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Jubileusz stacyi zoologicznej w Neapolu.

Dnia 14 kwietnia r. b. zakład naukowy 
badań biologicznych czyli tak  zwana stacya 
zoologiczna w Neapolu obchodziła z wielką 
uroczystością 25-letni jubileusz swego istnie
nia. W  przestronnem pomieszczeniu jedne
go z dodatkowych budynków zakładu, prze- 
znaczonem właściwie do odmiennych prak
tycznych celów, lecz w dniu uroczystości 
odświętnie przystrójonem, zebrało się nader 
liczne grono przedstawicieli różnych władz, 
możnych protektorów zakładu i znakomitych 
uczonych, przybyłych ze wszystkich stron 
świata, aby założycielowi stacyi, profesorowi 
A nt. Dohrnowi, złożyć gorące wyrazy uzna
nia i wdzięczności za stworzenie instytucyi 
przedstawiającej niezmierną doniosłość dla 
rozwoju nauk biologicznych, a zarazem wy
powiedzieć szczere życzenia dalszego po
myślnego rozwoju tego pomnikowego dzieła. 
Jak o  mówcy, obok najznakomitszych repre
zentantów nauki, jak  prof. Todaro z .Rzymu, 
H is z Lipska, W aldeyer z Berlina, wystąpili 
także nadburm istrz Neapolu, włoski mini
ster oświecenia, przedstawiciel admiralicyi

włoskiej i am basador niemiecki, v. Bulów. 
W  gorących słowach uwydatnili oni doniosłe 
znaczenie zakładu nietylko dla postępu sa
mych nauk, ale także dla oświaty publicznej, 
wielkie zdolności organizatorskie, umiejętne 
kierownictwo i bezgraniczne materyalne 
i moralne poświęcenie założyciela stacyi, k tó 
ry olbrzymie trudności zarówno przy rozpo
częciu swego dzieła, jak  i przy rozwinięciu 
działalności zakładu na coraz szerszą skalę 
szczęśliwie przezwyciężył i w najkrytyczniej- 
szych chwilach, po zupełnem wyczerpaniu 
osobistego mienia, swą energią, wytrwałością 
i rzutkością umiał nietylko zyskać skuteczne 
poparcie dla swego dzieła, ale nawet byt 
stacyi na długie la ta  zabezpieczyć. Miasto 
Neapol nadało Dohrnowi obywatelstwo ho
norowe, uniwersytet w Neapolu wybrał go na 
profesora honorowego, wręczono mu adres 
z podpisami prawie 2000 przyrodników 
wszystkich narodowości, adresy różnych 
uniwersytetów, akademij umiejętności, licz
nych towarzystw naukowych, powinszowania 
od panujących i rządów wszystkich prawie 
państw europejskich, ordery i liczne inne 
oznaki najwyższego uznania.

Aby pojąć powody tak  powszechnej sym- 
patyi i zaszczytnej oceny działalności czysto 
naukowego zakładu, należy z jednej strony
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wniknąć głębiej w metody badań biologicz
nych i poznać niezmierne trudności, z jakie- 
mi nauki te mają, do walczenia, a z drugiej 
uprzytomnić sobie dzieje powstania zakładu 
neapolitańskiego. Jedne i drugie wiadomo
ści zostały doskonale wyłożone w niedawno 
wydanej broszurce profesora Kazim. K osta- 
neckiego '), który kilkakrotnie miał sposob
ność osobistego korzystania na  miejscu ze 
środków i materyalów dostarczanych mu do 
badań naukowych, a więc możność naoczne
go przekonania się o niezmiernej doniosłości 
i wzorowem urządzeniu stacyi. A utor niniej
szego zaś artykułu  nie miał wprawdzie szczę
ścia osobistego odwiedzenia Neapolu, ale 
przynajmniej śledził pilnie rozwój zajm ują
cego go wysoce zakładu od pierwszej chwili 
założenia i korzystał wielokrotnie zarówno 
z wyborowych okazów, które stacya przygo
towuje i wszystkim zakładom naukowym 
rozsyła, jak  i z wychodzących pod jej redak- 
cyą nader poważnych wydawnictw i z po
wszechnie używanych metod technicznych, 
wydoskonalonych przez stałych współpra
cowników stacyi.

Zjawiska życia poniekąd powszechnie są 
znane, albowiem każdy człowiek bezustannie 
dostrzega je  naokoło siebie i zwykle z łatw o
ścią odróżnia istotę żyjącą od martwej lub 
od przedmiotu nieorganicznego. Spostrzeże
nia te są jednak nader powierzchowne i ogra
niczone, co natychm iast występuje na jaw, 
gdy się zastanowimy nad znaczeniem i wła- 
ściwem źródłem każdego oddzielnego obja
wu. W iadomo np., że zwierzęta odżywiają 
się, oddychają, poruszają i podobnie jak  
rośliny nowo się tworzą, rosną, rozwijają się 
i umierają, ale już na zapytanie, co się dzie
je  z przyjętym pokarmem, poco zwierzę się 
odżywia, jakim  sposobem ono powstaje i t. d. 
nikt nie zdoła udzielić odpowiedzi, kto nie 
wniknął głębiej w wewnętrzny skład ustroju 
i nie rozpatryw ał wzajemnego związku spraw 
życiowych. W yjaśnieniem tych zagadek za j
mują się właśnie badania biologiczne, które

‘) K azim ierz  K ostaneck i. S tacya zoologicz
na  w N eapolu  (N apoli, s tazione zoologica). K ra
ków , 1897 , w d ru k a rn i „C zasu ” .

zniewolone są podążać ku swoim celom po 
najrozmaitszych nader krętych i zawiłych 
drogach. Takim  napozór w odmiennych kie
runkach rozchodzącym się drogom odpowia
dają różne działy, na jakie nauka o tworach 
żyjących zwykle bywa dzielona, jak  np. sy
stem atyka, anatom ia i fizyologia, do których 
należy dołączyć jeszcze badania rozmiesz
czenia istot żyjących na powierzchni ziemi, 
warunków ich bytu i sposobu życia i t. d.

Dotychczasowe usiłowania niezliczonej rze
szy badaczów przyrody zdołały dotąd już 
nagromadzić nader bogaty m ateryał spo
strzegawczy i liczne tajemnice życia wy
świetlić, ale zdobyte wiadomości stanowią 
tylko nikły ułam ek tego, czego dokonać jesz
cze należy, wystarczają zaledwie do sformu
łowania zasadniczych pytań, jakie przy roz
biorze zjawisk życiowych nasuwają się bada
czowi na każdym kroku.

Zjawiska życiowe nigdy nie występują od
osobnione, w zupełnie prostej, łatwo zrozu
miałej postaci, ale przeciwnie przedstawiają 
się mniej więcej zawiłemi, a jak  wiadomo, 
zawiłość ta  zwykle bywa proporcyonalną do 
zawiłości budowy ustroju, przystosowanej do 
bardziej zmiennych warunków bytu. Z asad
nicze sprawy życiowe uskuteczniają się jed 
nak w istotnie zgodny sposób zarówno 
w ustrojach prostych, jak  i złożonych, np. 
przemiana materyi, ruch, wzrost, rozmnaża
nie i t. d. Aby wniknąć w istotę i wzajemną 
zależność tych pierwiastkowych zjawisk, wy
pada więc badać je  tam, gdzie występują 
w najprostszej i najwybitniejszej formie, nie
zmącone licznemi sprawami dodatkowemi. 
T ak np. przebieg sprawy zapłodnienia nie
równie łatwiej zdołamy rozświetlić u zwie
rząt, u których ten proces odbywa się w wo
dzie po wydaleniu pierwiastków rozrodczych 
z organizmów rodzicielskich, aniżeli u takich, 
u których łączenie się pierwiastków odbywa 
wewnątrz złożonych narządów płciowych. 
Dla wyjaśnienia istoty i warunków dzia
łalności narządów i tkanek, wchodzących 
w skład ustrojów złożonych, wypada często 
urządzać doświadczenia na zupełnie odosob
nionych z organizmu jego częściach składo
wych, jak  np. na mięśniach, nerwach, na
błonkach migawkowych, gruczołach i t. d. 
U licznych wyżej uorganizowanych zwierząt, 
mianowicie u tak  zwanych ciepłokrwistych,
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podobnego rodzaju badania z wielką tylko 
trudnością i niedostateczną dokładnością 
dają się wykonywać z powodu zbyt szybkiego 
ustawania żywotności czyli pobudzalności ich 
tkanek po zatrzymaniu obiegu krwi, gdy 
tymczasem odpowiednie części u licznych 
niższych (zimnokrwistych) zwierząt zacho
wują swą działalność przez kilka a nawet 
kilkanaście godzin po zupełnern wydaleniu 
z ciała. Wiadomo np. jak  poważne znacze
nie ma żaba w fizyologii zwierząt kręgowych, 
dostarczając najodpowiedniejszego materya- 
łu do wyjaśnienia licznych zasadniczych kwe- 
styj biologicznych.

D la wymienionych powodów, biologowie 
już óddawna zwrócili uwagę na ustroje o naj
prostszej budowie, przedstawiające najprzy
stępniejsze i najdogodniejsze warunki dla 
wyjaśnienia zasadniczych spraw życiowych, 
a ponieważ najniższe te organizmy warunki 
swego bytu znajdują prawie wyłącznie tylko 
w wodzie, więc też badanie fauny i flory 
różnych wód stanowiło nader bogate źródło 
najcenniejszych spostrzeżeń i odkryć. Nad 
wszystkiemi tego rodzaju zbiornikami two
rów żyjących góruje jednak morze bezmier- 
nem bogactwem zarówno jednostek, jak  
i najróżnorodniejszych form organicznych. 
Szczególniej woda morska w strefach o ciep
lejszym klimacie (a dla badaczów europej
skich morze Śródziemne przedstawia naj
przystępniejszy zbiornik takiej wody) dostar
cza niewyczerpanego m ateryału do badań 
w najróżnorodniejszych celach i kierunkach. 
Ju ż  w pierwszej połowie bieżącego stulecia 
liczni badacze zebrali w różnych punktach 
wybrzeży śródziemnomorskich nader obfity 
m ateryał naukowy, dostarczający nietylko 
licznych nowych form organicznych, ale m ia
nowicie wyświetlający ich sposób rozmnaża
nia się, rozwój i cały szereg przemian, jakim  
pojedyncze gatunki ulegają w biegu rozwoju 
osobnikowego.

Badania flory i fauny morskiej nabrały 
nierównie większej jeszcze doniosłości po uka
zaniu się sławnego dzieła Darwina o pocho
dzeniu gatunków. W ynikłe stąd nowe po
glądy morfologiczne pobudzały do skrzętne
go poszukiwania danych popierających teorye 
o pochodzeniu złożonych ustrojów z przod
ków nierównie prościej zbudowanych, o moż
liwości przemiany jednej formy w drugą.

