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Podobieństwo sRłaflu t i i e m ic M p  ciał zw ierzęcych  
i roślinnych i u m i a n y  m ateryi w organizmacli 

roślinnych i zw ierzęcy ch

Wiadomo, że przed niejakim czasem 
sądzono, źe skład chemiczny roślin różni się 
bardzo znacznie od składu zwierząt i że 
skutkiem tego mówiono o przeciwieństwie 
tych dwu gromad organizmów żyjących. 
Aczkolwek na zasadzie dzisiejszych wiado
mości podział tego rodzaju uważać trzeba 
za najzupełniej nieuzasadniony, dziwić się 
nie można, że mówiono o nim jako pewniku 
naukowym przez długie lata. Gdy bowiem 
przypomnimy sobie alkaloidy, glukozydy, 
ciała garbnikowe, żywień, olejki eteryczne 
i barwniki, które otrzymać można tylko 
z roślin i dodamy, że i organizm zwierzęcy 
zawiera niejedno ciało specyficzne, to zrozu
miemy z łatwością dlaczego uważano skład 
ciał zwierzęcych za zupełnie odmienny od 
roślinnych, a przemianę materyi w obu 
razach uważano za zjawiska bardzo odmien
nej natury. Niesłuszność tych poglądów 
ujawniła się atoli natychmiast, gdy badanie 
ciał roślinnych nie ograniczało się do wyo
sobnionych z nich związków, wyróżniających

się szczególnym smakiem, zapachem lub 
własnościami trującemi i leczniczemi, lecz 
gdy zwrócono baczniejszą uwagę na te 
związki, które mają ważne znaczenie fizjo
logiczne w rozwoju rośliny i które ze wzglę
du na ich ilości uważane być winny za głów
ne części składowe. Przekonano się wtedy, 
że trzy rodzaje związków organicznych, któ
re i w ciele organizmów zwierzęcych mają 
pierwszorzędne znaczenie, stanowią główny 
materyał budulcowy organizmów roślinnych 
i że przemiana materyi w ostatnich sprowa
dza się przedewszystkiem do zmian, jakim 
związki te ulegają. Trzy te grupy związków 
są ciała białkowe, wodany węgla i tłuszcze. 
Oprócz tego przekonano się, że te same ciała 
nieorganiczne służą do tworzenia organiz
mów obu kategoryj, że jak w ciele zwierzę- 
cem tak i w roślinnem alkalia, wapno, żelazo 
i kwas fosforny spełniają nader ważne czyn
ności. Przekonanie, że pod temi względami 
istnieje zupełna analogia pomiędzy rośliną 
a zwierzęciem jest już od stosunkowo dość 
dawna ogólne, lecz nowsze badania wykaza
ły, że analogia owa jest znacznie ściślejszą, 
że obok powyżej wymienionych związków ist
nieje jeszcze szereg innych ciał, spotykanych 
w obu rodzajach organizmów i źe przemiana 
materyi w roślinach ma wiele podobieństwa 
do przemiany materyi w zwierzętach pod 
wieloma innemi jeszcze względami. Celem
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niniejszego artykułu jest rozjaśnienie tej 
sprawy na mocy najnowszych poszukiwań. 
W tym celu porównamy naprzód skład che
miczny ciała roślinnego ze zwierzęeem, a na
stępnie przemianę materyi w obu orga
nizmach.

Ponieważ białka, wodany węgla i tłuszcze 
mają w obu przypadkach najważniejsze 
znaczenie zwrócimy się naprzód do tych 
trzech zasadniczych grup związków chemicz
nych. Co dotyczy ciał białkowatych to trze
ba wprawdzie przyznać, źe dotychczas nie 
zdołano wykazać absolutnej identyczności 
białka roślinnego a jakimkolwiek białkiem 
zwierzęeem, można więc twierdzić, że w ciele 
zwierzęeem pojawiają się inne ciała białkowe 
niż w roślinie. Białka roślinne i zwierzęce 
zachowują się pomimo to najzupełniej zgod
nie, posiadają jednakowy skład elementarny, 
dają te same odczyny, przemieniają się pod 
wpływem kwasów, ługów lub innych czyn
ników rozszczepiających najzupełniej zgod
nie. Od czasu do czasu wypowiadano 
wprawdzie w tym względzie zdanie odmien
ne; twierdzono np,, że kwas glutaminowy 
otrzymuje się jedynie z rozkładu białka 
roślinnego, lecz twierdzenie to okazało się 
później mylnem. Na zasadzie zaś identycz
ności produktów rozkładu białka roślinnego 
i zwierzęcego dochodzimy do wniosku, że 
budowa chemiczna obu rodzajów białka 
musi być jednakowa. Przekonano się też, 
że w roślinie istnieją przedstawiciele trzech 
grup, na które podzielono ciała białkowe 
zwierzęco, mianowicie albuminy, globuliny 
i nukleoalbutniny. Do pierwszej grupy za
licza się albumin roślinny, otrzymany w po
staci białka ściętego przez gotowanie kla
rownych wyciągów roślinnych, który wszelako 
był jeszcze bardzo mało badany. Ze nasiona 
roślin zawierają związki zbliżone do globu
lin zwierzęcych, wyróżniające się rozpusz
czalnością w roztworach soli udowodnili 
Hoppe-Seyler i uczniowie jego Schmidt 
i Weyl. Zóller stwierdził ich obecność 
w ziemniakach. Istnienie nukleoalbuminów 
w roślinach stwierdza Hammaisten. Przy 
przeglądzie wszystkich faktów znanych
0 białkach roślinnych i zwierzęcych każdego 
uderzy wielkie podobieństwo tych związków
1 mimowli nasuwa się przypuszczenie, że 
różnica pomiędzy niemi nie jest większą od

| różnicy pomiędzy ciałami bialkowemi zwie
rząt wyższych i niższych. Jeszcze większe 
podobieństwo zauważyć się daje pomiędzy 
tłuszczami roślinnemi i zwierzęcemi. Ostat
nie jak wiadomo są glicerydami, t.j. estrami 
kwasów tłuszczowych i gliceryny. Badania 
wykazały, że tłuszcze roślinne są również 
glicerydami i że kwasy tłuszczowe w obu 
razach są te same, mianowicie kwas stera- 
rynowy, palmitynowy i oleinowy. Opócz 
tego w zwierzęcych tłuszczach występują 
w małych ilościach kwasy, wyosobnione też 
z tłuszczów pochodzenia roślinnego, jak np. 
kwas myrystynowy, obecny w tłuszczu orze
chów muszkatowych (owoc Mystica moseba- 
tu), a wyosobniony ze spermy i żółci. Kwas 
arachinowy i kaprynowy, wyosobniony z ole
ju kokosowego, znajduje się, według Hein- 
tza, także w maśle. Pakt zaś, że glukozydy 
roślinne zawierają kwasy tłuszczowe, dotych
czas nie znalezione w tłuszczach zwierzęcych, 
potwierdza jedynie nadzwyczajną różnorod
ność produktów roślinnych, zauważonych 
i w innych przypadkach.

Co do wodanów węgla, to już oddawna 
znany jest fakt, źe cukier gronowy, tak roz
powszechniony w roślinach, występuje też 
w małych ilościach w zwierzętach; pomimo 
to sądzono do niedawna, że wogóle roślina 
zawiera inne wodany węgla, niż zwierzę. 
W ostatnich znaleziono glikogen i cukier 
ml czny, następnie galaktozę, w połączeniu 
z kompleksem, zawierającym azot, w mózgu. 
W roślinach natomiast znaleziono cukier 
trzcinowy, mączkę, inulinę, drzewnik (celu
lozę) i inne. Nowsze jednak badania wyka
zały, źe pod tym względem istnieje wielka 
analogia pomiędzy ciałem roslinnem i zwie- 
rzęcem. Glikogen, zwany także mączką 
(krochmalem) zwierzęcą, znaleziono także 
w wodorostach i w grzybach. Galaktozy 
w stanie wolnym nie znaleziono jeszcze w roś
linach, wykryto ją  jednak pod postacią bez
wodników, t. j. związków, które pod wpły
wem środków hydrolizujących rozszczepiają 
się na galaktozę. Ciała te wchodzą w skład 
ścian komórek. Oprócz tego znane są ciała, 
które, rozkładając się, dają obok galaktozy 
inne glukozy, jak np. rafinozę i stachyozę. 
Wobec tego można przypuścić, że z czasem 
i wolna galaktoza wyosobniona zostanie 
z roślin. Nadmieniamy jeszcze, że według
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Boucharda pewna roślina podzwrotnikowa 
zawiera cukier mleczny. "W zwierzętach niż
szych wykryto następnie tunicynę albo drzew- 
nik zwierzęcy, badany przez licznych chemi
ków, między innemi Wintersteina. Na za
sadzie badań ostatniego tunicyna jest bardzo 
podobna do celulozy roślin i może nawet 
z nią, identyczna; posiada bowiem ten sam 
skład, daje te same odczyny i te same pro
dukty przemiany, co drzewnik zwyczajny. 
W końcu znaleziono w mózgu ludzkim, jak 
również w zwierzętach niższych, ciało zwane 
paramylum, btóre zachowuje się zupełnie 
jak mączka (z jodem daje zabarwienie nie
bieskie) i jest może z ostatnią identyczne. 
To samo ciało wykryto między innemi w me
duzach i robakach.

