświadczenia, wyko
nane w Halli przez młodego naszego rodaka, p. 
Kowerskiego.

bytek znaleziono nawet nie w tym wazonie, 
w którym uprawiano groch, ale w tym, w któ
rym rosł owies. Gdyby z samego ostatecz
nego bilansu wnioskować na sposób Liebsze
ra, wypadałoby, źe nie groch ale owies 
najwięcej pobrał azotu wolnego i źe on naj
lepiej nadałby się na nawóz zielony. Że tak 
nie jest, wykazuje jednak stanowczo powyżej 
opisany przebieg doświadczenia, a zresztą 
wie każdy rolnik, że owies należy do roślin 
najbardziej wyczerpujących glebę z azotu 
przyswajanego. Pozorną sprzeczność po
między przebiegiem opisanego doświadcze
nia a jego bilansem, możemy objaśnić sobie 
w taki sposób, źe wiązanie azotu atmosfe
rycznego miało istotnie miejsce, ale czynni
kiem wiążącym nie były uprawiane w wazo
nach hreczka, gorczyca, owies, ale mikroby 
ziemi. Owe wymienione rośliny nie były 
wprawdzie bez wpływu na to wiązanie azotu, 
bo ziemia pozostawiona ugorem wiązała tyl
ko minimalne ilości azotu, ale wpływ ten 
mógł być tylko pośredni. Objaśnić można go 
tem, że owe rośliny zabierały z ziemi przy
swajane związki azotu, wskutek czego tych 
związków brakowało mikrobom, a to zmu
szało je do pobierania azotu wolnego. Isto t
nie widzieliśmy w opisie doświadczeń Wino
gradskiego, źe jego Clostridium nie asymilo- 
wało wcale azotu wolnego, jeżeli do płynu 
fermentującego dodano pewną cokolwiek 
większą ilość soli amonowych, bo wtedy te 
sole zaspakajały jego potrzeby co do azotu. 
I  w glebie więc te mikroby mogą bardzo 
mało wiązać azotu, jeżeli znajdują w niej 
zdatne do przyswania związki azotu, a będą 
energicznie wiązały azot atmosferyczny, jeżeli 
rośliny wyższe rozwijając się na tej ziemi, 
będą z niej przyswajane związki azotu wy
czerpywały. Ze zasilenie ziemi pewną dawką 
saletry powiększa, jak  to stwierdzili Liebszer 
i Kowerski, wiązanie azotu atmosferycznego 
przez ziemię obsianą gorczycą, to objaśnić 
sobie można tem, źe saletra powoduje buj
niejszy rozrost gorczycy i jej korzeni, wsku
tek czego tem silniej zabiera ona z ziemi 
wszelkie przyswajane związki azotu. Że 
niezbyt silne nawożenie saletrą może się 
przyczynić do większego wyczerpania ziemi 
z azotu dającego się przyswajać, to dawniej 
już udowodnił Wagner.

Słuszność nakazuje podnieść, źe w ostat
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nich swoich publikacjach po polemice z Wa- I 
gnerem, Liebszer także już nie twierdził, że 
gorczyca sama przez się nie asymiluje azotu 
wolnego, ale wiązanie to objaśnił podobnie 
jak  wyżej przedstawiono, współudziałem mi
krobów, Liebszer mylił się jednak w tem, że 
sądził, że z tego pochłoniętego przez mikroby 
azotu gorczyca może korzystać, bo wyżej 
opisane doświadczenia Nobbego i Hiltnera 
stanowczo wykazują, że tak nie jest. Jakiej 
natury są owe mikroby, które wzbogacały 
w azot ziemię w doświadczeniach Liebszera, 
Nobbego, Hiltnera i Kowerskiego, tego sta
nowczo rozstrzygnąć nie umiemy. Liebszer 
przyjmuje z góry, źe to były bakterye bro
dawkowe, rozwijające się samodzielnie w zie
mi, dowodu jednak na to zdanie nie dostar
czył. Prawdopodobnem zdaje się być, źe to 
były te same Clostridium Pasteurianum, któ
re Winogradskij z ziemi wyosobnił, nie jest 
jednak wykluczone, że czynnemi tu były jesz
cze jakieś inne, bliżej nieznane mikroorga
nizmy.