Ożywiły się niezmiernie badania odnoszące 
się do rozwoju zwierząt, które do owego 
czasu stosunkowo jeszcze mało były wy
doskonalone i ograniczały się przeważnie do 
organizmów bardziej złożonych. Wielkiego 
znaczenia dla teoryi descendencyjnej nabrały 
szczególnie spostrzeżenia odnoszące się do 
tak zwanych zmian pokoleń, wskazujące do
bitnie bliskie pokrewieństwo form, pozornie 
zupełnie od siebie odmiennych, jak  np. stop
nie larwowe u raków (nauplius, zoea, cypris), 
u ukwiałów i t. d. Ważniejszemi stały się 
w tym kierunku jednak badania nad pierw- 
szemi okresami rozwoju, które doprowadziły 
np. do utworzenia tak  zwanej teoryi gastruli, 
usilnie przemawiającej za przypuszczeniem 
pochodzenia wszystkich organizmów ze wspól
nego jednakowego początku (pojedyńczej ko
mórki czyli jajka), a zarazem za słusznością 
przypuszczenia, że ontogenia (rozwój osobni- 
kowy) reprezentuje w istocie skróconą filo
genią (rozwój rodowy). Pierwszych zaś pod
walin do utworzenia teoryi gastruli dostar
czyły odkrycia A. Kowalewskiego, poczynio
ne na rozwijających się jajkach niższych 
zwierząt morskich (jamochłonnych i roba
ków) i badania Haeckla poczynione nad roz
wojem gąbek morskich.

Przyrodnik przybywający do brzegu mo
rza z określonemi zgóry zadaniami i otwiera
jący tam  na kilka miesięcy własną pracow
nię, zniewolony bywa do zwalczania olbrzy
mich i często zupełnie nieprzewidzianych 
trudności, a prócz tego założenie i utrzym a
nie choćby najskromniejszej pracowni pocią
ga za sobą znaczne wydatki, przewyższające 
skromne zwykle zasoby większości przyrodni
ków. Należy bowiem przywieźć ze sobą nie
tylko mikroskop i niezbędne narzędzia, ale 
także wielki zasób różnej formy i objętości 
naczyń do przechowania w nich zdobyczy, 
jak  również znaczny zapas spirytusu i róż
nych odczynników do odpowiedniego zakon
serwowania zebranego m ateryału. Dalej 
przyrodnik powinien wybrać dla swoich ba
dań odpowiednią porę roku, gdyż szczególnie 
okresy mnożenia się i rozwoju u różnych 
grup zwierzęcych bywają dość odmiennemi; 
pierwszy pobyt u morza staje się dla poczy
nającego młodego badacza dość płonym, 
albowiem znaczną część czasu, przeznaczone
go na pracę naukową, zniewolony bywa
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poświęcić na zoryentowanie się co do czasu 
i miejscowości występowania poszukiwanego 
m ateryału. N ie spotyka on przy brzegu 
osób interesujących się jego pracą lub zdol
nych do udzielenia mu pożądanych wskazó
wek. Połowem na morzu zapomocą siatki 
lub dragi badacz zniewolony jes t osobiście 
się zajmować, albowiem bardziej doświad
czonych rybaków i pomocników spotka on 
tylko w takich miejscowościach, w których 
większa liczba przyrodników przez dłuższy 
czas czyniła już  poszukiwania i tym sposo
bem zasoby naukowe poniekąd wyczerpała. 
Nareszcie i przechowanie zebranego m ate
ryału  przez dłuższy czas w stanie świeżym 
daje się uskutecznić tylko w obszerniejszych 
basenach ze stałym przepływem wody m or
skiej i prądem  rozpylonego powietrza, gdy 
tymczasem pojedynczy badacz miewa w swem 
rozporządzeniu zaledwie kilka lub kilka
naście obszerniejszych prostych słojów, w któ
rych nader czułe i subtelne okazy w bardzo 
krótkim czasie już marnieją.

Wyliczone tu  trudności odczuł także n a
der dotkliwie młody uczony, d -r Dohrn, pod
czas kilkakrotnego zwiedzania brzegów m or
skich w celach naukowych przed 25-ciu laty 
i doszedł do przekonania, że badania zwie
rz ą t morskich wtedy dopiero osięgną bardziej 
stanowcze i doniosłe rezultaty, gdy zostaną 
dokonane w odpowiednio urządzonych zak ła
dach, dostarczających przyrodnikowi wszel
kich niezbędnych środków i ułatwień przy 
zbieraniu, przechowywaniu i przyrządzaniu 
niezbędnego materyału. Jako  gorący i szcze
ry zwolennik nauki powziął on zamiar zało
żenia przy bardzo odpowiedniej ku takim  ce
lom zatoce Neapolitańskiej wzorowego za
kładu badań biologicznych i poświęcenia na 
to całego własnego wcale pokaźnego kap ita
łu. Z największą energią i umiejętnością 
zabrał się do dzieła, pomimo wielkich s ta 
wianych mu trudności zyskał od municypal- 
ności miasta pozwolenie na wzniesienie wspa
niałego budynku nad samym brzegiem m or
skim w pięknym parku narodowym, a po 
wyczerpaniu własnych środków wielką zręcz
nością i zabiegliwością zyskał poparcie wy
sokich instytucyj naukowych i rządów więk
szości państw europejskich, które dostar
czyły niezbędnych środków na wewnętrzne 
wykończenie zakładu i dalsze stałe podtrzy

manie jego działalności. Najskuteczniejsze 
poparcie zyskał on w tym względzie od rzą- 

I dów włoskiego i niemieckiego. Od czasu 
wykończenia zakład stale jes t czynnym 
i udzielił już skutecznej pomocy około 1000 
przybyłych do Neapolu badaczów. O do
niosłości osięgniętych tą  drogą rezultatów 
świadczy w najpochlebniejszy sposób szereg 
mów wypowiedzianych na uroczystości jubi
leuszowej.

Całe urządzenie stacyi wybornie jes t obmy
ślone i wykonane; wszystkie potrzeby są 
przewidziane, praca badacza jaknajbardziej 
ułatwiona i rezultat jej ile możności zapew
niony. Główny wspaniały gmach stacyi obej
muje oddzielne pokoje i obszerniejszą salę 
z niezbędnem urządzeniem dla kilkudziesięciu 
pracujących, a mianowicie znajdują się tam  
mniejsze akw arya z bezustannie odnawianą 
wodą, narzędzia, odczynniki i t. d. W iększa 
część tych pomieszczeń przeznaczona jest dla 
badań morfologicznych, lecz istnieją także 
już oddziały dla doświadczeń fizyologicznych 
i rozbiorów chemicznych. Prócz tego mogą 
tam  też być dokonywane badania botaniczne. 
M ateryału do badań dostarcza codziennie 
znaczna liczba doświadczonych rybaków 
obeznanych wybornie z potrzebami stacyi, 
z miejscowościami obfitującemi w pożądane 
okazy i najwłaściwszemi sposobami ich zbie
rania. Prócz tego stacya posiada dwa pa
rowce, które odbywają dalsze wycieczki na 
otwarte morze i czynią tam  połowy zapomocą 
siatek i drag. Parowce te stacya otrzym ała 
w darze, jeden od akademii umiejętności 
w Berlinie, drugi od angielskiego towarzystwa 
naukowego. Okazy bezpośrednio nie po
trzebne do badań zostają pomieszczone 
w wielkiem akwaryum, urządzonem w sute
renach wielkiego gmachu. W spaniały ten 
zbiór najróżnorodniejszych żyjących zwie
rząt morskich otwarty jest dla publiczności 
przybywającej licznie z m iasta i obznajmia- 
jącej się przy pomocy wzorowo ułożonego 
drukowanego przewodnika z cudami świata 
morskiego. Obok tego niezmiernie bogate 
i wybornie utrzymywane te zbiory służą 
uczonym do obserwacyi sposobu życia i wa
runków bytu licznych okazów morskich. 
P rzy wspomnianych wyżej pracowniach mie
ści się nader bogata, wybornie urządzona 
i łatwo przystępna biblioteka, obejmująca
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wszystkie niezbędne dla badacza źródła lite
rackie. Do pomocy prof. D obra przybrał 
sobie całe grono dzielnych przyrodników, 
którzy przez prace naukowe zjednali sobie 
bardzo poważne imię. K ażdy z nich zawia
duje osobnym oddziałem zakładu i jako zu
pełnie i gruntownie obeznany z całym zakre
sem powierzonych mu obowiązków bywa 
wysoce uzdolnionym do popierania celów 
każdego pracownika stacyi najodpowiedniej- 
szemi i najskuteczniejszemi radam i i wska
zówkami, np. co do właściwej pory zbierania 
pożądanego materyału, najodpowiedniejszego 
sposobu jego spreparowania i przechowania 
i t. d.

Zakonserwowanie okazów morskich zarów
no dla zbiorów muzealnych, jak  mianowicie 
i dla badań morfologicznych należy do naj
trudniejszych zadań przyrodnika, przybywa
jącego ku brzegom morza w celach nauko
wych. Znaczna część tych tworów okazuje 
budowę nader delikatną i nikłą, składa się | 
z masy galaretowatej, przezroczystej jak  j  

szkło, rozpadającej się na bezkształtne ' 
szczątki za lada silniejszem wstrząśnieniem ' 
lub pod działaniem nieco energiczniejszych 
odczynników chemicznych, jak  np. przy prze
noszeniu ich odrazu do alkoholu, który daje 
się bezpośrednio zastosować tylko do prze
chowania ryb, raków lub głowonogich. P o 
trzeba było poczynić niezmierną liczbę w naj
rozmaitszy sposób odmienianych prób, chcąc 
wynaleźć dla każdej oddzielnej grupy okazów 
najodpowiedniejszą metodę konserwacyi. Z e 
brane tą  drogą bogate doświadczenie, obszer
na wiedza, zadziwiająca zręczność w mani- 
pulacyi z nader nikłemi tworami uzdolniły 
współpracowników stacyi do przyrządzania 
cudownie zachowanych okazów, rozsyłanych 
rocznie za wiele tysięcy franków do wszyst- i  

kich muzeów całego świata cywilizowanego. | 
P reparaty  te ściągnęły do stacyi w Neapolu ! 
wielką liczbę osób różnego stanu i powołania, j  

żądnych wyuczenia się metod stosowanych 
w stacyi. Tym sposobem utworzył się tu taj 
rodzaj szkoły dla konserwatorów, z której 
skorzystała mianowicie wielka liczba oficerów 
marynarki, szczególnie włoskiej, przyjmują
cych na siebie obowiązki zbierania w podró
żach naokoło kuli ziemskiej okazów przyrod
niczych i należytego ich przyrządzania. Obok 
tego jednak czynione bezustannie doświad

czenia stałych współpracowników stacyi nad 
najwłaściwszemi sposobami przygotowania 
różnorodnego m ateryału do badań anato
micznych, mikroskopowych, embryonalnych 
i t. d. nietylko niezmiernie ułatw iają pracę 
przebywającym czasowo na stacyi badaczom, 
ale wzbogaciły już najdoskonalszemi meto
dami technikę naukową w ogólności. Dość 
przytoczyć tu znaną metodę zatapiania deli
katnych tworów organicznych w parafinie, 
niezmiernie ułatwiającą dokonanie całych 
szeregów najcieńszych skrawków na mikro
tomie. Metoda ta, stosowana obecnie we 
wszystkich pracowniach biologicznych na 
szeroką skalę, pochodzi pierwotnie ze stacyi 
zoologicznej w Neapolu.