Obok ciał białkowych, tłuszczów i woda- 
nów węgla znamy jeszcze szereg ciał innych, 
swoistych obu rodzajom organizmów. Wspom
nimy naprzód nukleiny, lecytyny i choleste- 
ryny obecne w komórkach roślinnych. Nu
kleiny są bardzo złożonemi ciałami, zawiera- 
jącemi węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor i naj
częściej też siarkę. Od ciał białkowych róż
nią się nierozpuszczalnością w roztworach 
kwasu solnego i pepsyny. Dzielimy je na 
trzy grupy. Przedstawiciele dwu pierwszych 
grup, rozkładając się obok innych produk
tów, wytwarzają ciała białkowe, przedstawi
ciele zaś trzeciej nie ulegają żadnej prze
mianie. Nukleiny tworzą główną część skła
dową jąder komórkowych, lecz otrzymuje się 
je też przez rozkład ciał proteinowych, zwa
nych nukleoalbuminami, pod wpływem kwa
su solnego i pepsyny. Bliżej zbadane pre
paraty nukleiny otrzymano z ciał zwierzę
cych i drożdży, lecz stwierdzono też, że naj
różnorodniejsze ciała roślinne, traktowane 
płynami trawiącemi, dają ciała azotowe, któ
rych badanie wykazywało,' że pochodzą od 
nukleinów. Co dotyczy lecytyn, to pierwszy 
Hoppe-Seyler wypowiedział przypuszczenie, 
że są one bardzo rozpowszechnione w świecie 
roślinnym i  zwierzęcym. Przypuszczenie to 
oparł na spostrzeżeniu, że eteryczne wyciągi 
roślinne zawierają zazwyczaj fosfor i że przez 
zmydlenie ich obok innych ciał otrzymują się 
związki, występujące przy zmydlaniu lecy
tyn, szczególnie cholina. Likiennk i Schulze 
podali potem metodę, zapomocą której moż- [ 
na wydzielać lecytynę w czystym stanie, J

szczególnie z nasion roślin. Lecytyna roś
linna posiadała wszystkie główniejsze włas
ności lecytyny zwierzęcej i dała przy roz
kładzie te same ciała, mianowicie cholinę, 
kwas gliceryno-fosforowy i kwasy tłuszczowe.

Do trzeciej wyżej wzmiankowanej grupy 
związków należą cholesteryny. O związkach 
tych można się wyrazić podobnie jak o biał
kach; żadna z nich nie jest identyczną z cho- 
lesteryną zwierzęcą, wydzieloną np. z żół
ci lub z mózgu, skutkiem czego pierwsze 
ochrzczono różnemi imionami, jak paracho- 
lesteryna, fytosteryna, parafytosteryna i t. d. 
Lecz różnica tych związków w porównaniu 
ze zwykłą cholesteryną jest bardzo nieznacz
na; polega ona głównie na różnicy w punk
tach topliwości i stopniu skręcania płasz
czyzny światła polaryzowanego.

Ciałem bardzo rozpowszechnionem w orga
nizmach zwierzęcych jest cholina. Niewia
domo dotychczas, czy występuje ona i w sta
nie wolnym. W roślinach cholina występuje 
nietylko jako część składowa lecytyny, ale 
też pod innemi postaciami, prawdopodobnie 
w formie soli. Z choliną spokrewniona jest 
betaina czyli trój metylo-glikokol, wykryta 
poraź pierwszy w burakach (Beta vulgaris), 
a później w wielu innych roślinach. Ciało 
to wykryto też w niewielkich ilościach w mo
czu. Ciała ksantynowe rozpowszechnione są 
zarówno w ustrojach zwierzęcych, jak  i roś
linnych. Sąto ciała bogate w azot, pokrew
ne kwasowi moczowemu. Najważniejsze są 
ksantyna, guanina, hypoksantyna i adenina.

Według badań Kossela powstają one przez 
rozkład nukleinów, skutkiem czego nazywają 
je też zasadami nukleinowemi. Ze ciała te 
znajdują się też w roślinach—udowodnił 
Kossel i inni. Do tejże grupy związków na
leżą zresztą dawno znane części składowe 
roślinne bromina i kofeina, pierwsza okazała 
się dwumetyloksantyną, a druga trójmetylo- 
ksantyną. Do tejże grupy zaliczyć trzeba 
teofilinę, wykrytą w liściach herbaty, izo
mer teobrominy. W pewnym związku 
z ksantyną znajduje się też wernina, wydzie
lona z kilku roślin, dająca przez ogrzewanie 
z kwasem solnym guaninę. W organizmie 
zwierzęcym spotykamy się często z amido- 
kwasami, szczególniej z leucyną lub kwasem 
amidokapronowym i tyrozyną czyli oksyfe- 
nyloalaniną. Ciała te są interesujące szcze-
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golnie z tego względu, że występują między 
produktami rozkładu białek.

I  te ciała znaleziono w roślinach.
Z pomiędzy produktów rozkładu białka, 

charakterystycznych dla organizmów zwie
rzęcych, na uwagę zasługują, przedewszyst- 
kiem mocznik, kwas moczowy, allantoina, 
kreatyna i kreatynina. Jedno z tych ciał 
wykryto w roślinie, mianowicie allantoinę, 
produkt utleniania kwasu moczowego. Mocz
nika nie znaleziono dotychczas w roślinach, 
ale natomiast pokrewną mu guanidynę.

Związkiem pokrewnym kreatynie i krea
tyninie jest może arginina, ciała zasadowe, 
dające mocznik przez gotowanie z wodą 
barytową, podobnie jak kreatyna, skutkiem 
czego przypuszczać można, że arginina jest 
podobie jak kreatyna i kreatynina pochodną 
guanidyny.

W końcu zwrócimy uwagę na fakt, że kwas 
cytrynowy, jeden z najlepiej znanych kwa
sów roślinnych, znajduje się w normalnych 
warunkach w mleku krowiem.

(.Dok. nast.).
L . M.

CHEMI A O D D Y C H A N I A
i krążenie k rw i  na górach. 

i i .

Oddychanie, od czasu doświadczeń słynne
go chemika francuskiego Lavoisiera, nie bez 
powodu bywa porównywanem do sprawy pa
lenia : podczas palenia tlen z otaczającej 
atmosfery łączy się z cząsteczkami paliwa, 
a podczas oddychania gaz ten wiąże się z he
moglobiną czerwonych ciałek krwi i, wędru
jąc po organizmie, łączy się z różnemi jego 
tkankami. Rzecz prosta, że o ile w danem 
powietrzu zawierać się będzie mniej tlenu, 
o tyle sprawa palenia zachodzić będzie wol
niej. Spostrzeżenia i doświadczenia prawie 
w zupełności przypuszczenie to potwier
dzają.

Już Saussure podczas swej wycieczki na 
Montblanc w r. 1787 zauważył, że pomimo, 
iż woda tam wre w temperaturze 84,04° O,

dla zagotowania jej potrzeba zużyć cza
su znacznie więcej, niż na nizinach: jego 
przyrząd spirytusowy tę samą ilość wody, 
którą na poziomie morza zagotowywał w cią
gu 12 minut, na szczycie Montblanc dopro
wadzał do wrzenia zaledwie po upływie pół 
godziny. Tyndall, opisując swą wycieczkę 
na Montblanc w r. 1850, powiada, że świece 
stearynowe znacznie wolniej się tam paliły, 
niż na równinach. D r Benedicenti, asystent 
prof. Mosso robił w tym kierunku szereg 
doświadczeń i spostrzeżeń, z których np. 
okazało się, źa gdy zwykła lampka noc
na pod ciśnieniem atmosfery w tempera
turze 12—13° w ciągu godziny zużywała 
2,1930 g oliwy, pod ciśnieniem, zmniej- 
szonem do 360 mm , co odpowiada wyso
kości 5 950 m nad poziomem morza, lamp
ka ta  o tym samym płomieniu zużywa
ła tylko 1,9119 g oliwy, czyli o 0,2811 g 
mniej. Płomień lampy lub świecy daleko 
bardziej jest wrażliwszym na brak tlenu, niż 
„płomień” życia. Jeszcze w połowie zeszłe
go stulecia T. Ingh i robił następujące 
doświadczenie : umieszczał pod kloszem 
ptaka, mysz i palącą się świecę; otóż okazało 
się, źe zwierzęta w tem zamkniętem po
wietrzu po zgaśnięciu świecy żyć mogły 
jeszcze kilka godzin.