Jeżeliby chodziło jeszcze o przydatność 
gorczycy na nawóz zielony, to zdawaćby się 
mogło, że dla rolnika obojętną jest rzeczą, 
czy sama gorczyca, czy przy jej współudziale 
bakterye gleby wzbogacały glebę w azot asy- 
milując go z powietrza; dla niego wystarcza 
wiedzieć, że uprawa gorczycy istotnie glebę 
w azot wzbogaca. Takie zapatrywanie by
łoby błędne, bo nie dość, aby azot związany 
znajdował się w dostatecznej ilości, trzeba 
żeby znajdował się w formie odpowiedniej 
dla roślin. Otóż o zielonej masie roślinnej 
wiemy na pewno, że ona w ziemi bardzo ła t
wo się rozkłada i jej azot łatwo przechodzi 
w stan przyswajany; wykazały to z całą 
ścisłością doświadczenia Miintza we Francyi 
i W agnera w Niemczech, ale o przyswaja- j  
niu azotu związanego przez mikroby ziemi J  

nie wiemy nic dodatniego. Ta przyswajal- 
ność nie musi być wielką, skoro owies, gor
czyca i hreczka w doświadczeniach Nobbego 
i H iltnera nie mogły z niej korzystać. D la
tego niezawodnie lepiej uczynią rolnicy, je
żeli przy użyciu nawozów zielonych będą się 
i nadal trzymali wyłącznie roślin groszko
wych. Jednakże nie chcemy przez to po
wiedzieć, aby azot przez mikroby ziemi z po
wietrza zasymilowany nie miał potem nigdy 
przybrać formy dla roślin uprawnych przy

stępnej, aby po upływie jakiegoś czasu, może 
roku, może lat kilku, przez rozkład pierwot
nie utworzonych związków nie przeszedł 
w inne przez rośliny przyswajane, aby nawet 
nie znalazły się środki do przyśpieszenia ta 
kiej przemiany, ale są to wszystko jeszcze 
rzeczy, których rozjaśnienie należy do przy
szłych badań.

Zresztą cała sprawa korzystania roślin 
z wolnego azotu powietrza bynajmniej nie 
jest jeszcze zamknięta i wiele wymaga jesz
cze badań. Pomijając już to, że przebieg 
asymilacyi azotu wolnego w tych przypad
kach, w których jest ona napewno stwier
dzona, jest nam zupełnie nieznany, źe wa
runki tej asymilacyi są jeszcze bardzo mało 
zbadane, to nie możemy także twierdzić, aby 
prócz przypadków na pewno juź przez naukę 
stwierdzonych, nie było jeszcze innych może 
bardzo ważnych.

W  roku zeszłym Puriewicz (z Kijowa) 
podał wiadomość o wiązaniu małych ilości 
azotu przez niektóre pleśni (Aspergillus 
niger i Penicilium glaucum). Ale rozwój 
tych pleśni i wiązanie azotu występowało 
tylko wtedy, gdy do płynu żywiącego do
dano nieco azotanu amonu; w płynie, zu
pełnie pozbawionym związków azotowych, 
wspomniane pleśni nie rozwijały się wcale. 
Czy kultury pleśni, w których stwierdzono 
pobieranie azotu wolnego, były zupełnie od 
bakteryj wolne, tego nie można dowiedzieć 
się z notatki Puriewicza, więc pozostaje wąt- 
pliwem czy to istotnie same pleśni, czy mo
że jakie bakterye wiązały azot.

Przed kilku miesiącami wystąpił z publi- 
kacyą bardzo sensacyjnych doświadczeń Sto- 
klasa z Pragi. Podaje np., między innemi, 
że łubin może w ziemi bardzo ubogiej 
w azot asymilować wolny azot powietrza mi
mo braku brodawek na jego korzeniach, pod 
wpływem innych jakichś a nie brodawkowych 
bakteryj, że nawet tatarka ma w pewnych 
razach wolny azot asymilować. W szczegó
ły doświadczeń Stoklasy wdawać się tu nie 
będziemy, rezultaty ich zbyt odskakują od 
rezultatów doświadczeń wszystkich innych 
najpoważniejszych badaczy, abyśmy bez wy
jaśnienia powodów tych sprzeczności mogli 
przyjąć za zupełnie pewne. W  każdym ra 
zie to stwierdzić możemy, źe o ile jest rzeczą 
z całą ścisłością dowiedzioną, że rośliny
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groszkowe przy wyłącznym udziale bakteryj 
brodawkowych mogą azot wolny asymilować, 
o tyle brak jest stanowczych dowodów na to, 
że żadne inne bakterye bakteryj brodawko
wych zastąpić nie mogą. Dlatego nie jest 
bynajmniej rzeczą wykluczoną, że dalsze 
badania zgotują nam, czy to co do roślin 
groszkowych, czy to i co do innych, jakie 
niespodzianki. Wobec żywego zajęcia, jakie 
sprawa asymilacyi azotu wolnego ciągle 
jeszcze budzi między uczonymi, nie będziemy 
zapewne długo czekali na nowe na tem polu 
zdobycze.