Obok wspomnianych wyżej kierunków p ra 
cy, jeszcze inne ważne zadania spoczywają 
na barkach stałych współpracowników stacyi, 
a  mianowicie trwałe wydawnictwo kilku 
dzieł o niezmiernej doniosłości. Najpoważ
niejsze w tym względzie miejsce zajmuje 
olbrzymie dzieło pod tytułem : „Fauna und 
F lora des Golfes yon N eapel”,% mające za 
zadanie systematyczne opracowanie wszyst
kich form zwierzęcych i roślinnych, napoty
kanych w zatoce Neapolitańskiej. Ze wspa
niałego tego wydawnictwa wyszedł już wielki 
szereg tomów, opatrzonych artystycznemi 
kolorowanemi ilustracyami i przedstaw iają
cych wartość wielu tysięcy franków. Obok 
tego fundamentalnego dzieła ukazuje się 
czasopismo : „Mitteilungen aus der zoologi- 
schen Station in N eapel”, obejmujące bada
nia naukowe zarówno stałych współpracow
ników stacyi, jak  i czasowo przebywających 
tam  przyrodników, którzy uznają za dogod
ne umieszczać swe artykuły w owem czaso
piśmie. Nareszcie stacya wydaje także ob
szerny zoologiczny „Jahresbericht”, to jest 
sprawozdanie roczne z postępów całego ob
szaru zoologii.

Uwzględniając cały wyżej opisany zakres 
działalności stacyi, przyznać należy, że przy
ję ła  na siebie spełnienie nader licznych, waż
nych i doniosłych obowiązków, zdolnych wy
wrzeć potężny wpływ na rozwój nauk biolo
gicznych. K to  jednak miał sposobność pilnie 
śledzić rozwój działalności stacyi w ciągu 
ćwierćwiekowego dopiero istnienia, poznać 
dokładnie jej wydawnictwa, preparaty, a mia
nowicie rezultaty badań przy jej pomocy
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dokonanych, ten niewątpliwie uzna, że nauki 
biologiczne ze stacyi wyniosły nader poważ
ną część swych nowszych zdobyczy. Słusznie 
więc też obchodzono jej jubileusz tak  uro
czyście, słusznie zaznacza wręczony Dohrno
wi adres przyrodników, że trudno sobie wyo
brazić, na jakiem  stanowisku znajdowałyby 
się jeszcze nauki biologiczne bez daleko się
gającego wpływu stacyi na ich postępy. 
Dość rzucić okiem na rozwój embryologii po
równawczej w ostatnich dziesiątkach lat, 
albo przypomnieć sobie dzieje odkrycia prze
biegu procesu zapłodnienia w jajku, aby 
zrozumieć, jaki w tem wpływ mieć musiała 
umiejętność dostarczania odpowiedniego m a
teryału.

J a k  wybornie pojął Dohrn naglące potrze
by nauki, okazuje się i stąd, że na wzór s ta 
cyi w Neapolu założono w różnych państwach 
Europy, w Ameryce, a  nawet i w Japonii 
i Australii już około 40-u podobnie urządzo
nych instytucyj, lecz żadna z nich ani pod 
względem obszerności pomieszczenia i roz
ległości swych działań, ani pod względem 
wewnętrznego urządzenia nie daje się po- 
ównać ze stacyą neapolitańską.

H. H.

Jak ■ rosną kryształy?
(C iąg dalszy).

Oprócz odrębności optycznej spostrzegać 
się daje w prądach koncentracyjnych ruch, 
jak  to wyżej nadmieniono. Ruch ten także 
jest dosyć pouczający, daje bowiem możność 
wytłumaczenia niektórych właściwości krysz
tałów. K ryształy ałunu m ają postać ośmio- 
ścianów, których wierzchołki są ścięte przez 
płaszczyzny sześcianu. Jeżeli taki kryształ 
podczas swojego rozwoju spoczywa na płasz- 
czyznie sześcianu, to wierzchołek skierowany ■ 
je s t do powierzchni płynu. W idać wtedy ! 
prąd otaczający wierzchołek i unoszący się 
dogóry, jak  zwykle. Od czasu do czasu z j a 
kiegokolwiek punktu krawędzi a (fig. 2) 
(powstającej skutkiem przecięcia się płasz- f

czyzny ośmiościanu O z płaszczyzną sześcia
nu S) wzbija się wir płynu, zakręcony w stro
nę prądu. Odpłynąwszy od kryształu dogóry 
na 1 lub 2 mm, ten prąd  zakłębiony prostuje 
się i znika powoli w słupie prostych prądów. 
Zjawisko to powtarza się prawie peryodycz- 
nie. Podobne wiry dają się uważać przy 
zbiegu rzek, mających niejednakową szyb
kość. W  rzekach zjawisko takich wirów 
jest wynikiem niejednakowej szybkości biegu 
zlewających się strumieni. Zupełnie tak  sa
mo można wytłumaczyć opisane wiry w p rą 
dach koncentracyjnych. Mianowicie : Po
wszechnie wiadomo, że rozmaite płaszczyzny 
kryształu rosną z szybkością niejednakową, 
t. j. w miarę przyrostu kryształu jedne 
płaszczyzny wolniej się oddalają od środka, 
inne zaś szybciej. W idać stąd, że jedne 
ściany kryształu więcej przyciągają do siebie 
cząsteczek stałych z roztworu, inne zaś 
mniej. Otóż bezpośrednio zmierzono, że 
płaszczyzny sześcianu na kryształkach ału-

i

nu rosną prawie 4 !/ 3 razy szybciej niż płasz
czyzny ośmiościanu. P rąd  koncentracyjny 
powstaje obok kryształu tuż przy samem 
dnie. W arstw a płynu przylegająca do krysz
ta łu  staje się, jak  wiadomo, lżejszą od reszty 
płynu i na zasadzie praw hydrostatyki bieg
nie do góry; przyciągana przez kryształ, 
ślizga się po jego powierzchni i zostawia po 
drodze na jego ścianach nadm iar przesyce
nia. Gdy taka warstewka płynu z płasz
czyzny ośmiościanu dojdzie do krawędzi a 
i przejdzie z powodu przylegania na płasz
czyznę sześcianu, ta , odbierając daleko ener
giczniej (bo aż 4 Va raza więcej) przesycenie 
od płynu, czyni prąd raptownie lżejszym. 
Część przeto prądu, nagle pozbawiona nad
miaru soli rozpuszczonej, szybko wzbija się 
dogóry i ścierając z prądem  ogólnym wy
twarza wir. Ponieważ kryształ od chwili 
swojego powstania rośnie bez przerwy, więc 
też ciągle widzimy nad nim prądy, w których 
peryodycznie zjawiają się opisane wiry. J e 
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żeli obserwować będziemy krawędź, powsta
łą  przez przecięcie się dwu płaszczyzn, któ
rych szybkość przyrostu jest jednakowa (np. 
dwie płaszczyzny ośmiościanu ałunu), to zo
baczymy, że w prądach, unoszących się nad 
tą  krawędzią, niema żadnych zaburzeń, 
chociażby nawet kryształ rósł w płynie b a r
dzo przesyconym, w którym prądy są zwykle 
nadzwyczaj energiczne. W ypada stąd, że 
zaburzenia w prądach powstają tylko tam, 
gdzie mamy zbieg dwu płaszczyzn, rosną
cych z rozm aitą szybkością.

Lecz podczas swojego przyrostu kryształ 
nie może istnieć zupełnie samoistnie i nieza
leżnie od rostworu. Wszystko, co się dzieje 
w roztworze odbija się na zewnętrznej po
staci kryształu i na jego własnościach we
wnętrznych. Zaburzenia w prądach pocią
gają za sobą zaburzenia w budowie we
wnętrznej samego kryształu.

Wiadomo powszechnie, że kryształy zupeł
nie przezroczyste są rzadkością. Zazwyczaj 
widzimy w nich tak  zwane inkluzye, to jest 
pory napełnione ługiem macicznym albo też 
inne jeszcze ciała obce. Te maleńkie wrostki 
zazwyczaj ułożone są w krysztale prawidło
wo, tworząc szeregi równoległe do płaszczyzn 
kryształu lub do jego krawędzi. Gdy mamy 
przed oczyma kryształ gotowy i nie wiemy 
nic o warunkach jego powstawania, nic wtedy 
powiedzieć nie można o przyczynach, które 
wywołały jego wygląd. Można sądzić o nich 
dopiero wtedy, gdy się obserwuje kryształ 
podczas jego powstawania.

Mało jeszcze w tym względzie zrobiono, 
ale to wiadomo napewno, że gdy kryształ 
rośnie w roztworze bardzo przesyconym, po
większa się wtedy nadzwyczaj szybko, jest 
mętny i cały napełniony inkluzyami. Te 
ostatnie wtedy są tak  skupione, że o ich 
układzie nic powiedzieć nie można. Obser
wując kryształ szybko rosnący, widzimy, że 
prądy w mocno przesyconym roztworze - są 
bardzo burzliwe, wartkie i niespokojne, przez 
to kryształ staje się nieprawidłowym; płasz
czyzny mętnych kryształów są zwykle ska
żone : widzimy na nich kreski, brózdy,
schodki i t. p. Jeżeli zaś krystalizacya od
bywa się spokojnie, t. j. z roztworu słabo 
przesyconego, wtedy prądy są spokojne, 
towarzyszą im bardzo słabe zaburzenia, 
a  kryształ wyrasta gładki i przezroczysty.

Ale nawet w bardzo starannie wyhodowanych 
kryształach dają się widzieć inkluzye gołem 
nawet okiem, lub zapomocą drobnowidza. 
W takich jednak kryształach inkluzyj mamy 
niewiele i dlatego możemy łatwo dostrzedz 
ich rozkład prawidłowy.