Zdawałoby się, że na szczytach wysokich 
gór, gdzie w powietrzu, rozrzedzonem niemal 
do połowy ciśnienia atmosferycznego, ilość 
tlenu również prawie o połowę jest mniejszą, 
sprawa „palenia” w organizmie odbywać się 
będzie znacznie wolniej. Niejakim probie
rzem do oznaczenia stopnia natężenia tej 
sprawy być tu może ilość wydychanego dwu
tlenku węgla, ilość parującej z powierzch
ni ciała i z płuc wody i temperatura ciała. 
Co dotyczy ilości wydzielanego dwutlenku 
węgla, to chociaż doświadczenia W. Marce- 
ta, dokonane w r. 1880 na wysokości 3 365 m 
nad p. m. wykazały, że na tej wysokości 
ilość ta zmniejsza się o 12—16°/„ w po
równaniu z nizinami, to jednak z szeregu 
spostrzeżeń i obliczeń, wykonanych na Monte 
Rosa (4 560 m) przez brata autora „Znuże
nia”, prof. Ugolino Mosso. wynika, że ilości 
te znacznym wahaniom bynajmniej nie pod
legają. Doświadczenia te były robione 
w temperaturze możliwie tej samej 14—15° O 
nad tymi samymi osobnikami.



W  poprzednim szkicu ') wspominaliśmy 
już, że ilość powietrza wdyclianego w pew
nym przeciągu czasu na Monte Rosa 
(4 560 m) w porównaniu z ilością powietrza, 
wprowadzanego do płuc w tym samym 
czasie w Turynie ( 4 8 6  m) różnic wybitnych 
nie przedstawiała. Dla przykładu przyto
czymy liczbę litrów powietrza, wdychanego 
przez żołnierzy Jac., Sol. i Sar. w ciągu pół 
godziny na różnych wysokościach.

1627 m 2515 m 3017 m 3620 m  4560 m 1627 m

Jac. 273 286 247 232 282 302
Sol. 248 225 304 232 263 199
Sar. 193 175 2 2 0  219 172 161

Ilość zaś dwutlenku węgla, wydychanego 
przez nich w ciągu pół godziny na tych 
samych wysokościach, wyrażona w gramach, 
wynosiła :

Nr 31 WSZE

1627 m 2515 m 3047 m 3620 m 4560 m 1627 n

Jac. 16 18 14 14 15 18
Sol. 15 11 16 17 14 1 0

S a r .2) 1 1 1 0 13 11 9 9

Tak więc, jak to przytoczone powyżej 
tablice wykazują, ani ilość wdychanego po* 
wietrzą, ani ilość wydzielanego dwutlenku 
węgla na szczytach wysokich gór wybitnych 
zboczeń od normy nie przedstawiają. Fakt 
ten, bądź co bądź, jest dość dziwny, i objaś
nić go można tylko niezwykle zawiłemi 
warunkami utleniania się organizmu.

W studyach swych nad tą  kwestyą Mosso 
użył do doświadczeń istot u których „pło
mień życia” w całem tego słowa znaczeniu 
jest doskonale widzialny, mianowici—ro
baczków świętojańskich. Umieszczał je pod 
dzwonem maszyny pneumatycznej, w którym 
rozrzedzał powietrze do 300 mm ciśnienia. 
Oczom jego przedstawił się wtedy widok 
całkiem niespodziewany* W miarę tego, 
jak powietrze pod kloszem stawało się coraz 
rzadszem i ilość tlenu w niem się zmniej
szała, owady poczynały świecić coraz jaskra
wiej : dwa tylne segmenty z komórkami, 
ulegającemi fosforescencyi, wydłużyły się

ł) P atrz  : Oddychanie na górach. Wszech
świat n-r 2S z r. b.

2) Sar., żołnierz la t  22, jeden z najzdrow
szych, najsilniejszych i najwytrzymalszych uczest
ników wyprawy. W aga 65 leg. wysokość 1,73 m.

conajmniej o 3 mm, a światło przez nie wy
dawane z przerywanego, jakie zwykle 
obserwujemy u tych zwierzątek na łąkach 
podczas wieczorów letnich, stało się ciąg- 
łem i mocniejszem. Prawdopodobnie wielkie 
znaczenie ma tutaj układ nerwowy, który 
w pewnych niezwykłych warunkach to po
budza, to hamuje energię utleniania w ko
mórkach i tkankach organizmu.

Wspominaliśmy poprzednio, że pewnym 
probierzem stopnia natężenia spraw che
micznych, zachodzących w organizmie, jest 
ilość wody,. wydzielanej w postaci pary przez 
płuca i parującej z powierzchni ciała.

Zgodnie z prawem Daltona, ilość wody, 
parującej z danej powierzchni, znajduje się 
w stosunku odwrotnym do ciśnienia działają
cego na tę powiorzchnię. Tak więc, w po
wietrzu, rozrzedzonem w dwójnasób, ilość 
parującej z danej powierzchni wody będzie 
dwa razy większą, przypuściwszy, że stopień 
wilgoci jest ter. sam. Na szczytach gór, 
gdzie powietrze wogóle jest suche, parowanie 
to powinno być jeszcze silniejszem.

Człowiek, o ile nie przyjmuje pokarmów, 
ciągle traci na wadze. To ciągłe, stopniowe 
zmniejszenie wagi równoznacznem jest z wy- 
dalanem przez płuca dwutlenkiem węgla 
i parującą z nas wodą i wynosi dla człowieka 
średniego wzrostu w zwykłych warunkach 
w spokoju 1 g na minutę. Oczywiście, w wa
runkach nadzwyczajnych ta utrata na wadze 
może być wprost ogromną. Tak np. badany 
pizez Tissie cyklista, który w Bordeaux pod
czas wyścigów przejechał w ciągu 24 godzin 
620 km, stracił na wadze (po wyłączeniu 
przyjętych i wydalonych płynów i pokar- 

j mów) 7 710 <7 (19 funtów), a ponieważ wa- 
I żył 70 kg, utracił przeto więcej niż dziesiątą 

część swej pierwotnej wagi.
Doświadczenia swe na Monte Rosa 

| (4560 w) Mosso czynił w ten sposób: po 
jednej stronie wagi dziesiętnej polecał usiąść 
badanej osobie i uważał, jaki ciężarek trze- 

j  ba było co pewien czas kłaść na stronę prze
ciwną, ażeby ramiona wagi pozostały pozio- 

I memi. Ze spostrreżeń tych okazało się, że 
gdy w Turynie (276 m) trzeba było w tym 
celu dla zachowania równowagi kłaść co mi
nutę 1 g, na Monte Rosa przy tej samej 
temperaturze w niektórych przypadkach wy
starczała połowa tego ciężaru dla zrówno-
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ważenia osoby badanej. Jeżeli zwrócimy 
uwagę na to, że człowiek traci na minutę 
przeciętnie ł/a g dwutlenku węgla, to przy
jąć musimy, że owa perspiratio imensibilis 
na szczytach gór jest znacznie mniejsza, niż 
na nizinach.

Temperatura ciała, ów również ważny 
sprawdzian stopnia natężenia czynności fizyo- 
logicznych organizmu, jeżeli wyłączymy t. zw. 
gorączkę znużenia podczas wchodzenia na 
góry (patrz szkic następny), na wysokości 
4560 m okazała się mniej lub więcej nor
malną.

Przechodzimy obecnie do kwestyi krążenia 
krwi w powietrzu rozrzedzonem.

** *

Zapewne niejeden z czytelników Wszech
świata był obecnym podczas stawiania cho
remu baniek. Operacya ta, dziś coraz rza
dziej stosowana, polega, jak  to powszechnie 
wiadomo, na tem, że w naczyniu szklanem 
zwanem „bańką”, a mającem kształt kielisz
ka, rozrzedzamy powietrze zapomocą palą
cego się spirytusu, a następnie bańkę tę 
przystawiamy do danej powierzchni ciała. 
Wkrótce skóra, objęta ową bańką, nabrzmie
wa, czerwieni się lub sinieje, a naczynia 
krwionośne w niej niekiedy pękają i krwa
wią. Przystawiona „bańka" działa tu więc 
jako pompa ssąca : wskutek zmniejszonego 
pod nią ciśnienia pod naczyniem występują 
zaburzenia w krążeniu krwi danej okolicy 
skóry i większe nieco ciśnienie w tych na
czyniach krwionośnych może spowodować 
nawet ich pęknięcie. W  podobny sposób 
usiłowano objaśnić krwotoki skórne, zdarza
jące się niekiedy u osób, które podnosiły się 
balonami na znaczną wysokość. Jeden 
z twórców fizyologii, Haller, w swych „Ele- 
menta physiologiae”, wydanych w połowie 
zeszłego stulecia, wspominając o swej wy
cieczce na szczyty alpejskie, powiada, źe j  
„kiedy ciśnienie na wszystkie naczynia krwio- J  

nośne naszego ciała zmniejsza się, wtedy j 
nie mogą one przedstawić należytego oporu 
działalności serca i pękają”. Prosta jednak 
obserwacya poucza, że stan powierzchni na
szego ciała podczas pobytu na górach by
najmniej nie jest analogiczny ze stanem jej 
pod przystawionemi bańkami, gdyż cerę tu 

ryści na górach zwykle mają bladą, niekiedy 
sinawą.

Nad stanem naszego układu krwionośne
go w rozrzedzonem powietrzu robił szereg 
doświadczeń Mosso. Do badań swych na 
Monte Rosa (4 560 m) używał on przyrządu, 
który nazwał „hydrosfygmografem”. Jestto 
naczynie szklane, w które wkłada po łokieć 
rękę osoba badana; przyrząd napełnia się 
później wodą, jest szczelnie zamknięty i do 
ręki przypasowany z wyjątkiem jednego 
otworu, przez który woda, wprowadzana 
w ruch za najmniejszą zmianą objętości 
ręki, uciska na powietrze, znajdujące się 
w sąsiedniej długiej rurce i pośrednio wszel
kie ruchy zapisuje na obracającym się 
cylindrze zakopconym. Na podobnych za
sadach Mosso zbudował przyrząd do ba
dania ciśnienia krwi w członkach obwodo
wych ciała i nazwał go „sfygmomano- 
metrem”.