E. Godlewski.

O SKRÓCENIU EK SPO Z Y C Y I

w fotografii zapomocą promieni Rontgena.

Fotografowanie przy  pomocy promieni Ront
gena napotyka największą przeszkodę w małej 
stosunkowo czułości (wrażliwości) klisz fo togra
ficznych na ich działanie.

Jakkolwiek kilkakrotnie w tym  celu propono
wano uczulanie klisz brom osrebrnych przez orto- 
chromatyzowanie, napajanie roztw orem  chlorku 
żelaza, ogrzewanie w czasie ekspozycyi i t. p., 
zawsze jednak próby czynione wydawały bardzo 
zaledwie nieznaczne rezultaty . Nie ulega wszak
że wątpliwości, że niebawem może odkryte zo 
staną ciała, daleko łatwiej redukujące się pod 
wpływem promieni X, aniżeli brom ek srebra.

Zanim to nastąpi, można jednak  w celu skró
cenia ekspozycyi zużytkować niektóre własności 
promieni Rontgena, jak o  to ich odbijanie się 
i własność ich wywoływania w niektórych ciałach 
zjawiska fluorescencyi.

Oddawna ju ż  zauważono, że warstwa emulsyi 
brom osrebrnej przepuszcza bardzo znaczną ilość 
promieni Rontgena; blaszka miedziana, złota 
lub cynkowa, umieszczona pod kliszą, daje na 
tej ostatniej swój obraz ponieważ część prom ieni 
ulega odbiciu i działa powtórnie na bromek 
srebra, Ze względu na m ałą przezroczystość 
szkła, do doświadczeń podobnych zam iast klisz 
szklanych używałem błonek celuloidowych (films), 
przez nie bowiem z łatwością przechodzą prom ie
nie Rontgena.

Umieszczając pod błonką blachę m iedzianą 
wypolerowaną, osięgnąłem zadawalniające rezu l
ta ty  przy ekspozycyi ' / 2 do 2 razy  krótszej od 
normalnej.

Badając odbijanie się promieni X od różnych 
ciał, pomiędzy innemi umieściłem pod kliszą, 
kryształy platynocyanku wapnia: te ostatnie od-
fotografowały się na kliszy z zupełną dokładno
ścią i przytem  daleko silniej niż miedź, złoto 
i inne metale. Ponieważ platynocyanki pod 
wpływem promieni Rontgena fluoryzują, przeto 
w celu bliższego zbadania tego zjawiska, część 
kryształów przykryłem  czarnym papierem , który 
ja k  wiadomo, je s t  przezroczysty dla promieni 
X, nieprzezroczysty zaś dla świetlnych. W  m iejs
cach przykrytych żadnego działania nie było, 
promienie więc X, k tóre przeszły przez czarny 
papier, odbiły się od kryształów  w zmienionej 
postaci, w postaci promieni świetlnych, a te  
przez papier ju ż  nie mogły przejść z powrotem 
i na kliszę wywrzeć działania.

Mamy tu  przykład zamiany energii, k tó rą  do 
naszego celu spożytkować możemy, zastępując 
promienie X, słabo działające na bromek srebra, 
przez promienie świetlne, w daleko wyższym 
stopniu aktyniczne. Ze względu jednak na to, 
że klisze bromosrebrne najbardziej wrażliwemi 
są na promienie niebieskie, fiołkowe i pozafiołko- 
we, należało wyszukać ciało, któreby przy  fluo
ryzowaniu wysyłało te promienie.

Uprzejmości pana B. Zatorskiego zawdzię- 
[ czam, że miałem możność wypróbowania platy- 
! nocyanków: bary tu , wapnia, strontu, magnezu,

potasu  i berylu, a z nich najodpowiedniejszym 
okazał się piały nocy anek potasu , k tóry fluory
zuje barwą niebieskawo fiołkową i wysyła znacz
ną ilość promieni pozafiołkowych.