Wyżej opisaliśmy kryształ ałunu, leżący 
na płaszczyznie sześcianu i zaburzenia 
w prądach, powstające nad jego krawędzia
mi. Jeżeli taki kryształ rósł powoli i jest 
przezroczysty, dostrzedz w nim możemy tak 
zwany stożek przyrostu, t. j. pod płaszczyzną 
sześcianu (fig. 2), zwężającą się ku środkowi 
przestrzeń, wypełnioną bardzo drobniutkie- 
mi inkluzyami. W ygląda to, jakoby w prze
zroczyste ciało kryształu wciśnięto mleczno 
mętną piramidkę, k tóra wierzchołkiem swoim 
dotyka środka kryształu, a podstawą opiera 
się o płaszczyznę sześcianu. Spójrzmy na 
taki kryształ zgóry (jak wskazuje strzałka 
na fig. 2). Ujrzymy wtedy fig. 3, gdyż

kryształy ałunu oprócz płaszczyzn ośmio
ścianu (O) i sześcianu m ają jeszcze płasz
czyzny dwunastościanu (D). N a podstawie 
mętnej piramidy spostrzegamy szeregi drob
niutkich porów. Szeregi te są równoległe 
do krawędzi kryształu, jak  to wskazuje fig. 3. 
Krawędź dwu płaszczyzn, rosnących z roz
maitą szybkością, w miarę wzrostu kryształu 
znaczy jakoby drogę swoję inkluzyami. A  że 
takie krawędzie wywołują zaburzenia w p rą
dach, więc zaburzenia te  są powodem inklu- 
zyi w krysztale. Do takiego przekonania 
prowadzi jeszcze ten fakt, że nie spotykamy 
inkluzyj pod krawędziami płaszczyzn jedna
kowych, t. j. takich, których szybkość przy
rostu jest jednaka (np. pod krawędziami 
ośmiościanu). Szeregi inkluzyj oddzielone są 
jednakowemi odstępami przezroczystego cia
ła kryształu, zależnie od tego, że i wiry 
w prądach zjawiają się peryodycznie.
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T ak więc obecność prądów tłumaczy nam 
powstawanie inkluzyj. Gdzie zaś inkluzyj 
niema, gdzie spotykamy kryształ zupełnie 
przezroczysty, zupełnie wrostków pozbawio
ny, tam  krystalizacya odbywała się nadzwy
czaj spokojnie, a  kryształ zachował minimum j 
energii swoich płaszczyzn. P anuje bowiem ' 
teraz w krystalografii teorya, że powierzch
nia rosnącego kryształu usiłuje jakoby za
chować minimum energii, t. j .  tej siły, z jaką 
przyciąga sól wydzielającą się z przesyconego 
roztworu. E nergia płaszczyzn w takim  r a 
zie zależy nietylko od szybkości ich przyro
stu, ale_i od ich obszarów. Gdy powierzch
nia ścian odpowiada warunkom minimum, 
t. j. gdy płaszczyzny tak  są przystosowane 
do danego roztworu, że w jednakowym czasie 
na każdej z nich przyrasta jednakow a obję
tość soli, wtedy zaburzeń w prądach niema 
i co za tem idzie niema inkluzyj. Ale skład 
roztworu ciągle się zmienia, mianowicie kon- 
centracya jego słabnie w m iarę posuwania 
się sprawy krystalizacyi, zmienia się zatem 
i przyciąganie pomiędzy kryształem  i pły
nem, dalej k ryształ powiększa swoję po
wierzchnię, a przeto musi on ciągle zmieniać 
względnie obszary swych płaszczyzn, aby 
w sumie zachować minimum energii. Gdy 
przesycenie jes t wielkie, przyrost szybki, 
kryształ nie może zmienić swej powierzchni 
bez zaburzeń w prądach i wtedy to ukazują 
się inkluzye. Dlategoteż widzimy, że m aleń
kie kryształki, które z powodu małej swej 
powierzchni rosną dość wolno, w pierwszych 
chwilach są zupełnie przezroczyste. Lecz 
gdy nieco podrosną, zaczynają coraz prędzej 
powiększać swoję powierzchnię, wskutek cze
go mętnieją, aż dopiero gdy koncentracya 
roztworu znacznie osłabnie, otaczają się zno
wu powłoką przezroczystą. To samo dzieje 
się i w bardzo słabo nawet przesyconym roz
tworze gdy umieścimy w nim spory kryształ; 
rośnie on dalej, ale pomimo małego przesy
cenia chwyta inkluzye, gdyż nie jest przysto
sowany do danej koncentracyi; natom iast 
maleńki kryształek w tym samym płynie wy
ra s ta  przezroczysty.

Wyjaśniliśmy sobie wygląd wewnętrzny 
kryształu, biorąc pod uwagę prądy koncen
tracyjne i teoryą minimum energii. Te same 
czynniki wytłumaczyć nam mogą i właściwo
ści zewnętrznej postaci kryształu. Zwróćmy

mianowicie uwagę na płaszczyzny wicynalne. 
K ryształ, jak  wiemy, ograniczony jest ścia
nami. Ale ściany te nawet na kryształach 
doskonałych nie są ściśle geometrycznemi 
płaszczyznami, lecz przy bliższein zbadaniu 
zdają się być złożonemi zazwyczaj z kilku 
płaszczyzn, nachylonych do swego położenia 
pierwotnego pod kątem  zazwyczaj bardzo 
małym. Tak np. płaszczyzny ośmiościanu 
na bardzo pięknych kryształach pirytu lub 
ałunu na pierwszy rzu t oka wydają się zu
pełnie równemi ścianami, lecz w świetle od- 
bitem dostrzeżemy z łatwością, że każda 
z nich właściwie składa się z trzech płasz
czyzn, przecinających się w bardzo niewy
raźnych krawędziach. Te właśnie mało wi
doczne płaszczyzny nazywamy wicynalnemi 
(fig. 4). Odchylają się one od teoretycznej 
płaszczyzny kryształu zaledwie na jeden sto
pień, a czasem daleko mniej nawet. Płasz-

Fig . 4 .

czyzny wicynalne do dziś są dla krystalogra
fów zagadką. Nie podlegają one prawu ra- 
cyonalności współczynników, ukazują się 
tylko przypadkowo, kąty ich są nadzwyczaj 
niestałe, słowem nie są one normalnemi 
płaszczyznami krystalicznemi, lecz zależnemi 
widocznie od zjawisk ubocznych. Niektórzy 
badacze wzrostu kryształów tłumaczą po
wstawanie płaszczyzn wicynalnych przez 
wpływ prądów koncentracyjnych, jak  nastę
pu je : Cząsteczki stałe soli, wydzielające
się z roztworu, układają się na krysztale 
w kierunku wypadkowej siły przyciągania 
i siły, z jak ą  prądy odchodzące od kryształu 
s ta ra ją  się te cząsteczki oderwać. W  rezul
tacie otrzymujemy płaszczyznę jakby łam a
ną, której części wyprowadzone są na pe
wien kąt z ich położenia normalnego. Zwróć
my uwagę na kryształ ałunu, leżący podczas 
swojego przyrostu na płaszczyźnie ośmiościa-
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nu (O). W profilu przedstawia się nam on 
jak  na fig. 5, gdzie wskazany jest kierunek 
prądów i stosunek ich do płaszczyzn i ośmio
ścianu (O); linie kropkowane wskazują prze
krój dwu płaszczyzn wicynalnych. P rądy, 
otaczające kryształ, wchodzą z płaszczyzn 
bocznych na płaszczyznę górną, omywają ją , 
ale zarazem powoli się od niej odginają, aż

ze środka płaszczyzny wznoszą się dogóry. 
Płaszczyzna ośmiościanu ma kształt trójkąta, 
więc prąd  koncentracyjny musi rozdzielić się 
na trzy strumienie. Z tych każdy zaczyna 
się od osobnej krawędzi płaszczyzny i wszyst
kie trzy, spotykając się razem, zwalniają bieg 
swój, łączą się i dążą do środka trójkąta, 
a jednocześnie dogóry, zlewając się w jeden 
pionowy prąd, unoszący się nad kryształem. 
Każdy strumień sprowadza tró jkątną wy
niosłość na płaszczyznie ośmiościanu, tak, że 
w rezultacie otrzymujemy na niej trzy płasz
czyzny wicynalne (fig. 4). P rądy, omywają
ce płaszczyznę ośmiościanu, a zarazem od
chylające się od niej w miarę zbliżania się do 
środka kryształu, widzimy bezpośrednio na 
fig. 1 (fotografia).

Wyżej była mowa o mętach w roztworze 
ałunu. Otóż cięższe częsteczki tych kłaczków

Fig . 6.

osiadają na dnie naczynia i na górnych 
płaszczyznach kryształów. N a tych ostat
nich układają się one nie dowolnie, lecz 
tworzą trzy cienkie a  długie grzędki (fig. 6), 
zupełnie równoległe do krawędzi płaszczyzn 
wicynalnych. Widzimy tu, że męty zostały 
zmyte przez prądy tam, gdzie ich bieg był 
najwolniejszy. Układ mętów staje się naj

wyraźniejszym, gdy prądy dochodzą do naj
silniejszej swojej działalności. K ryształy 
wtedy m ają na sobie wyraźne płaszczyzny 
wicynalne z łatwo dostrzeźonemi krawędzia
mi. Gdy zaś prądy słabną i nie mogą już 
otaczać całego kryształu ruchomą warstew
ką płynu, lecz rozdzielają się na drobne 
strumienie, powstające w wielu miejscach 
powierzchni kryształu, wtedy burzy się p ra
widłowość układu pyłków wspomnianych, 
a zarazem krawędzie płaszczyzn wicynalnych 
tracą  na wyrazistości, stają się nikłe i węży
kowate. K ryształ, wyrastający z bardzo sła
bo przesyconego roztworu, nie ma płaszczyzn 
wicynalnych. Im  silniejsze przesycenie roz
tworu, tem płaszczyzny te stają się wyraź
niejsze, ale gdy kryształ powstaje w roztwo
rze bardzo przesyconym, wtedy niema już 
płaszczyzn wicynalnych, ale zato właściwe 
jego ściany m ają na sobie brózdy i kreski 
ułożone w kierunku prądów. Możemy przeto 
twierdzić, że gdy krystalizacya odbywa się 
burzliwie, prądy są bardzo niejednostajne, 
przelewają się po płaszczyznach kryształu 
jakby strumieniami, pozostawiając po sobie 
nadmiar soli -wytwarzają prążki i brózdki. 
Rozumie się, że na tak skażonej powierzchni 
nie można się już doszukiwać płaszczyzn wi
cynalnych.