Ze spostrzeżeń swych otrzymał on nastę
pujące ciekawe wyniki. Przedewszystkiem 
co do częstości pulsu, to zgodnie ze wszyst- 
kiemi prawie badaczami autor doszedł 
do wniosku, że w powietrzu rozrzedzonem 
tętno staje się przyśpieszonem o kilka lub 
kilkanaście uderzeń na minutę. Jedy
nie Couway na wysokości 6000 m  w H i
malajach spostrzegł, że tętno jego co do 
liczby uderzeń na minutę wcale nie zbaczało 
od normy. Obserwaeye na Monte Rosa 
potwierdził Mosso doświadczeniami w ka
merze pneumatycznej w instytucie fizyolo- 
gicznym w Turynie. Polecił on służącemu 
swemu wejść do kamery pneumatycznej, 
w której stopniowo począł rozrzedzać po
wietrze. Na początku doświadczenia, kiedy 
ciśnienie w kamerze i na zewnątrz wynosiło 
740 mm, Mosso naliczył u swego służącego 
59 uderzeń tętna na minutę. Kiedy ciśnie
nie stopniowo zmniejszyło się do 370 mm, 
t. j. odpowiadało wysokości 5 520 m tętno 
doszło do 90 uderzeń na minutę, za powro
tem zaś do ciśnienia normalnego liczba 
uderzeń zaczęła wynosić 53. Podobne do
świadczenie wykonał Mosso nad sobą : pod 
ciśnieniem 742 mm  częstość tętna wynosiła 
62, pod ciśnieniem 4 i2  mm,—6 8 , a za po- 

i  wrotem do ciśnienia atmosferycznego—58.
W zwiększonej częstości uderzeń pulsu 

I niektórzy chcą widzieć środek kompensacyj-
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ny organizmu, który słabsze jakoby utlenia
nie krwi w płucach stara się wynagrodzić 
zwiększoną szybkością jej przepływu przez 
ten narząd. Jestto  jednak mało prawdo
podobne przypuszczenie, gdyż przy tej zwięk
szonej częstości tętna działalność serca wo
góle jest słabszą.

Co dotyczy charakteru tętna, to na wyso
kich górach żadnych cech znamiennych ono 
nie przedstawia. Wspominają wprawdzie 
niektórzy badacze o t. zw. dwubitności czyli 
dykrotyzmie pulsu. Zjawisko to polega na 
tem, że w kążdem uderzeniu tętna fala 
zstępująca posiada jeszcze niewielkie wznie
sienie wtórne czyli „zwrotne”, które łatwo 
możemy wyczuć pod palcem, a jeszcze lepiej 
obejrzeć na krzywej, zdjętej za pomocą 
sfygmografu. Ta dwubitność tętna ma 
zależeć od zmniejszonego napięcia ścianek 
tętniczych. Mosso ten charakter tętna spo
strzegał na Monte Rosa (4560) przeważnie 
u osób zmęczonych, zwłaszcza po wejściu 
na szczyt, czyni go zależnym od osłabio
nej działalności serca (patrz szkic następny) 
i większego znaczenia przypisywać mu nie 
chce.

Ciśnienie krwi w naczyniach obwodowych, 
jak  to wykazały doświadczenia Mosso ze 
sfyogmomanometrem, również nie przedsta
wiało żadnych wybitnych różnic w porów
naniu z ciśnieniem na nizinach.

Na jedną jednak bardzo ciekawą okolicz
ność Mosso zwrócił uwagę. Badając przez 
dłuższy czas tętno i oddech, zauważył, że 
tak działalność serca, jak i akt oddechowy 
podlegają stałym okresowym zwolnieniom 
i przyśpieszeniom. O peryodyczności oddy
chania i o t. zw. objawie Cheyne-Stokesa 
wspominaliśmy już w szkicu poprzednim. 
Zdejmując krzywe oddechu i pulsu, Mosso 
spostrzegł, że, w miarę tego jak oddech sta
wał się coraz głębszym i silniejszym, tętno 
stawało się pełniejszem i mocniejszem, fala 
jego okazywała się większą i przeciwnie, kie
dy oddech stawał się coraz bardziej powierz
chownym i wreszcie na kilka sekund ulegał 
zawieszeniu, tętno znacznie malało, niekiedy 
nawet stawało się wprost nitkowatem. Za
leżność pomiędzy siłą i częstością tętna 
a oddychaniem istnieje wprawdzie i w stanie 
normalnym, nigdy jednak nie jest ona tak 
wybitną, jak to spostrzegano na Monte Ro

sa. Tu owa okresowość w działalności tak 
aktu oddychania, jak i działalności serca 
staje się już objawem chorobliwym, dowodzi 
pewnego osłabienia w czynności tych dwu 
ośrodków i może służyć za punkt wyjścia do 
objaśnienia choroby górskiej, o czem pomó
wimy w szkicu następnym.

Obecnie chcielibyśmy powiedzieć kilka 
słów o owych krwotokach, które mają się 
tak często zdarzać u osób, wznoszących się 
wysoko balonami lub przebywających przez 
dłuższy czas w rozrzedzonem powietrzu.

Już Aleksander Humbold, opisując w ro
ku 1838 swą wycieczkę na Chimboraso, po
wiada, że na wysokości 5 600 w dziąsła 
u niego i u dwu jego towarzyszy krwawiły, 
a łącznice były nabrzmiałe i również prze
krwione. Bliższe i liczniejsze obserwacye 
wykazały, że krwotoki te zdarzają się bar
dzo rzadko i że w każdym razie objaśniać 
ich żadną miarą nie można w myśl teoryi 
Hallera (patrz wyżej). Przypuszczenie, że 
wskutek zmniejszonego zzewnątrz ciśnienia 
naczynia obwodowe pod naciskiem wzmożo
nej działalności serca pękają, byłoby mało 
prawdopodobne. Daleko prędzej zgodzić się 
można z Payotem, który w swej rozprawie 
„O chorobie górkiej” (Du mai de montagnes. 
Paryż, 1881) dowodzi, że mamy tu do czy
nienia z przekrwieniem biernem. Spotykana 
w tych przypadkach często sinica skóry 
świadczy wymownie o tem, że krew w naczy
niach obwodowych, prawdopodobnie wskutek 
osłabionej działalności serca, źle krąży, pod
lega zastojowi, a źle odżywiane ściany roz
szerzonych nieco naczyń mogą nawet pękać.

Na zakończenie niniejszego szkicu chcieli
byśmy powiedzieć słów kilka o tych zmia
nach w składzie krwi, jakie zachodzą na wy
sokich górach. Kwestyą tą zajmowało się 
bardzo wielu badaczy ze względu na jej do
niosłość praktyczną w t. zw. klimatoterapii 
(a właściwiej mówiąc leczeniem górskiem 
powietrzem—la cure d’altitude, jak mówią 
francuzi). Wychodząc z założenia, że o ile 
w rozrzedzonem powietrzu każde czerwone 
ciałko krwi niby czółenko mniej będzie mia
ło do rozwożenia po organizmie tlenu, natu
ra będzie się starała o to, ażeby liczbę tych 
czółenek zwiększyć; wywnioskowano więc 
a priori, że w rozrzedzonem powietrzu musi 
nastąpić nowotworzenie krwi. Badania licz-
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nych spostrzegacoy (Kuthy, Grayitz, Giaco- 
sa, zwłaszcza Miescher i jego asystenci) wy
kazały, że istotnie w pierwszych dniach po
bytu na wysokich górach gęstość krwi się 
zwiększa (np. ciężar właściwy z 1,058 pod
nosi się do 1,061), procent hemoglobiny roś
nie (z 80% do 90%)> jak również ilość czer
wonych ciałek się powiększa (niekiedy o mi
lion w 1 mm,3). Krew zwierząt, wyrosłych 
na wysokich górach, ma posiadać, jak to 
wykazały badania Mttntza, dwa razy więk
szą zdolność absorbowania tlenu. Z drugiej 
strony są pewne spostrzeżenia, przemawiają
ce za tem, że ilość ciałek czerwonych na wy
sokich górach się zmniejsza i dopiero po 
upływie pewnego czasu wraca do normy, ni
gdy jej jednak nie przewyższając (Zunt, 
Loewy).