Brystol, szkło lub inna powierzchnia, pokryta 
w arstw ą kryształów tej osłatniej soli i położona 
bezpośrednio pod kliszą, powoduje znaczne 
skrócenie ekspozycyi (cztero lub pięciokrotne) 
przy  fotografowaniu. Powierzchnia, pokryta 
w arstw ą platynocyanków barył u lub wapnia, ja k 
kolwiek daleko silniej fluoryzuje, działa znacznie 
słabiej na kliszę.

Chcąc zastąpić błonkę em ulsyjną przez zwykłą 
kliszę na szkle, należy papier pokryty platyno- 
cyankiem potasu umieścić na te j ostatniej w bez- 
pośredniem zetknięciu z powłoką em ulsyjną. 
Promienie X, przechodząc przez warstwę k ry sz 
tałów  rysują na niej obraz świetlny przedm iotu, 
ten  zaś kopiuje się w prost na kliszy.

Największą trudność w zastosowaniu tego spo
sobu stanowi jednostajne pokrycie całej po
wierzchni ekranu warstwą drobnych kryształów 
platynocyanku potasu, oraz sposób otrzym ania 
tego ostatniego w tej formie krystalicznej, w któ
rej fluorescencya występuje najsilniej.

P . Lebiedziński, inż.-cliemik.
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SE K C Y A  CHEMICZNA.

Posiedzenie 7-me w r. 1896 Sekcyi chemicznej 
odbyło się dnia 11 kwietnia w gmachu Muzeum 
przemysłu i rolnictwa.

Protokuł posiedzenia poprzedniego został od 
czytany i przyjęty.

P . Boczkowski odczytał rzecz „O stosowaniu 
hodowli bakteryj kwasu mlecznego w D anii” . 
We wstępie prelegent zaznaczył, że w mleku od
naleziono bardzo wiele gatunków b ak tery j,z  k tó ' 
rych jedne są obojętne, drugie pożyteczne i wy
wołują właściwe kwaśnienie mleka, a inne na
reszcie szkodliwe, nadające mleku niepożądane 
własności, ja k  brunatnienie, czerwienienie, ciąg
łość i inne. Punktem  wyjścia do otrzymania 
pożądanych hodowli bakteryj kwasu mlecznego 
je s t smaczne masło. Drucikiem s*erylizowanym 
przenosi się bakterya kwasu mlecznego z masła 
do kolbki Fredenreicha z wodą wyjałowioną, 
a stam tąd na p ły tki Petriego z żelatyną z do
datkiem brzeczki, serwatki, laktozy lub peptonu 
Po 14 dniach, gdy na płycie Petriego kolonie 
bakteryj rozwiną się dostatecznie, kolonie o wła
ściwym wyglądzie przenoszą się do probówek 
z mlekiem sterylizowanem, a stamtąd do p rze 
mysłu. W Danii do wyrobu masła, które stano
wi bardzo poważny artykuł handlu duńskiego, 
stosują śmietankę bądź wyjałowioną, bądź nie- 
wyjałowioną. Następnie prelegent opisał sposób 
badania mikroskopowego m asła i zaznaczył, że 
kształt i sposób ułożenia kulek wody wskazuje 
dobroć masła i jego trwałość. Odczyt p. Bocz- 
kowskiego został przyjęty  oklaskiem.

Następnie p. Lebiedziński opowiedział swe 
spostrzeżena nad promieniami Ron+gena. Do 
wytworzenia ich niekoniecznie są potrzebne wiel
kie cewki, dające iskrę 30-centym efrową, ja k  to 
początkowo przypuszczano, w ystarczają cewki 
daleko mniejsze. Duży wpływ ma tu  kształt ru 
ry. Najlepsze rezultaty  referent otrzym ał z ru r 
ką szeroką cylindryczną, względnie k ró tką ze 
zwierciadełkiem u  katody. W  rurce takiej p ro 
mienie katodalne, odbite od zwierciadła, kilka
krotnie odbijają się od ścian i skupiają na po
wierzchni ru rk i przeciwległej katodzie. Tam 
najsilniej występuje fluorescencyja ścianki ru rk i 
i stam tąd też wychodzi najwięcej promieni Ront
gena. Referent umieszczał klisze nie w drewnia
nej kasetce ale w torebce z papieru czarnego. 
Odległość, na jak iej umieszcza się ru rk a  Croke- 
sa od kliszy, zależy od wielkości przedmiotu. 
Nareszcie na czas ekspozycyi wpływa jeszcze 
umiejętne wywoływanie. Referent badał p rz e 
zroczystość pierwiastków i niektórych związków 
dla promieni Rontgena i zauważył, że przezro
czystość owa wogóle zmniejsza się w miarę zwięk
szenia ciężaru atomowego badanego pierwiastku.