Tak więc wytłumaczyliśmy sobie inkluzye, 
płaszczyzny wicynalne i własności powierzch
ni kryształu. Teraz wypada zwrócić uwagę 
na rozmaitość postaci kryształów jednej i tej 
samej substancyi. Wiemy już, że kryształy 
geometrycznie prawidłowe zdarzają się nad
zwyczaj rzadko. Kryształy chemicznie jed 
nakowe mają zwykle rozmaity wygląd ze
wnętrzny, chociaż każdy z nich może być 
otoczony płaszczyznami jednakowych form 
krystalograficznych. Tak np. kryształy a łu 
nu m ają na sobie płaszczyzny ośmiościanu, 
sześcianu i dwunastościanu, przyczem ośmio- 
ścian zazwyczaj przeważa. Jednak kryształy 
tego ciała nawet bardzo starannie hodowane 
m ają postać czasem grubej tabliczki, czasem 
zaś piramidy skośnej. Od czego zależy ta  
rozmaitość ogólnej postaci kryształu? Po- 
pierwsze od niejednakowego rozwoju krysz
tału  we wszystkich kierunkach, podrugie od 
rozmaitej szerokości płaszczyzn. Pośpiesz- 
niejszy przyrost kryształu może mieć miejsce, 
gdy z jednej jego strony jest obfitszy przy
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pływ płynu przesyconego. Jeżeli kryształ 
rośnie w naczyniu niedaleko od jego ściany, 
wtedy z tej strony przypływ płynu przesyco
nego jes t utrudniony, a kryształ rośnie głów
nie w stronę przeciwległą i staje się wydłu
żony. To samo ma miejsce, gdy jeden krysz
ta ł jest otoczony innemi i z jednej strony 
tylko otwiera się przed nim przestrzeń pozba
wiona kryształów. A le chociażby nawet 
kryształy były ułożone na  dnie naczynia 
równomiernie, jednak rozwijają się one sil
niej w płaszczyznie podstawowej aniżeli w kie
runku pionowym, jeżeli tylko ściany krysz
tału , mające teoretycznie jednakową szybkość 
przyrostu, nachylone są do dna naczynia pod 
rozmaitemi kątami. Gdy ośmiościan lub 
pryzmat skośny styka się ścianą swą z dnem 
naczynia, wtedy jedne płaszczyzny kryszta
łu tworzą z dnem kąt rozwarty (np. a na 
fig. 7), zaś inne przeciwległe (6) kąt ostry. 
Zawsze płaszczyzna obok k ą ta  rozwartego 
przyrasta szybciej niż w kącie ostrym. Łatwo 
to zmierzyć, gdyż na dolnej płaszczyznie

F ig . 7.

kryształu, k tóra styka się z dnem naczynia, 
widać zwykle środek zarodkowy kryształu (o). 
P unkt ten zawsze leży bliżej tej płaszczyzny, 
k tóra tworzy kąt ostry. Dlategoteż kryszta
ły tak leżące stają  się płaskiemi, albowiem 
przyrost odbywa się głównie w kierunku 
płaszczyzn a. Jeżeli zaś kryształ ałunu leży 
na płaszczyźnie sześcianu (fig. 8), to wszyst
kie boczne płaszczyzny jednakowo są nachy
lone do dna naczynia i przyrost odbywa się 
równomiernie w kierunkach prostopadłych 
do tych płaszczyzn. Tłumaczy się to tem, 
że w kącie rozwartym p rąd  koncentracyjny 
łatwo unosi się dogóry i wywołuje tem  szybki 
dopływ świeżego mocno przesyconego roztwo
ru. Zaś w kącie ostrym p rąd  musi się za
stać i dlategoteż płaszczyzny kątów rozwar
tych są odżywiane daleko lepiej. Stąd wy
nik, że można porównywać szybkość przy
rostu tylko tych płaszczyzn, które jednakowo 
są nachylone do ogólnego kierunku prądów 
koncentracyjnych.

Powrócimy jeszcze do tego przedmiotu 
w końcu niniejszego artykułu, teraz zaś po
wiemy słów kilka o rozmaitej szerokości 
płaszczyzn na kryształach danego ciała. 
Każdy kryształ stanowi zazwyczaj jednę po
stać krystalograficzną czyli t. zw. formę do
m inującą główną, której kąty i krawędzie są 
ścięte przez płaszczyzny form drugorzędnych. 
Stępienia te czasem są bardzo nieznaczne, 
czasem zaś na tyle szerokie, że mogą mieć 
znaczenie formy dominującej. Hodując 
kryształy podwójne siarczanu cynku i amo
nu a także ałunu glinowo-potasowego w roz
maitej objętości płynu i w rozmaitem prze
syceniu, zdołałem rzucić trochę światła na 
kwestyą szerokości tych stępień. Mianowi
cie udało mi się stwierdzić, ie  szerokość tych 
stępień zależy od wysokości słupa płynu, od 
stopnia przesycenia roztworu i wreszcie od 
ilości kryształów rosnących jednocześnie 
w jednem naczyniu. Ten ostatni warunek 
jes t bodaj najważniejszym, gdyż wtedy tylko 
otrzym ają się szerokie stępienia jeżeli nad-

F ig . 9. F ig . 10.

m iar przesycenia wydziela się szybko na 
dużej ilości kryształów. K rysz tał słabo od
żywiany zmniejsza swoję powierzchnię, for
mując sobie szerokie stępienia. Eig. 9 do
sadnie tłumaczy, że im szerszą jest stępiają
ca płaszczyzna, tem mniej substancyi potrze
buje kryształ do swojego przyrostu. Ale 
ten b rak  przesycenia okazuje się nietylko 
wtedy, gdy niewielka ilość nadmiaru soli 
w płynie musi odżywiać wielką ilość kryszta
łów. Jeżeli prądy, unoszące się nad krysz^ 
tałem, muszą przebijać grubą warstwę pły
nu, to posuwają się wolno i kryształ odbiera 
od nich dużo bardzo przesycenia, czyli odży
wia się dobrze, a stępienia zarastają; jeżeli 
zaś słup płynu je s t cienki, to prądy szybko 
go przebiegają i następuje ciągła zmiana 
zubożonego roztworu na bardziej przesycony; 
a  to znów powoduje rozrastanie się płaszczyzn 
stępiających. Tylko przy pewnej wysokości 
słupa płynu prądy m ają szybkość normalną. 
W reszcie niepoślednie znaczenie ma też kon-
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centracya. Trzeba zwrócić uwagę, że płasz
czyzny stępień m ają zawsze dużą bardzo 
energią przyrostu, k tóra sprawia, że ich po
wierzchnia szybko się zmniejsza, jak  wska
zuje fig. 10. W jednakowym czasie na płasz
czyznach dominujących przyrasta cienka 
warstewka, gdy na stępieniach osadza się 
daleko grubsza. Otóż w roztworze słabo 
przesyconym płaszczyzny dominujące wcale 
prawie nie narastają, a cząsteczki stałe 
układają się tylko na stępieniach, mających 
wielką energią przyrostu, s ta ją  się one wsku
tek tego coraz węższe i ostatecznie zarasta
ją. W  mocno zaś przesyconym roztworze, 
chociażby w nim rosło wiele kryształów— 
wszystkie one będą dobrze odżywiane i stę
pienia będą ledwo widoczne. T ak  więc na 
szerokość szybko rosnących, energicznych, 
ścinających krawędzie płaszczyzn wpływa 
jednocześnie objętość roztworu, stopień prze
sycenia wysokości słupa roztworu, obszar 
dna naczynia i ilość kryształów. Chcąc 
wyhodować np. kryształy ałunu z szerokiomi 
płaszczyznami sześcianu i dwunastościanu, 
najlepiej jest urządzić doświadczenie, jak  
powyżej wskazano, a mianowicie wziąć 5 l 
płynu, 130 g przesycenia, naczynie o śred
nicy dna równej 24 cm (wtedy wysokość 
płynu 108 mm) i 10 maleńkich kryształków 
na zarodki. K rystalizacyą trzeba rozumie 
się prowadzić przy tem peraturze stałej i dość 
niskiej. Można wtedy po dziesięciu dniach 
otrzymać kryształy m ające około 25 mm 
w krawędzi, a płaszczyzny dwunastościanu, 
które zazwyczaj są ledwo widoczne, będą 
miały około G mm szerokości. W  ten spo
sób można dziś przedstawić wyniki niezbyt 
licznych badań, dokonanych nad powstawa
niem i rozwojem kryształów.

(Dok. nast.).
Zygm unt Weyberg.

na k rań cach  w sch o d n ich  A zyi.

(D okończenie).

Położywszy przed sobą kartę  Oceanii, gdy 
zobaczymy te  tysiączne wyspy, składające 
dziesiątki archipelagów, rozsiane po obu |

stronach równika, od zwrotnika R aka (Ha- 
wai), poza zwrotnik Koziorożca do 46° szero
kości południowej (Nowa Zelandya), aż do 
110° długości zachodniej (wyspa W ai-hu czyli 
W ielkanocna) i zadawszy sobie pytanie, skąd 
ludność na tych wyspach pochodzi, gdy sobie 
przypomnimy, że ci wszyscy wyspiarze stano
wią ludność napływową i są malajami, przed
siębiorczość i wytrwałość, a głównie śmiałość 
tych malajów, którzy bez środków komuni- 
kacyj europejskich, na drobnych łodziach 
odważyli się na takie podróże, wzbudzi słusz
nie w nas podziw. Ten podziw będzie jesz 
cze zwiększony, skoro nadto przypomnimy 
sobie, źe nietylko w tym jednym kierunku, 
na wschód od ich kolebki, odbywały się pe- 
regrynacye malajskie i że M adagaskar (leżą
cy pomiędzy 44—50° wschodniej już długości) 
otrzymał w ich osobach (howowie) głównych 
zdobywców i pierwszych założycieli państwa 
madagaskarskiego. Ludność polinezyjsko- 
malajska ginie w zetknięciu się z rasą  białą. 
Zniknięcie jej zdaje się być wyrokiem nie- 
cofniętym przyrody. Ginie bowiem zarówno 
w niezależnej aż do chwil ostatnich (od mie
siąca Stan Ameryki północnej) Hawai, jak 
w konstytucyą obdarzonej a do Anglii nale
żącej Nowej Zelandyi, jak  i na innych wys
pach, pozostających pod pierwotnym swym 
rządem, lecz gdzie tylko europejczycy osied
lać się zaczęli. Niedawne wcielenie M ada
gaskaru do kolonij francuskich zapewne 
w tym kierunku oddziała i na malajów ma- 
dagaskarskich. Lecz inne widocznie wyroki 
przyroda wydawała w przeszłości. Dziel
ność dawna pozostaje zawsze dzielnością— 
choć we wspomnieniach dziejowych, choć tyl
ko na kartach historyi. Wszak dzień wczo
rajszy już jest historyą, stając się prze
szłością.