Mosso na mocy własnych badań i na mocy 
krytycznego rozbioru prac innych badaczy 
dochodzi do wniosku, że przypuszczenia o no- 
wotworzeniu krwi na górach pod wpływem 
rozrzedzonego powietrza nie mają żadnej 
podstawy. Przedewszystkiem, jak on utrzy
muje, metody badań naszych pod tym wzglę- j  

dem są jeszcze bardzo nieścisłe; powtóre, na- [ 
leży pamiętać o tem, że gęstość krwi na ob
wodzie ciała może podlegać znacznym waha- j  
niom, zależnym od temperatury, stanu ukła
du nerwowego i t. p., potrzecie, że niezbyt 
doskonałym byłby ustrój, któryby na tak 
nieznaczne podniety, jak  zmiana wysokości 
o 434 jm, jak tego chce Miescher, reagował 
w tak poważny sposób. Znakomite wyniki 
leczenia klimatem górskim prawdopodobnie 
głównie zależą od czystości powietrza, świa 
tła, ruchu i innych warunków, wśród jakich 
chorzy przebywają na stacyach klimatycz
nych, nie zaś wyłącznie od stopnia rozrzedze
nia powietrza. Zresztą, być może, badania 
fizyologów lepiej wyjaśnią kwestyą tę w nie
dalekiej przyszłości.

D -r St. Kopczyński.

Własności termodynamiczne powietrza
(treść badań profesora Augusta Witkowskiego).

Prof. August Witkowski, znany uczonemu 
światu ze swych doniosłych i rozległych 
badań nad termodynamicznem zachowaniem ;

się powietrza, ogłosił dotychczasowe swe 
studya w czterech klasycznych rozprawach, 
z których ostatnia świeżo właśnie została 
wydana. Z powodu specyalnego charakteru, 
jakie mają badania pomienione, rozprawy 
prof. Witkowskiego nie nadają się do 
popularnego streszczenia. Ograniczyć się 
musimy przeto do pobieżnej tylko wzmianki 
o tych cennych pracach, na które z dumą 
wskazywać możemy jako na nasz dorobek 
naukowy w ogólnej skarbnicy wiedzy ludzkiej.

W pierwszej swej rozprawie „o rozszerzal
ności i ściśliwości powietrza” (Rozprawy wy
działu mat.-przyr. Akad. Umiej., t. X X III , 
1891, str. 243; Philos. Mag., ser. 5, t. X L I, 
str. 288) prof Witkowski wymierzył roz- 

j  szerzalność powietrza w funkcyi jego gęstości 
j  w obszernych granicach temperatur (od 

—145° do -(-100°) i ciśnień (od 10 do 130 
| atmosfer). Badanie prowadzone było drogą 

wolumenometryczną, autor zaś stosował od
wrotną metodę postępowania, niż znany fizyk 
Amagat. Wyznaczenie izoterm rozszerzal
ności wskazało, że rozszerzalność powietrza 
rośnie na każdej izotermie wraz z gęstością, 
dosięga pewnej największości i dabj maleje. 
Wreszcie rezultaty tu otrzymane doprowa
dzają do wniosku, że i dla powietrza punkty 
najmniejszości iloczynu ciśnienia przez ob- 

| jętość tworzą również krzywą charakte
rystyczną, badaną przez Wróblewskiego i że 
zastosowanie prawa zgodności termodyna
micznej daje się twierdzić dokładnie.

Druga rozprawa „o własnościach termo
dynamicznych powietrza” (Rozprawy wyd. 
m at.-przyr. Akad. Um. X X X II , 1895, 
str. 128—173) zawiera badanie zależności 
ciepła właściwego obu rodzajów (O  ̂ i Cc) 
od ciśnienia i temperatury w obszernym 
zakresie, a zwłaszcza w temperaturach niz- 
kich. Z powodu znacznych trudności do
świadczalnych bezpośrednie pomiary doty
czyły zależności ciepła właściwego od tem
peratury pod ciśnieniem stałem, bliskiem 
jednej atmosfery, a dane te wykazały, że 
ciepło właściwie nie zmienia się tu prawie 
zupełnie w ogromnym zakresie temperatur 
od + 1 0 0 ° aż do punktu wrzenia skroplonego 
tlenu. Stosując zaś związki termodynamiki 
ogólnej w połączeniu z danemi rozszerzal
ności i ściśliwości powietrza, prof. Witkowski 
obliczył wartość obu rodzajów ciepła właści-
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Q
wego, tudzież ich stosunku (K =  ~ ) , a re-

zultaty te przedstawione zostały obrazowo 
w szczegółowych i bardzo pracowitych 
diagramatach, wskazujących zachowanie 
się powyższych współczynników powietrza 
(Cp, C„ i K)  w zakresie stosowanych tem
peratur i ciśnień.

Trzecia rozprawa „o oziębianiu się po
wietrza wskutek rozpiężenia nieodwracalne
go” została ogłoszona w roku zeszłym 
i wydana, jako osobne odbicie z tomu 
X X X V  .Rozpraw Wydziału matematycz
no przyrodniczego Akademii Umiejętności 
w Krakowie.

Rozprężenie gazu można osiągać rozmai- 
temi sposobami, ale z nich tylko dwa mają 
szczególniejsze znaczenie. Pierwszego spo
sobu używał Joule w swych znanych do
świadczeniach z r. 1845, drugą zaś metodą 
posługiwał się tenże uczony w swych później
szych badaniach, przeprowadzonych łącznie 
z Kelwinem. Przepuszczali oni mianowicie 
gaz zgęsczony w rurce przez zatyczkę 
z mocno ściśniętej waty i oto, uwzględniając 
okoliczności poboczne, poznali, że powietrze 
i inne gazy, z wyjątkiem wodoru, w grani
cach stosowanych ciśnień (5 — 6 atm. i tem
peratur (0 °—1 0 0 °) oziębiały się wskutek 
rozprężania. Powietrze atmosferyczne przy 
zwyżce ciśnienia jednej atmosfery oziębia 
się nieznacznie, bo tylko o 0,275 stopnia; 
rozumie się jednak, że zwiększając pierwot
ne ciśnienie, zwłaszcza w niższych tempera
turach, można i oziębienie bardito znacznie 
powiększyć. Wiadomo, że na tej zasadzie 
Linde zbudował niedawno przyrząd do 
skraplania gazów, nie wymagający miesza
nin oziębiających i oparty wyłącznie na tem 
ochłodzeniu, jakiego doznaje dany gaz, wy
chodząc przez niewielki otwór i rozszerzając 
się w przestrzeni o mniejszem ciśnieniu; 
stopniowe ochładzania gazu sumują się 
i dają ostatecznie bardzo nizką tempera
turę, tak że np. skoro temperatura zniżająć 
się dojdzie do —2 0 0 ° otrzymujemy z łatwo
ścią powietrze skroplone.

Prof. Witkowski zajął się właśnie bada
niem oziębiania się powietrza przy pomocy 
tej drugiej metody, a rezultaty jego do
świadczeń posiadają nietylko doniosłość teo
retyczną, lecz rzucają zarazem jasne światło

na charakter i sposób działania maszyny 
oziębiającej Lindego w nizkich tem pera
turach.

Przebieg zjawiska Kelwina określa się 
na zasadzie praw termodynamicznych, po
trzebna tu jest jedynie znajomość pewnych 
danych doświadczalnych, które poczerpnięte 
zostały z doświadczeń Amagata, głównie 
zaś z własnych klasycznych pomiarów prof. 
Witkowskiego, ogłoszonych w poprzednich 
rozprawach. Rezultaty liczbowe przedsta
wione zostały graficznie, przyczem oś rzęd
nych wyobraża temperatury, a oś odciętych 
ciśnienia w atmosferach. Oto kilka przy
kładów : powietrze zgęszczone ciśnieniem 
1 1 0  atmosfer w temperaturze 0 °, rozprężając 
się do ciśnienia atmosferycznego, oziębia 
się o 23,8°, na jednę atmosferę przypada 
zatem oziębienie 0 ,2 2 ° i w tych samych 
warunkach pod ciśnieniem początkowem 
70 atm. powietrze przyjmuje temperaturę 
około —15° i t. d.

W zakresie badanych ciśnień i temperatur 
wszelkie rozprężenie powietrza było połączo
ne z obniżeniem temperatury. Lecz już 
rysunek okazuje, że krzywe wyrażające te 
zmiany coraz się więcej do siebie zbliżają, 
jest więc rzeczą prawdopodobną, źe się 
przetną, a w takim razie punkt ten prze
cięcia wskazywałby zarazem temperaturę, 
w której powietrze zaczęłoby zachowywać się 
tak, jak wodór, t. j. ogrzewać się przy roz
prężeniu.

„Niestety jednak — mówi prof. Witkow
ski — rysunek nie sięga dość daleko w kie
runku wyższych temperatur, ażeby było 
można na tej zasadzie pytanie to rozstrzyg
nąć. Uważam jednak za rzecz niewątpliwą, 
że wspomniana wyżej zmiana znaku istnieje 
rzeczywiście, albowiem wykazuje ją  także 
równanie van der Waalsa. Równanie to 
nie wyraża wprawdzie ściśle własności ter
modynamicznych powietrza, gdy chodzi o po
równanie ilościowe; sądzę jednakże, źe przy 
porównaniu jakościowem może ono być bez
piecznym przewodnikiem”.

Rzeczywiście rachunek przeprowadzony 
według wzoru van der Waalsa dowodzi, źe 
w temperaturze +500° zachodziłaby zmiana 
w zachowywaniu się powietrza, a więc była
by to temperatura inwersyi zjawiska Kelvina 
dla niewielkich ciśnień. Porównanie zaś po-
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wietrzą z wodorem prowadzi do wniosku, że j  

temperatura inwersyi wodoru wynosi —46°, i 
co wskazuje, źe skroplenie wodoru, zapomo- j 
cą przyrządu Lindego, jest możliwe pod wa
runkiem, aby gaz ten był oziębiony już z po
czątku poniżej —46°.