Zmniejsza się onanp .w tak im  porządku: sód,glin, 
potas, cyna. Taki sam porządek daje się skon
statować dla soli metali; sole potasu są mniej 
przezroczyste niż sole sodu. Przezroczystość 
płynów referent badał w pryzmacie z blaszek 
mikowych; z płynów badanych najprzezroczyst- 
szą okazała się woda. Odbijanie się promieni 
Rontgena referent badał w taki sposób, że klisze 
umieszczał między rurką a ciałem badanem. N aj
silniej odbijają promienie Rontgena miedź i złotor 
najsłabiej szkło. Następnie referent spostrzegł, 
że rurka, wypuszczająca promienie Kontgena, 
elektryzuje się dodatnio. Po wielkości tego na- 
elektryzowania można ocenić siłę promieniowania 
ru rk i. Ocenić też ją  można po sile, z ja k ą  ekran 
nasycony platynocyankami fluoryzuje pod wpły
wem promieni, wypuszczonych przez daną ru r
kę. W  dyskusyi nad tym przedmiotem p. 
Trzciński zapytał o źródła i sposoby otrzym ywa
nia platynocyanków. W odpowiedzi na to p. Za
torski obszernie wyłożył sposoby, używane do 
otrzymywania platynocyanków, które miał spo
sobność wypróbować.

W  drobnych wiadomościach p. Plewiński za
poznał Sekcyą z pracam i Tiemanna i K rugera 
nad olejkiem fiołkowym. Elementem, nadającym 
zapach fiołkom, je s t ciało zawarte w korzeniach 
kosaćca (Iris), nazwane ironem. Jestto  aceton 
ze wzorem C! 3H200 , przechodzący łatwo w węg
lowodór, iren C,3H 18. Syntetycznie iren próbo
wali otrzymać Tiemann i Kruger z cytrału 
CloII10O działaniem acetonu dwumetylowego. 
W  reakcyi tej wytwarza się związek, pseudo- 
ionon, który pod wpływem rozcieńczonego kwasu 
siarczanego przechodzi w izomeryczny z nim io- 
non, izomeryczny z ironem. Ionon posiada za
pach zupełnie podobny do ironu i tak  samo ła*wo 
przechodzi w węglowodór C13H 18 ionen, izome
ryczny z irenem. Próby przeprowadzenia iono- 
nu w iron nie udały się Tiemannowi i Krugerowi.

Na tem  posiedzenie zostało ukończone.

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

—  Nowe planety 1895 r. W  ciągu roku 
ubiegłego pp. W olf i Charlois odkryli 11 nowych 
planetoid, których liczby porządkowe wynoszą 
od 399 do 409; nazwę otrzym ała dotąd jedna 
z nich tylko, a mianowicie planetoida 401 — O ty
lia. W skutek odkryć la t ostatnich pas planetoid 
uległ rozszerzeniu, a najbardziej do słońca zbliża 
się planeta 391, k ‘óra w punkcie przysłonecznym 
swej drogi oddalona je s t od słońca zaledwie 
o 1,61 promienia drogi ziemskiej; być może na
wet, . że mniejszą jeszcze je s t odległość przysło-
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neczna piano‘oidy 323, zwanej Bruoya, wynosić 
m a bowiem tylko 1,56 promienia drogi ziemskiej, 
droga jednak te j planety nie je s t  jeszcze dosyć 
dokładnie obliczona. Obserwacye p lanet tak  
blizkich słońca, zwłaszcza gdy są dostatecznie 
jasne, z tego względu m ają znaczenie, że posłu
żyć mogą do oznaczenia paralaksy słońca. P la 
nety znów Andromaclia i Heidelbergia (325) cie
kawe są, z powodu zmienności swej drogi; czas 
obiegu drugiej z tych p lanet zm niejszać się bę
dzie przez ciąg kilku najbliższych dziesięcioleci. 
Zmiany te dróg zależą od wpływu Jow isza, k tó 
rego masę z obserwacyi zawikłań w biegu tych 
p lanet będzie można oznaczyć dokładniej, aniżeli 
jakąkolw iek inną metodą.