Otóż to wszystko, co japończyków obok 
ludów mongolskich od nich odróżnia, otrzy
mali oni od malajów. Quatrefages nawet 
wycofowuje ich z rasy mongolskiej i wraz 
z malajami zalicza do rasy oceanijskiej ').

A  odróżnień je s t wiele.
Każdy z trzech narodów, które na krań

cach wschodnich w południowej części Azyi 
środkowej poznajemy, doszedł już był w roz-

‘) O pus c ita tum . str. 507.
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woju swoim kulturalnym, i to przed wiekami, 
do najwyższego stopnia tego rozwoju, to jest 
do takiego, do jakiego tylko w tem ognisku 
kultury dojść mógł jedynie. Czas dla tych 
narodów jakby już był stanął, bieg dzie- | 
jów na krańcach wschodnich Azyi się za
trzymał.

W  uzdolnieniu swem to zatrzym anie się 
czasu i dziejów narody te poczytywać zaczęły 
za szczyt pomyślności i dobrobytu. Z  takie
go zapatrywania się na ten stan rzeczy wy
pływało jako jedyne zadanie taki stan rzeczy 
utrzymać.

W  rozwoju swym społecznym każdy z wy
mienionych narodów doszedł był i to przed 
wiekami, a chińczycy przed ich setkami na
wet, do utworzenia własnego państwa. P ań 
stwa narodowe stały się przedstawicielami 
dążności narodowych i rządy wykonawcami 
zadań narodowych. Utrzymanie więc bez 
zmiany stanu rzeczy w każdym narodzie za 
swój cel jedyny przyjąwszy, rządy wszystkie 
rozporządzalne *, środki, a miały ich niewy
czerpaną ilość i władały wszystkiemi jako 
nieograniczone monarchie, ku temu celowi 
skierowały i jem u poświęciły wyłącznie.

Ponieważ wewnątrz każdego państw a gó
rowało ponad wszystkiem zadowolenie z istnie
jącego w kraju  porządku i powstała chęć 
utrzymywania niezmiennie raz zaprowadzo
nego stanu rzeczy, inicyatywa jakiejkolwiek- 
bądź zmiany i pobudka do tej inicyatywy 
mogły przyjść tylko z zewnątrz. Owem „ze
w nątrz” dla Korei i Japonii przez długie 
wieki były Chiny, a dla Chin—Ocean wschod
ni, bezbrzeżny i nieskończony, gdyż ich nau 
ka i stan żeglugi takim go czyniły. Wszystko 
więc szło pomyślnie. Zadanie rządów było 
ułatwione i cele ich łatwo się osięgały—aż 
do czasów przybycia na brzegi tych państw 
okrętów europejskich.

Niedopuszczać okrętów tych do swoich 
portów, a tępić osiedlających się siłą lub 
podstępem europejczyków na swojej ziemi 
stało się jedynym przed grożącem niebezpie
czeństwem środkiem ratunkowym, przez 
prosty instynkt podawanym. Chwyciły się 
więc tego środka rządy tych trzech państw 
i, jak  wiemy, przez wieki cztery wytrwale 
i umiejętnie stosowały go w praktyce. Lecz 
nie zawsze one miały mieć do czynienia tylko 
z portugalczykami i holendrami.

Obecnie, gdy Rosya graniczy już z Koreą, 
a przez M andżuryą układa odnogę kolei sy- 
birskiej, gdy Francya z Tonkinu a Anglia 
z Birmami dotykają do samych Chin, jedna 
tylko Japonia, jakkolwiek najmniej zagro
żona, potrafiła krytycznie spojrzeć na swą 
przeszłość i trzeźwo ocenić nową, wypływa
jącą z biegu dziejów wszechświatowych, więc 
niecofnioną sytuacyą. To poprowadziło ją  
do rozpoczęcia reform. I ,  przyznać należy, 
rozpoczęła od rzeczy podstawowych.

Chiny, rządzone przez syna niebios, który 
ukrywa się, niby na ojczystem niebie, w swych 
pałacach niedostępnych zwykłym ludziom, 
przedstawiają zawsze typ niezmienny monar
chii wschodniej, zaprawionej teokratyzmem. 
Korea zawsze czci jednakowo rządzącego nią 
z władzą nieograniczoną monarchę swego, 
na którym nigdy oko poddanego spoczywać, 
na którego nigdy cień poddanego padać nie 
może, a który, panując nad narodem cztery 
razy mniej licznym niż japończycy a czter
dzieści niż chińczycy, bywał zawsze hołdow- 
nikiem jednego z monarchów sąsiednich. J a 
ponia, wprowadziwszy u siebie rządy konsty
tucyjne na wzór monarchij konstytucyjnych 
na zachodzie Europy, próbuje szczerze 
i uczciwie godzić parlam ent narodowy z tra 
dycyjnym tronem. Gdy zaś, zapomocą sztu
ki wojennej europejskiej nad dziesięć razy 
potężniejszym wrogiem, Chinami, w niedaw
nej wojnie o prawa do Korei, odniosła roz
głośne zwycięstwo, zachęcona powodzeniem 
nie bez słuszności przypisywanem nowemu 
w kraju porządkowi rzeczy, otwiera obecnie 
naoścież wrota do siebie nauce europejskiej, 
jakkolwiek, ostrożna, przez szparę zaledwo 
w nich wpuszcza europejczyków i to w cha
rakterze nauczycieli. . .  Od przyjęcia się 
kultury europejskiej w Japonii zależeć będą 
losy dziejowe Wschodu azyatyckiego. Ono 
rozstrzygnie pytanie, kto w przyszłości, 
mniej lub więcej odległej, na tych krańcach 
gospodarzyć będzie, czy europejczycy, z pół
nocy i z południa na nie jak  obecnie z powo
dzeniem zupełnem się wdzierający, czy też 
przez kulturę europejską odrodzeni japończy
cy, ci potomkowie mongołów i malajów.

Świeże dwa wypadki, skuteczny choć ta 
jemny i oględny udział Japonii w powstaniu 
krajowców przeciw hiszpanom na Filipinach 
i protest jej przeciw wcieleniu do Stanów
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Zjednoczonych A m eryki północnej wysp Ha- 
wai jako Stanu nowego, wykazują budzenie 
się w niej pewnej instynktowej zapewne 
chęci szerszego życia dziejowego. Powstanie 
Hiszpania może uśmierzyć, jakoż podobno 
już i uśmierzyła; ale po pierwszem może 
również nastąpić i drugie. N ad protestem 
może kongres i senat Stanów Zjednoczonych 
przejść do porządku dziennego. Ale po wcie
leniu Hawai może przyjść kolej i na inne 
wyspy Oceanijskie, a te inne mogą już być 
bliższe Japonii. Ocean wschodni, jakkolwiek 
zajmuje całą półkulę ziemi, nie jest wcale 
bezbrzeżnym. O kilkanaście mil morskich 
od brzegów Japonii oddalona K orea leży 
pośrodku na krańcach wschodnich Azyi po
między Tonkinem a Syberyą . . .

Dobiegliśmy do końca. Jedno wszelako 
pozostało jeszcze pytaLie.

Te kilkadziesiąt ludów, rozsianych na 
krańcach wschodnich Azyi, od koła biegu
nowego do równika, różne cerą, postacią, 
mową, stopniami kultury i uspołecznienia, 
podlegać muszą klasyfikacyi rasowej. W ięk
szość ich należy do rasy mongolskiej, co było 
zaznaczane przy ich opisywaniu. Lecz są 
i takie, które do tej rasy zaliczyć się nie 
dają. W ięc gdzie ich pomieścimy?

N a północo-wschodzie tylko jednych kam- 
czadałów i eskimów Quatrefages zalicza do 
rasy mongolskiej, tworząc z pierwszych 
osobną rodzinę kamczadalską w gałęzi wła
ściwie mongolskiej szczepu syberyjskiego, za
liczając drugich do szczepu amerykańskiego 
tej rasy. Rodzina kamczadalska obejmuje, 
według niego, grupę kamczadałów kamczac- 
kich (a więc wschodnich, południowych i za
chodnich), oraz przytem aleutów z wysp 
Aleuckich. Czukczowie zaś z koryakami s ta 
nowiąc jednę rodzinę, należą, wciąż według 
niego, do rasy białej. W  tej zaś rasie spe- 
cyalne zajm ują stanowisko, do 2rozumienia 
którego poznać należy podział rasy białej 
całkowity.

R asę białą czyli kaukaską Quatrefages 
dzieli na cztery szczepy: allofilski (obco- 
plemienny niby), fiński, semicki i aryjski. 
W  pierwszym szczepie wyróżniwszy gałęź 
azyatycko-amerykańską w niej dopiero za
mieszcza rodzinę czukczów.

Wielu antropologów i etnografów z ludów 
zamieszkałych na krańcach północnych i pół- 
noco-wschodnich Azyi tworzą osobną rasę, 
nazywaną hyperborejską czyli hyperboreów 
i do niej wprowadzają zarówno czukczów 
i koryaków jak  i kamczadałów i eskimów. 
D r  Dybowski przychyla się do takiego utwo
rzenia nowej rasy, robiąc uwagę, że „jeżeli 
ta  nazwa nic nie objaśnia, zato też niczego 
przytem nie obiecuje”.

W części północnej Azyi środkowej, na 
wschodnich jej krańcach, Schrenck, wśród 
ludów pochodzenia mongolskiego wyróżnia 
dwa, ainów i giliaków, zupełnie obcych mon- 
gołom, a wyróżniwszy, zalicza te ludy do lud
ności paleoazyatyckiej, dawnych, pierwot
nych mieszkańców Azyi. Quatrefages zali
cza ainów do rasy białej i mieści ich w szcze
pie allofilskim, w gałęzi azyatycko-amerykań- 
skiej, obok czukczów i koryaków. Giliaków 
zaś zalicza do rasy mongolskiej i, wbrew 
Schrenkowi, mieści w rodzinie tunguskiej, 
stanowiącej, jak  to sobie przypominamy, ga
łęź właściwie mongolską w szczepie sybir- 
skim. Inni antropologowie, zgadzający się 
na istnienie rasy hyperborejskiej, zaliczają 
do niej ainów i giliaków.

Ludy i ludki na krańcach południowo- 
wschodnich Azyi, chociaż, również jak  i na 
północy, oddalają się niektóre od ludów 
mongolskiego pochodzenia, nie są jeszcze 
wszelako, dla braku odpowiednich materya- 
łów, ostatecznie w rasie mongolskiej wyróż
nione, ani też do innych ras, jak  to miało 
miejsce z ludami północnemi, wprowadzone.