Z badań tych prof. Witkowskiego wypły
wa jeszcze nader ważny wniosek, że wyjąt
kowe zachowanie się wodoru jest w rzeczy
wistości objawem normalnym. Zgadza się 
to najzupełniej z dawniejszemi poszukiwa
niami Regnaulta i Cailleteta, którzy znaleźli, 
że wszystkie gazy do pewnego ciśnienia są 
więcej, a poza niem mniej ściśliwe, niż tego 
wymaga prawo Boylea, że dalej ciśnienie, 
któremu odpowiada najmniejszość iloczynu 
pv, posiada specyalne znaczenie dla każdego 
gazu. Mniejsza w zwykłych warunkach ści
śliwość wodoru objaśnia się tem, że wodór | 
był badany pod ciśnieniami większemi, a in 
ne gazy pod ciśnieniami mniejszemi od tych, 
które odpowiadają najmniej szóści iloczynu 
pv. A więc jako wniosek ogólny z badań 
prof. Witkowskiego, można powiedzieć, że 
ciała gazowe ogrzewają się wogóle wskutek j 
rozprężenia, oziębianie się zaś spotyka się 
tylko w ograniczonej części diagramatu te r
modynamicznego.

Wreszcie trzecia rozprawa posiada cenne 
zastosowanie praktyczne do skraplania ga
zów metodą Lindego. Oto w tym względzie 
własne słowa autora : „Z tego, co powiedzia
łem wyżej o oziębianiu się powietrza wsku
tek rozprężenia, wynika, że stosowanie zbyt 
wysokich ciśnień początkowych w przyrzą
dzie Lindego nie jest wcale wskazane; ono 
nie szkodziłoby wprawdzie, ale nie przy
nosiłoby teź żadnej korzyści. Wybór ciś
nienia początkowego, jaki Linde uczynił, t. j. 
około 2 0 0  atmosfer, jest istotnie (dla po
wietrza) najlepszy, jaki można było uczynić.
W miarę zaś, jak przewody, w których gaz 
rozpręża się, oziębiają się, możnaby nawet 
zejść do mniejszych ciśnień początkowych, 
mianowicie 60 do 80 atm., bez uszczerbku 
w działaniu przyrządu

Świeżo ogłoszona rozprawa „o prędkości 
głosu w powietrzu zgęszczonem” (Rozpr. 
wyd. mat.-przyr. Akad. Um. t. X X X IX , 
1899), jakkólwiek posiada samoistne znacze
nie, w bardzo piękny jednak sposób uzupeł
nia poszukiwania, zawarte w rozprawie

„o termodynamicznych własnościach powie
trza”. W badaniu tem, jak wspomnieliśmy 
wyżej, prof. Witkowski zajmował się zmien
nością obu rodzajów ciepła właściwego po
wietrza (C^ i C„), jako też i ich stosunku K, 
w zależności od ciśnienia i temperatury. Do
wiódł on tam, że wielkości te nie są bynaj
mniej niezmienne, jak  to często przyjmowa
no, że przeciwnie zmieniają się w obszernych 
granicach, zwłaszcza pod wysokiemi ciśnie
niami i w niskich temperaturach. Drogą 
bezpośrednich pomiarów kalorymetrycznych 
w połączeniu z daaemi, tyczącemi się ściśli
wości i rozszerzalności powietrza, na zasa
dzie ogólnych związków termodynamicznych 
obliczone zostały wartości Cr i C„ oraz ich 
stosunku K.

Jednakowoż prof. Witkowski postanowił 
jeszcze raz sprawdzić wyniki, otrzymane wy
żej, sposobem bardziej bezpośrednim i właś
nie w swej nowej, czwartej już z rzędu, roz
prawie zajął się ponownem zbadaniem zmien
ności stosunku K w zakresie ciśnień od 1 do 
1 1 0  atmosfer, przyczem doświadczenia ro
bione były w dwu temperaturach : C°i 78,5°. 
W tych warunkach w celu rozwiązania zada
nia należało stosować znaną metodę, polega
jącą na wymierzaniu prędkości głosu. Prof. 
Witkowski przytacza więc wzór, który po
zwala obliczyć wartość stosunku K  dla ja 
kiegokolwiek płynu i dla dowolnych ciśnień 
i temperatur, gdy znaną jest w tychże sa
mych warunkach prędkość głosu i prawo 
ściśliwości izotermicznej. Zastosowanie po
wyższej metody jest przytem tem ważniejsze, 
że pytanie o zależności prędkości głosu 
w powietrzu od ciśnienia i temperatury, 
a co zatem idzie od zgęszczenia, nie było 
wcale rozbierane w dotychczasowej litera
turze fizycznej.

Przyrząd, stosowany w ostatnich bada
niach, w zasadzie podobny był do znanego 
przyrządu Kundta; wprowadzono jednak do 
niego parę ważnych zmian koniecznych ze 
względu na stosowanie wysokich ciśnień. 
Bezpośrednie pomiary dotyczyły wymierzenia 
odstępu sąsiednich prążków, w jakie układał 
się pyłek w powietrzu zgęszczonem; stąd 
zaś otrzymano wartość stosunku prędkości 
głosu w powietrzu zgęszczonem do prędkości 
pod ciśnieniem atmosferycznem w tej samej 
temperaturze. Dalej zaś z tych danych za-
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pomocą wzoru Kirchhoffa otrzymywała się 
rzeczywista prędkość w powietrzu wolnem, 
która różni się od prędkości głosu w rurze; 
zresztą dla wysokich ciśnień redukcya po
miarów nie dokonywa się za pomocą wzoru 
Kirchhoffa, lecz tu  wielkość wpływu rurki 
na prędkość głosu ocenił prof. Witkowski 
na drodze prób empirycznych. W tym celu 
wykonał on sześć szeregów doświadczeń na 
rurach różnej średnicy z zastosowaniem 
tonów różnej wysokości. Wypadki stąd 
otrzymane posłużyły do wykreślenia dwu 
krzywych, przyczem ciśnienia służyły jako 
odcięte, a rzędne wyobrażały połowę dłu
gości fali. Sprowadzając następnie liczby 
poprzednie do wspólnej miary, prof. Witkow
ski obliczył prędkość głosu w powietrzu 
w zależności od ciśnienia i innych wskaza
nych warunków.

Wychodząc z tych danych, wykreślono 
dalej krzywą, która wyraźnie pozwala stwier
dzić 1 ten ważny fakt, że prędkość tonu 
nizkiego przewyższa prędkość wysokiego, 
zwłaszcza pod dostatecznie wielkiem ciśnie
niem (50—60 atmosfer).

Przyjmując wreszcie prędkość głosu, jako 
znaną w zależności od ciśnienia w pewnej 
danej temperaturze, prof. Witkowski wy
prowadził wzór, który z powyższych danych 
pozwalał obliczyć wartość stosunku K, a ra
chunki te potwierdziły kierunek i stopień 
zmienności K, wytknięty już dawniej.

Według otrzymanych rezultatów doświad
czalnych wykreślone zostały w końcu izoter
my prędkości głosu, których przebieg wska
zuje, że prędkość głosu nie jest bynajmniej 
niezależną od ciśnienia, jak  to często przyj
mowano, choć zmienność ta nie jest znaczna. 
Ciśnienie np. 1 0 0  atmosfer powiększa pręd
kość w zwyczajnych temperaturach mniej 
więcej o 7%; w temperaturach zaś nizkich 
prędkość ta naprzód maleje, w miarę wzro
stu ciśnienia, następnie zaś powiększa się.

Pobieżne streszczenie tych czterech roz
praw nie mogło z natury rzeczy uwydatnić 
ani w części tego ogromu pracy i wiedzy, 
jakie są w nich złożone. Prof. Witkowski 
jest świetnym eksperymentatorem i po 
mistrzowsku prowadzi swe badania doświad
czalne, a jeżeli czytelnikowi powierzchowne
mu zdawaćby się mogło, że otrzymane tu 
rezultaty polegają tylko na pracowitości

autora, to zato każdy, kto miał najmniejszą 
choćby styczność z badaniami doświadczal- 
nemi, wie dobrze, że tak nie jest. Tutaj 
prócz wiedzy i pracy potrzeba koniecznie 
tej nieocenionej zdolności eksperymentowa
nia, która nie wyszystkich, nawet wielkich 
uczonych jest udziałem i którą prof. Wit
kowski posiada w tak wysokim stopniu.

WŁ Gor.

£r^cglqd czasopism.

—  Pamiętnik Tow arzystw a Lekarskiego, rok
1899, zeszyt II. „O budowie kolonij bakte- 
ryjnych” z 3 tablicami, p. S. Serkowskiego. 
„O mikrofonicznem badaniu fal pulsu i serca” 
z 1 tablicą, p A. Holowińslciego „Sprawozda
nie liczbowe z oddziału mężczyzn zakładu dla 
obłąkanych w Kulparkowie za rok 1896, 1897 
i 1898” p. W. Kohlbergera. „Badania porów
nawcze nad metodami oznaczania tłuszczu, 
wody oraz ciężaru gatunkowego m leka” p. H. 
Landaua. „Przyczynek doświadczalny do sp ra
wy całkowitego wykluczenia je lita  z calkowitem 
zamknięciem wykluczonej pętli” p. R. Ba- 
rącza.