S .K .

—  Nowy m inerał torowo-uranowy opisuje 
p. Wm, E arl Hidden (Amer. Jou rn  of Sc. 
tom  46, str. 9 8 — 103). M inerał ten (nazwany 
mackintoshitem) znajduje się w Liano County, 
w stanie Texas, gdzie tw orzy żyły w pegmatycie 
pospołu z k ilku  innemi rzadszem i minerałami.

W edług autora, znany poprzednio z tejże miejs
cowości torogum m it je s t produktem  rozkładu 
makintoszytu. Ten ostatni przedstaw ia masę 
szarą pozbawioną wyraźnej łupłiwości, niezbyt 
tw ardą (twardość =  5,5), lecz zato ciężką (cię
żar właściwy =  5,438, 21° C); czasem ukazuje 
się w kryształach tetragonalnych na 1 cm g ru
bych, przedstaw iających kombinacyą słupa i p i
ramidy. Związek to nietopliwy, dość trudno 
rozpuszczający się w kwasach siarczanym i azot- 
nym; istotnem i częściami składowemi są: k rze
mionka (1 4 % ), dwutlenek uranu (22% ), dwu
tlenek to ru  (4 5 ,3 % ), tlenki lantanu i itru  (2% ), 
tlenek ołowiu (4 % ), oraz niewielkie ilości tlen
ków żelaza, wapnia, magnezu, potasowców i fos
foru; woda obecną je s t w znacznej ilości (około 
5 % ). Skład chemiczny nowego m inerału wyraża 
p. Hidden wzorem w przybliżeniu tylko zgadza
jącym  się z liczbami powyżej przytoczonem i: 
3S i02 . U 0 2 . 3 T h 0 2 . 3H20 .

J. M.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 20 do 26 maja 1896 r.

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

■cl.OJ
B aro m e tr  

700 mm T e m p e ra tu r a w st. C.
»oa

•l“*

K ie ru n ek  w ia tru
Szybkość w m etrach  

n a  sekundę

Sum a

opadu
U w a g i

P 7 r . 1 p . 9 w. 7 r. l p . 9 w. Najw. Najn. £

20 S. 44,o 42,8 4 2,5 14.2 16,9 13,8 18,0 11,1 74 S5,W 5,W> 0,6 • w  nocy i w  ciągu dnia
21  C . 42,8 43.9 46.4 lo ,3 16,1 13,6 17,6 9,5 81 N*,NW«,NWi 7,4 • w  nocy i zrana
22 P. 48,0 47.0 47,6 13,6 21,7 10,9 23,5 1 1,1 72 E N 5,E 5,N 3 2,0 • i a ; « ;  v
23 S. 48,0 48,6 49,4 15.6 21,2 20,0 2 ),O 13,o 68 N 2,E 2,W * 0,2 • w  nocy z d. 22 na 23
24 N. 5o,3 5o,5 5 o ,6 18,0 24,4 19,6 25,5 13,5 64 E 3 ,E 4,W ° — V wieczorem
25 P- 52,4 52,8 54,5 15,6 22,8 17,2 23,8 l5,6 75 N W 3,SW4,W 3 1 ,5 T  i I  w nocy 2 4 — 25
26 W. 56.0 56,6 56,2 13,1 16,2 16,9 18,5 13.1 81 W2,N5,N3 2,1 • w  nocy i od 7 45  a. m. 

do 12 p .  m.

Ś re d n ia  49,1  16,9 73 13,8

T R E Ś Ć .  Nowe dzieło profesora H. Struvego, p rzez  H, H. —  Badania nad Szląsko-Polskiem 
zagłębiem węglowem, przez St. Doborzyńskiego. —  Najnowsze badania nad pobieraniem azotu wol
nego przez rośliny, przez E. Godlewskiego (dokończenie). —  O skróceniu ekspozycyi w fotografii 
zapomocą promieni Rontgena, przez P. Lebiedzińskiego, inżyniera-chemika. —  Sekcya chemiczna. —

K ronika naukow a.— Buletyn meteorologiczny,

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

Ęoahojcao  ĘcH3ypoio. B apm ana, 16 Maa 1896 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.