I. Radliński.

KRONIKA HAUKOWA.

—  0  chemicznem działaniu św iatła. P. S.
G ibson zw raca uw agę, że w szystk ie reakcye che
miczne, wywołane działaniem  św iatła, p ro w a
dzą  do zm niejszenia elektrycznego oporu  środo
w iska, w k tórem  reak cy a  zachodzi. Spraw dza 
się ten  wniosek indukcyjny zarów no w n a jp ro s t
szych ja k  i w na jbardzie j złożonych p rzy p ad 
kach. Do najprostszych  przypadków  należą np. 
następu jące  dzia łan ia  św iatła  : selen k ry s ta licz -
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ny ośw ietlony lepiej p rzepuszcza  p rą d , n iż I 
w ciemności; tę  sam ę własność, jak k o lw iek  I 
w m niejszym  stopniu , posiada siarka . P ro m ie 
nie pozafiołkow e i prom ienie ron tgenow skie  
czynią, pow ietrze p rzew odnikiem  elektryczności. 
Ż ółty  fosfor pod wpływem św iatła  p rzem ien ia  się 
na czerw ony i w tedy m a w iększe przew odnictw o.

W  innych reakcyacłi, w yw ołanych p rzez  św ia
tło , pow tarza  się to  sam o : w ilgotna m ieszanina 
chloru  i w odoru p rzem ien ia  się na  kwas solny, 
będący doskonałym  przew odnikiem ; tlenek  sreb ra  
i tlenek  z ło ta  u tra c a ją  na św ietle tlen  i pi-zemie- 
n ia ją  się na czyste m etale (przew odniki); tlenek  
ołowiu pochłania na św ietle tlen  z pow ietrza  
i u tlen ia  się na  m inią i dw utlenek ołowiu, k tó re  
są  lepszem i przew odnikam i, niż p ierw otna  g le j
ta . W tym  sam ym  k ie ru n k u  p rzeb ieg a ją  fo to
chem iczne reakcye w roztw orach . W oda ch lo 
row a (zły przew odnik) p rzem ien ia  się n a  kwas 
solny (dobry  przew odnik). W oda brom ow a ro z 
k ład a  się rów nież, jakko lw iek  w olniej. W ilgo tny  
jo d ek  potasow y rozk łada  się w edług w zoru

4 KI +  2K 20  - f  0 2 =  4K OH  +  2 I2

tw orzy  się wodan p o tasu — lepszy przew odnik  
od jo d k u .

S tężony kw as azotny zabarw ia  się na św ietle 
na żółto od w ydzielanego dw utlenku  azo tu , we
dług w zoru

2 H N 0 3 =  H 20  - f  N ,0 4 +  O .

I  ta  reakcya prow adzi do zw iększenia p rz e 
wodnictw a, gdyż roztw ory  kw asu azotnego 
m ają  najw iększe przew odnictw o p rzy  s tężen iu  
ca. 3 2 ° /0 HNOa. Stężony kwas azo tny  ro z 
k ład a  się też na św ietle dopóty , dopóki nie osięg- 
nie tego p raw ie  stężenia.

(Z eit. pLys. ch.).

L .  B r .

—  Otrzym ywanie rodanku barytu z zużytej 
masy gazowej. D otychczasow e sposoby o trz y 
m yw ania ro d an k u  ba ry tu , stosow anego w fa r -  
b ierstw ie, ko rzysta ły  przew ażnie  z rodanku  am o
nu, zaw artego w m asie gazow ej. W  Z eitsch rift 
f. Angew. Chem., 1897 , s tr .  29 7  —2 9 8 , zn a jd u 
jem y  nowy sposób H ólblinga, po lega jący  na 
o trzym yw aniu  ro danku  b a ry tu  w p ro st z b łęk itu  
p rusk iego , zaw artego w masie czyszczącej gaz. O d
byw a się to  zapom ocą gotow ania m asy z siark iem  
b a ry tu  w obecności wolnej s ia rk i, k tó rą  zu ży ta  
m asa zaw sze zaw iera. D ziałanie p rzedstaw ia  się 
ja k  następu je  :

1. F e83 F e2(C N )l2 -f- 12B aS
=  6B a2Fe(C N )G - |-  8F eS  +  4S  .

2. 2B a2Fe(C N )c +  2BaS -f -  12S
=  6 B a(0 N S )a +  2F eS  .

Po półgodzinnem  gotow aniu masy z nadm ia
rem  10 — 15°/0 teoretycznie po trzebnego  siarku  
b a ry tu  w antoklaw ie pod ciśnieniem 3 atm ., cały 
b łęk it p rzechodzi w rodanek  ba ry tu . Czynność 
dalsza polega albo na  : 1) zobojętn ieniu  prze-

( filtrow anego roztw oru  p rzez  kw as siarkaw y, 
z w ydzieleniem  nadm iaru  s ia rku  b a ry tu  w p o 
staci tio -siarczauu  i częściowem w ydzieleniu 
się siark i; p rzefiltrow any roztw ór odparow uje 
się do c. wł. 1 ,38  , przyczem  w ydziela się siar- 

i kon b ary tu ; po dekantacy i znowu w yparow uje 
j  się do c. wł. 1 ,75  — 1 ,7 9 , wobec czego o trzym u

je  się ro d an ek  b a ry tu  k ry sta liczny , odpow iada
jący  handlow em u; albo na 2) p rzepuszczen iu  

j  p rzez  roz tw ór dw utlenku węgla, co pow oduje 
! w ydzielenie w ęglanu b a ry tu  oraz siarkow odoru 

i odparow aniu  do c. wł. 1 ,75  — 1,79 : klarow ny 
| roztw ór w ydziela rodanek  b a ry tu  handlowy. 

P ro d u k ty  uboczne, pow stające przy  tym  sposobie 
( tio -s ia rczan  ba ry tu , s ia rka , siarkow odór, węglan 

i b a ry tu ), da ją  się nanowo zużytkow ać do fabry- 
I kacy i po odpow iedniej przem ianie.

a

—  Szybkie oznaczanie ilości żelaza we krwi 
(hemoglobiny). W  celach fizyologicznych i le 
k arsk ich  często bardzo  je s t  w ażnem  oznaczenia 
ilości żelaza we krw i. Dotychczasow e m etody 
stosow ane w tym  celu są albo zby t zaw ile i wy- 
m ag ają  dłuższego czasu, albo nie są dostatecznie 
dokładne, lub w reszcie po trzeba  do ich w ykona
n ia  dużej stosunkow o ilości krw i. W obec tego 
in te resu jącą  je s t  m etoda ogłoszona niedawno 
p rzez  p. Jo llesa  w spraw ozdaniach z posiedzeń 
A kadem ii nauk w W iedniu. Pozw ala ona określić 
ilościowo żelazo w ciągu 10 do 15 m inut z do
sta teczn ą  ścisłością, jeże li ty lko  m a się w pogo
tow iu  opisane poniżej dw a roztw ory . Zapom ocą 
pipety  w łoskow atej w yciąga się z nakłótego ig ie ł
k ą  palca dokładnie 0 ,05  cm3 krw i, przyczem  
sta rann ie  należy unikać w essania m ałych pęche
rzyków  pow ietrza . Z aw artość ru rk i następnie 
szybko w ypuszcza się na  dno ty g la  porcelanow e
go lub  p latynow ego, k tó ry  ustaw ia się na płytce 
azbestow ej. O grzew a się tyg ie l naprzód  małym 
płom ykiem  gazow ym , następnie  większym , a po 
odparow aniu  spopiela  się k rew  na wolnym p ło 
m ieniu gazowym. P rzy tem  sp a la ją  się części 
o rganiczne krw i, po zo sta ją  zaś ty lko składniki 
n ieorganiczne, a w raz z niem i żelazo. P rzy  ża
rzen iu  na pow ietrzu  żelazo zam ienia się na tlen- 
n ik  żelaza, k tó ry  bardzo  tru d n o  je s t  ro zp u sz 
czalny zarów no w stężonym  kw asie solnym ja k  
naw et w wodzie królew skiej. T rzeba  więc ten  
zw iązek przeprow adzić  w stan  rozpuszczalny  
p rzez  stopienie z bezw odnym  kw aśnym  s ia rcza
nem  po tasu . D odaje  się w tym  celu 0 ,1  g tej 
soli, a  o trzym aną po stop ien iu  masę sp łókuje  się 
do cy lindra kalibrow anego, poczem  zaw artość 
żelaza oznacza się ko lorym etrycznie na n a s tęp u 
jące j zasadzie. Jeżeli roztw ory  wodne obojętne 
lub  słabo kw aśne soli tlennikow ych żelaza mie-
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szam y z roztw orem  rodanku  am onu, CSN(NH4)4 , 
o trzym ujem y zabarw ienie krw isto  czerwone słab 
sze lub  silniejsze, zależnie od ilości żelaza, 
a  pochodzące z tw orzenia się ro danku  żelaza. 
Dwa roztw ory  soli żelaza o jednakow ej zaw arto 
ści tego m etalu  dają, jednakow ej intensyw ności 
zabarw ienia z rodankiem  amonu. Jeżeli zatem  
roztw ór soli, k tó re j zaw artości żelaza nie znam y, 
daje  tak ie  samo zabarw ienie co i roztw ór o do
k ładn ie  znanej nam  zaw artości żelaza, w tak im  
raz ie  dow iadujem y się bezpośrednio o ilości p o 
szukiw anej. D la w ykonania tego rozb io ru  po
trzeb a  zatem  mieć w pogotow iu roz tw ór o znacz
nej zaw artości żelaza. W  tym  celu stap ia  się 
0 ,0 3 5 8  g chem icznie czystego tlenn iku  żelaza 
z 50 g bezw odnego kwaśnego siarczanu  potasu , 
masę stopioną spłókuje się do kolbki półlitrow ej 
i rozpuszcza dokładnie do objętości 500 cm3. 
N astępnie m ieć trz eb a  dw a cy lindry  szklane 
doskonale równej wysokości i jednakow ej średni
cy (1 ,5  cm ), kalib row ane do 15 cm 3 i opatrzone 
w odpow iednie znaki liczbam i 1, 1 ,5 , 2, 2,5 
i t .  d. do 15. K ażde dwa odpow iadające sobie 
znak i, np. 10, zn a jd u ją  się w obudw u cylindrach 
na  dokładnie jednakow ej wysokości od oka. 
U  dolnego końca każdy cylinder je s t  zaopa trzo 
ny w k ran ik , k tórym  m ożna ciecz upuszczać. 
S topioną m asę, o trzym aną w pow yższy sposób 
z badanej k rw i, spłókujem y w odą gorącą do 
jednego  z  cylindrów  i dopełniam y w odą do zn a 
ku  10. W  d rug i cylinder w lew am y dokładnie 
1 erą3 owej cieczy, służącej do porów nania 
i rów nież dopełniam y wodą do 10. N astępnie 
do każdego cylindra dodajem y po  1 c m 3 ro z 
cieńczonego kw asu solnego ( 1 : 3 )  i prócz tego 
po 4 cm3 roztw oru  ro d an k u  am onu (7 ,5  g 
w litrze  wody). Z aw artość w obudw u cylindrach 
dobrze skłócam y, a pow stające zabarw ienia p o 
rów nywam y w ten  sposób, że staw iam y obadwa 
cylindry  obok siebie na  b iałej płycie porcelano ' 
w ej i p rzy  jednakow em  ośw ietleniu spoglądam y 
zgóry p rzez  słupy  cieczy na b ia łą  płaszczyznę. 
Z cieczy mocniej zabarw ionej upuszcza  się n a 
stępnie  zapom ocą k ran ik a  ty le , ażeby różne co 
do w ysokości słupy cieczy m iały jednakow o silne 
zabarw ienie. O dczytu je  się po tem  objętość p o 
zostałego w cylindrze roztw oru  porów nawczego, 
k tórego  zaw artość żelaza dokładnie je s t  w szakże 
znana, a  stąd  wiadomo także , ile że laza  znajdu je  
się w badanej krw i. Z ilości żelaza znów m ożna 
obliczyć ilość hem oglobiny.