—  Przegląd Filozoficzny, zeszyt III. „Psy- 
chologicztie źródła niektórych praw przyrody” 
(pełnia i próźuia) p. W l. M. Kozłowskiego. 
,.Socyologiczne podstawy użyteczności” p. d -ra 
Z. Balickiego. „Ws*ęp do metodologii ekonomii 
politycznej” p. d-ra St. Grabskiego. „Upadek 
materyalizmu w nauce” p. d ra  J. Kodisową. 
„A. Comte, jako założyciel socyologii” p. prof. 
M. Karejewa. „Filozofia prawa J. J . Rousseau 
podług najnowszych opracowań” p. d-ra St. 
Bukowieckiego. Oprócz artykułów powyższych 
następujące autoreferaty : „Seełenmachfc’' p. W. 
Lutosławskiego. „Istota i granica wiedzy le
karskiej” p. d ra E. Biernackiego. KQuelques 
considerations sur la vision droite” p. d-ra 
P. Oskierko Nadto szereg sprawozdań, prze
gląd czasopism, wiadomości bieżące i notatki.

—  Ogrodnik Polski n-r 12. „Rośliny pnące” 
p. P iotra Hosera, syna. Dokończenie pogadanki 
z marcowego posiedzenia Towarzystwa Ogrodni
czego „Zkąd pochodzą zimne wiosny?” p. 
E . J. „Owady szkodliwe w ogrodzie warzyw
nym” p. W. U .: Nie8trzęp glogowiec (Pieris 
Napi), piętrówka kapustnica (Mamestoza bras- 
sicae), miernik agrestowiec (Abraxas grossula- 
riata), sówka grochowa (Mames‘ra  pisi).

—  Pszczelarz i Ogrodnik n -r 7. „Jaki po
karm rośliny czerpią z powietrza?” p, B. Dya
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kowskiego. Ładnie i przystępnie napisana po
gadanka znanego popularyzatora.

—  Biblioteka W arszaw ska, czerwiec. „S tule
cie galwanizmu” p. Stanisława K ram sztyka. 
I. Początki; II  Fundam enty galwanizmu; III Ro
zwój dalszy; IV Udział rachunku; V E lek tro 
technika.

—  Św iatło , zeszyt 8, maj. W  artykule 
■wstępnym znajdujem y notatkę o skonstruow a
nym przez p. Kazimierza Pruszyńskiego k ine
matografie nowego typu, który ma otrzym ać 
nazwę „bio-grafu” ; od dotychczasowycn p rzy 
rządów tego rodzaju  „b io -g raf” p. P ruszyń
skiego różni się odmiennym sposobem rzucania 
obrazów na ekran, skutkiem  czego osiąga się 
zupełne usunięcie migotania. W dalszym ciągu 
znajdujemy : „O nowym sposobie diagrafowan’a 
zapomocą promieni Róntgena” p. d ra  Mikołaja 
Brunnera; „Objektyw dalekonośny” p. d r a  
M. W. Kowalskiego; „Nowy przerywacz prądu 
A. W ehnelfa” ; „Związki żelaza używane w fo
tografii” p. B.; „O związku pomiędzy budową 
chemiczną a własnością fluoryzowania związków 
ogranicznych w roztw orach” .

—  K rytyka Lekarska n-r 6. „Narodowość 
w nauce” p. Teodora Dunina. Jak  niema dwu 
twarzy ludzkich zupełnie do siebie podobnych, 
ja k  cierna dwu mózgów jednako zbudowanych, 
tak  też niema dwu płodów umysłu ludzkiego 
zupełnie jednakich, dwu sądów zupełnie iden
tycznych. Wychodząc z tego założenia, autor 
sta ra  się je  następnie uzasadnić szeregiem rozu
mowań z początku w stosunku do pojedyń- 
czych jednostek i rodzin, ale, że „jak  rodzina 
je s t zbiorem jednostek, tak  naród je s t  zbiorem 
rodzin, a ja k  istnieje indywidualność umysłowa 
rodzin, tak  też i narody całe posiadają pewne 
szczególne cechy umysłowe, przeto też same 
rozumowania w zasadzie i  do całych narodów 
zastosować można” ,

Te różnice rasowe i plemienne, k tóre wraz 
z rozwojem cywilizacyi wciąż coraz bardziej 
zacierają się i znikają, są jeszcze wszakże z dość 
znacznym sfopniu widoczne— bardziej w dzie
dzinie sztuk pięknych, mniej zaś w nauce. W tej 
ostatniej wyrazem cech narodowych jes^ kierunek 
panujący. Narodowość w nauce je s t tedy rzeczą 
bezwiedną, je s t wynikiem pewnego nksztaltow a 
nia umysłów, które w tym, a nie innym kierunku 
pracować muszą, te, a nie inne gałęzie bardziej 
uprawiać. „Celem jednak nauki, mówi autor, 
narodowość być nie powinna i nie może. Nauka 
ma jeden tylko cel, t. j .  wykrycie prawdy, 
bezwzględnej prawdy, i do tego celu muszą 
dążyć wszyscy, którzy nad nauką chcą praco
wać. Środki, jakiem i umysł ludzki rozporządza, 
aby dojść do tego cela, są jedne i te same : 
obserwacya faktów, ich sprawdzanie nie drodze 
doświadczenia i krytycznego rozumowania, hy- 
poteza i wynikające z niej pytania, które znów

stanowią tematy do dalszych doświadczeń. 
Tylko sposoby użycia tych środków, przewaga 
jednych nad drugiem mogą być inne i one tylko 
mogą nadawać narodowy charakter płodom 
umysłu ludzkiego” .

Niesłuszne są tedy ubolewania, że nauka 
nasza kroczy po niewłaściwej drrdze, że wy
rzekła się cech narodowych. Należy tylko p ra 
cować słale i z największą wytrwałością iść coraz 
dalej naprzód, a cechy narodowe same się ujaw 
nią, same przez się odpowiedni charakter bada
niom naukowym nadadzą. Z góry oznaczyć na
rodowi drogę, po której ma kroczyć jego nauka, 
je s t rzeczą niemożliwą, byłoby to rozpoczynanie 
rzeczy od końca. A gdybyśmy się nawet zgo
dzili, że naród nasz je s t mało indywidualny, 
że zby t mało cech indywidualnych posiada ca
ła nasza kultura, nasza sztuka, nauka i życie 
społeczne, to w każdym razie zawdzięczać to 
musielibyśmy nie temu, że naśladujemy inne 
narody, jeno, że nie masz u nas ochoty i wytrwa
łości w pracy, że własną pracą nie przetrawimy, 
nie urobimy na własny sposób tego, co zapoży
czymy od innych. Więc nie naśladownictwa 
bać się należy, ale braku wytrwałości i chęci 
do pracy, bo są to  niezbędne nauki narodowej 
warunki.

—  SłOWO. „Zdobycze wiedzy” p. G. D. 
Zapach ziemi; emalja naczyń kuchennych; próby 
dobroci drzewa budowlanego; nowe składniki 
atmosferyczne; przepowiednie pogody; ekstrakt 
mięsny, jako  pożywienie. W notatce o nowych 
gazach atmosferycznych dowiadujemy się -  w i
docznie przez pomyłkę zecera, że Ramsay i Rey- 
leigh przepuszczali prąd pow btrza przez żarzą
cy się magnes; powinno zaś być : magnez; taka 
omyłka, wprowadzając pojęcie magnesu, może 
zupełnie zbić z tropu czytelnika i najfałszywsze 
zrozumienie rzeczy spowodować.

—  W Fchach płockich i Łomżyńskich znaj
dujemy uzupełnienie spisu roślin z okolic Zam
browa, podanego prze pana F r. W., wykazem 
gatunków, znalezionych w czerwcu :

Elscliolzia Patrin i G., marzymięta; Thymus 
Serpyllum L., macierzanka; Calamintha Acinos 
L ., czyścicą pospolita; Nepeta Cataria L., koci- 
mięta: Glechoma hederaeea L ., bluszczyk ziem
ny; Melitis Melissophyllum L., miodownik 
rójnikowaty; Lamium amplexicaule L ., jasnota 
otulona; L. purpureum  L ., j .  purpurowa; Galeob- 
dolon luteum Huds., gajowiec żółty; Betonica 
officinalis L ., mierznica posp.; Ballofa nigra L.; 
Ajuga reptans L., dąbrówka rozesłana; Trientalis 
europaea L ., siódmaczek; Lysimachia thyrsiflora 
L , tojeść bukietowa; L. vulgaris L., tojeść 
pospolita; L. Nummularia-Ł., t. pieniążek; Ana- 
gallis arvensis L., lcurzyślad posp ; A. coerulea 
Schr , k. błękitny (b. rzadki); Prim ula officinalis 
J ., pierwiosnka; Hottonia palusti-is L ., okrężnica 
wodna; Plantago major L. B., średnia; P. lanceo-
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lata, B. lancetowa; Rumex Acetosella L ., szczaw 
mniejszy; R. Acetosa L., sz. zwyczajny; Polygo- 
num B istorta L , rdest wężownik; Viscum album 
L,, jem ioła (b. rzadko na lipach starych); Asa- 
rum europeum L , kopytnik; Ulmus Campesfris 
L., wiąz; Quercu9 Robur L ., dąb; Carpinus 
Betulus, grab; Populus Nigra L ., topól sukora; 
Alisma Plantago L , babka wodna; Lemna tri- 
sulca L  ,  L- minor L. i L. polyrrhiza I j  —  trzy 
gatunki rzęsy; Calla palustris L., czerwień; 
Acorus Calamus L ., ta tarak; Orcbis maculata 
L., storczyk plamisy; 0 . latifolia L., stor. sze- 
rokolistnyy; P latanthera bifolia Rchb., podkolan 
wonny; L istera ovata R Br. (b. rzadko, znale
ziona w W ądołkach); Iris Pseudo-Acorus L., 
kosaciec błotny; Ornithogalum umbellatum L , 
śniedek baldaszkowy (b. rzadko, znaleziony 
w Wierzbowie w ogrodzie), Convalaria majalis 
L., konwalia; Majanthemum bifolium Schm., 
majownik dwuliściowy; Polygonatum mul'iflorum 
L.; Paris quadrifolius L , czworolist pospolity; 
Luzula pilosa W., kosmatek szerokolistny; 
L. Campestris DC., k. wązkolistny; Eriohorum 
latifolium N., wełnianka szerokolistna; E. angus- 
tifolium, w. wązkolistna.

—  Kuryer Codzienny przedrukowuje w n rze 
188 ze „Słowa Polskiego” artykulik o „wpływie 
światła na organizm” , z którego dowiadujemy 
się, że przez wystawienie na światło można 
„zupełnie wyjałowić” płyny odżywcze. Otóż 
to je s t przesada. Światło, zwłaszcza mocne, 
istotnie nie sprzyja rozwojowi bakteryj, ale 
o „zupełnem wyjaławieniu” mowy tu  być nie 
może.

W dalszym ciągu znajdujemy takie zdanie: 
„Promienie żółte i im przyległe powodują rozkład 
kwasu węglowego i wytwarzanie się krochmalu, 
a fioletowe produkują w zielonych liściach ma
teryał na wytwarzanie kw iatu”. Pozwolimy 
sobie zwrócić uwagę, że przypuszczenie o istnie
niu jakiegoś „m ateryału na wytwarzanie kw iatu” 
je s t samo przez się najzwyklejszym absurdem; 
je s t to toż samo. jakgdybyśmy chcieli w organiz
mie ludzkim dopatrywać się jakichś materyałów 
specyalnych do budowania ręki, nogi, głowy etc. 
M aterya, służąca do budowania organizmów 
żyjących, je s t jedna zasądnicza — prctoplazm a. 
Gdybyśmy znaczenie promieni fioletowych upa
tryw ali w tem właśnie produkowaniu „m ateryału 
na wytwarzanie kw iatu” , to cóż musielibyśmy 
począć z roślinami, które np. w naszych wa
runkach, nigdy nie kwitną, choć żyją całe lata, 
albo z takiemi, które wcale żadnych kwia
tów nie m ają, a w których organizmie po
mimo tego pracują nieustannie promienie sło
neczne.

E. S.

KRONIKA NAUK O W A .

—  Działanie św iatła  na sole srebra i z łota.
Pan E. Sonstadt zdawał sprawę Towarzystwu 
chemicznemu w Londynie z badań swych nad 
tym przedmiotem. Roztwór wrodny chlorku złota
o zawartości 0 ,0 4°/o'um' eszczony w słońcu, zm ie
nia się dopiero po upływie 1 — 2 tygodni, 
a redakcya pozostaje zawsze niezupołną, pomimo 
jaknajdłuższego działania światła. Roztwór 
chlorku złota, zawierający 0,007°/o, wyraźnie 
niebieszczeje w świetle ju ż  po upływie kilku 
godzin; zabarwienie wzmaga się z każdym dniem, 
aż wreszcie powstaje osad brunatny zredukowa
nego złota, poczem roztwór zupełnie się od
barwia. Jeżeli przyrządzić chlorek srebra przy 
slabem świetle, a następnie pod wodą wystawić 
go na działanie słońca, skłócając często, spo
strzega się po kilku dniach, że woda nad osadem 
zawiera nieco kwasu chlorowodornego oraz ślady 
wody utlenionej. Zjawisko to  zachodzi w myśl 
równania:

6A gC l+ 4IJ30  =  2 Ag2Cl - f  2Ag +  2H20 2 -f-4HC1.

Lecz wytworzone przytem srebro metaliczne 
działa na chlorowodór, wytwarzając chlorek 
srebra i wodór in statu nascendi, który zkolei, 
wpływając na wodę utlenioną, wytwarza wodę. 
Całkowita reakcya zatem przebiega zgodnie 
z równaniem :

6AgCl-|-4H20  
=  2Ag2Cl - f  2 AgCl +  2 IIC l+ 2 H aO +  H20,2 .

W ten sposób zawsze odtwarza się trzecia część 
chlorku srebra i połowa wody. Gdy wszakże 
wody je s t stosunkowo mniej, niż wymagają tego 
powyższe równania, wówczas reakcya zachodzi 
wedle prostego równania następującego :

4AgCl +  2H20  =  2Ag2Cl +  2HCl-(-Ha0 2 .

Następujące doświadczenia wykazują dostatnie 
możliwość powyższych dwu odmian w kierunku 
oddziaływania wody na chlorek srebra w świetle 
slonecznem. Suszymy chlorek srebra przez 
kilka godzin na kąpieli piaskowej i szybko wpro
wadzamy go do ru ry  ogrzanej i wysuszonej, 
k tó rą  natychm iast zatapiamy. Po ochłodzeniu 
ślad wilgoci ukazuje się na ścianie rury , do
wodząc, że chlorek srebra nie je s t doskonale 
suchy. Wystawiwszy ru rę  na słońce, dostrzega
my, że chlorek szybko niebieszczeje, następnie 
miejscami brunatnieje, lecz nawet po najdłuż
szym czasie pozostaje mnóstwo punktów zupeł
nie białych; to są właśnie części preparatu  do
skonale suche, które opierają się działaniu świa
tła. Przeniósłszy rurę do ciemności, widzimy, 
że wyjaśnia się ona zupełnie wskutek ponownego
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tworzenia się chlorku srebra z pólcblorku. Lecz 
jeżeli wykonamy to samo doświadczenie z ru rą , 
w której oprócz tego je s t jeszcze chlorek wapnia 
pochłaniający w części wodę, wówczas ru ra  
przeniesiona z św iatła do ciemności nie staje 
się znów białą, zgodnie z tem, co przewidują 
powyższe równania.

(Rev. d. scien. pur. et appliq.). A. L.

—  Promienie katodalne, Lenarda i rontge- 
nowskie. Do całego szeregu mniej lub więcej 
naciąganych hypotez co do istoty promieni ka- 
todalnych i rontgenowskich świeżo przybywa 
rozpraw a p. Sutherlanda, ogłoszona w marcowym 
zeszycie Phil. Magazine. Zam iast przyjmować, 
ja k  to czyniono dotychczas, że elektryczność 
przewodzą jony o massie m , ilości elektrycz
ności c i poruszające się z prędkością v, Suther- 
land uważa za racyonalniejsze przypuszczenie, 
że przewodzenie to  zachodzi bez udziału ciał 
materyalnych, lecz pod postacią małych kulek
0 promieniu a , tworzących ładunek elektryczny c. 
Kulki te  fizyk angielski nazywa elektronami; 
połączenie elektronu dodatnego i elektronu od- 
jemnego tworzy neutron E nergią elektryczną
1 magnetyczną przewodzi, ja k  wiadomo, eter 
z prędkością v światła i otóż autor oblicza 
i podaje wzór. jak a  m asa poruszająca się z daną 
szybkością u  odpowiada działaniu elektronu, 
biegnącego z tąż samą szybkością. W iązka 
promieni katodalnych tworzy się z p rądu jonów 
i p rądu elektronów. Pi-zejście przez płytkę 
metalową rozdziela te  dwa prądy, pozwalając 
przechodzić tylko elektronom, które dają w ten 
sposób wiązkę t. z. promieni Lenarda.

Przypizując elektronom kształt określony 
i wskutek tego własność deformacyi, naprowa
dzeni jesteśmy na domysł, że promienie Rontge
na są wytwarzane przez wewnętrzne wibracye 
elektronów. W ibracye te w ytw arzają w eterze 
fale o bardzo malej długości, które też są właś
nie promieniami X. g.

—  Zmiany oporu elektrycznego m etali i ich 
stopów pod wpływem skręcania. W szystkie 
działania fizyczne i mecheniczne, ja k  ogrzewanie, 
ostudzanie, skręcanie, wyciąganie i t. p. okazują 
ja k  wiadomo wpływ na opór elektryczny metali 
i ich stopów. Dotychczasowe jednak poszuki
wania w tym kierunku były bardzo niekompletne, 
obecnie zaś zadanie to  podjął fizyk węgierski 
Coloman