M. FI.

—  Wydzielanie wody w stanie ciekłym przez 
rośliny. Jakkolw iek w ielokrotnie ju ż  zajm owano 
się badaniem  w ydzielania wody p rzez  rośliny, nie 
m ożna było dotąd  wykryć praw idłow ości tego 
zjaw iska. Jedn i dostrzegali tylko okres dzienny, 
inni wnosili, że okres ten  m a p rzeb ieg  ty lko  noc
ny, inni wreszcie zgoła żadnej nie m ogli dopa
trzeć  się regularności. Obecnie badan ia  te  po d 
ją ł  znowu p. M aksym  C ornu, stosu jąc  do nich

m etodę ściślejszą, niż poprzednio , opadające bo
wiem krople  przy  pomocy u rządzen ia  e lek trycz
nego same się zaznaczały; p rzy tem  w praw dzie 
p. Cornu przypuszczał, że każda  k rop la  w je d 
nakich okolicznościach zaw iera jed n ak ą  ilość 
wody, ale obserw acya ilości k rope l m ogła być 
kontro low ana przez pom iar c iężaru  lub  objętości 
wody w ypływ ającej.

P rzy rząd  uży ty  był belką w agi o ram ionach 
nierównych, z k tó rych  jedno dźw igało p ły tkę, 
p rzy jm u jącą  krople  opadające; spadek k rop li 
zakłóca rów nowagę i przeryw a p rąd , skąd  na 
obracającym  się jednosta jn ie  w alcu w ypisuje się 
znak. P rzytem  notow ano starann ie  i w arunki 
m eteorologiczne, ja k  blask  słoneczny, deszcz, 
zachm urzenie, tem pera tu rę  g ru n tu , zmiany tem 
p era tu ry  pow ietrza. D ośw iadczenta prow adzone 
były głównie na krzew ie winnym, w r. 1 8 8 1 ,1 8 8 2  
i 1883 , poczem  au to r mógł podjąć je  nanowo 
dopiero w r .  1895.

W arunk i pogody w ciągu tych la t były  bardzo 
różne, a s tąd  też dw a pędy krzew u winnego za
częły wodę w ydzielać dopiero 18 i 24 kw ietnia, 
gdy  na  dwu innych, w r. 1897 , ju ż  24  m arca 
zjaw isko to  się okazało; były to  epoki sk ra jne . 
P ień główny rośliny  ścinano ukośnie i ta k  go 
skrzyw iano, by płaszczyzna przecięcia p rzy jm o
w ała k ierunek prostopad ły  do p ły tk i, na ram ie
niu wagi osadzonej. R ezulta ty  bad ań  okazały, 
że w ydzielanie wody rozpoczynać się może o k aż 
dej godzinie doby, a następu je  bez po trzeby  o d 
św ieżania przecięcia. Z początku  dokonywa się 
powolnie, następn ie  p rzyśpiesza się i pozostaje 
statecznem ; trw a  w tedy p rzez  czas dłuższy lub 
kró tszy , poczem dopiero u jaw nia się pew na p e - 
ryodyczność. P ierw otn ie  wydobywa się woda 
kropelkam i z różnych punktów  przecięcia; n ie 
kiedy, gdy w ydzielanie je s t słabe, a przecięcie 
zasycha, k rop le  oddzielne w ydobyw ają się gw ał
tow nie, w odstępach czasu dochodzących do 20 
m inut. Jeżeli okoliczności zew nętrzne pozostają  
niezm ienne, to  praw idłow ość spadku  kropel 
znacznie je s t  w iększa, aniże li możnaby zgóry 
przypuszczać, co też  uspraw iedliw ia m etodę 
przez  au to ra  uży tą , a  na liczeniu k ro p e l po lega
jącą . W ydzielanie wody trw a  p rzez  k ilka  dni 
lub  p rzez  k ilka tygodui; z początku  p rzeryw a 
się na  k ilk a  ty lko godzin na dobę, a w reszcie po 
k ilku  dniach uryw a się zupełnie, p rzyczem  za
chodzą pewne charak terystyczne właściwości.

T. B.

—  Zawartość ozonu na szczycie Montblancu.
W  spraw ozdaniach paryskiej A kadem ii nauk  pan  
M de T h ierry  donosi, że podczas w spinania się 
na  M ontblanc był zaskoczony gradem , k tó rego  
z ia rna  wywoływały intensyw ne błękitn ienie p a 
p ie rk u  napojonego jodkiem  po tasu  i krochm alem , 
a to z powodu zaw artości ozonu. A u to r ozna
czył zaw artość ozonu w atm osferze i p rzekonał 
się, że w Chamounix, polożonem na 1 050  m n ad  
poziom em  m orza, w 100  cm3 pow ietrza  zna jdu je
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się 3 ,5  my ozonu, a na G rand M ulets w tak iej 
sam ej objętości pow ietrza  9 ,4  mg, czyli cz te ry  
razy  więcej niż w P aryżu . W ynikałoby, że ilość 
ozonu w zrasta  z w ysokością położenia. Jednakże  
zauw ażyć w ypada, że m oże w rzeczyw istości 
wcale nie ozon wywoływał ów odczyn z p a p ie r
kiem  jodokrochm alow ym . W iadom o bowiem 
obecnie, że ozon w ystępuje w  a tm osferze nader 
rzadko . Być zaś m oże, że p. T h ie rry  poczy ty 
wał za  ozon azo ton  am onu zaw arty  w każdej 
wodzie deszczow ej.

A. L.

ROZM AITO ŚCI.

szkieł ochronnych pom ysłu d -ra  Thom alli. Za
m iast szk ła  uży ty  w nich został żela to id  Sche- 
ringa; je s tto  m asa elastyczna, mocna i zupełn ie  
p rzezroczysta , hartow ana w octanie am ylu. M asa 
ta  opiera się naw et m ocnym  uderzeniom  d ro b 
nych kam yczków  lub  odłam ków  żelaza, z pow o
du  sprężystości, k tó ra  spraw ia, że ciała te  po- 
p ro s tu  o d b ija ją  się; w rzadkich  w ypadkach, 
gdy ciała te  p rzeb ija ją  pow ierzchnię żelatoidu, 
pozbaw ione są  ju ż  znacznej części swojej siły 
żywej i oko ju ż  nie je s t  tak  narażone. P on ie 
waż w pow ierzchni że la to idu  porobione są  d ro b 
ne o tw orki, p rze to  tw orzący się strum ień  p o 
w ietrza  ch ron i oko od zbytniego gorąca. N a
reszcie szk ła  te , o barw ach rozm aitych, p rzy  
ze tkn ięciu  z ogniem ulegać m ają ty lko zw ęgle
n iu , lecz nie pa lą  się płom ieniem .

—  Nowe okulary ochronne. P od ług  pism a 
Chem. In d u s trie , 1896 , s tr .  554 , w berlińskich  
tacyach  ra tunkow ych  zastosow ano nowy ro d za j

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
z a  ty d z ie ń  o d  d . 28  l ip c a  d o  3 s ie rp n ia  1897  r .

(ze spostrzeżeń na stacy i meteorologicznej p rzy  Muzeum Przem ysłu  i Rolnictw a w W arszaw ie).
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Sum a
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U w a g i

7 r. l p . 9  w. 7 r. l P - 9 w. Najw . Najn.

28 S. 45,2
I

44 ,2  , 44,3 14,5 16,8 17,4 21,0 14,1 94 E ’,NE2,WN3 22,4 •  w  nocy i w  dzień;
29 c . 43,3 44 .4 45 ,8 17.4 20,9 19,2 22,0 16,4 89 N3.NE3,S‘ 16,3 •  w  nocy i w  południe
30 p. 46 .9 47,5 48.6 '5 ,9 21,1 17,6 21,5 16,0 73 S-2,ES»,S2 3,o •  w  nocy i w  dzień kilkakr.
31 s. 47,9 46 ,9 46,8 18,6 2 1,6 18,6 22,6 >4,5 66 ES5,S 7,S5 0,7 •  w  nocy

1 N. 4 5 .9 44,9 44.3 16,4 19,6 17,8 22,2 15 ,o 72 S3,ES4,SW 3 ,
2 P . 44.5 44,6 4^ .6 17,8 22,3 2o ,l 24,2 16,7 66 SW 2,SW5,W3 0,0 9  drobny p. m. kilkakrotn.
3 W. 46,5 48 ,3 5o,9 18,8 23,8 19,2 24,0 18,1 68 N5,N5,N5 o,9 •  w nocy

Średn ia  746,1 18,7 75  4 3,3

T R E Ś Ć .  Jub ileusz  stacyi zoologicznej w N eapo lu , p rzez  H. H. —  Ja k  ro sną  kryszta ły?  przez 
Zygm unta W eyberga  (ciąg dalszy). —  S tosunki etnograficzne na krańcach  wschodnich Azyi, p rzez  

I. R ad lińsk iego  (dok o ń czen ie ).—  K ronika naukow a, —  R ozm aitości. —  B uletyn m ełeorologiczny.

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

JI,03BoaeHO UeHaypoio. B a p m a ta , 25 iiojH  1897 r. Warszawa. Druk E m iia Skiwskiego,


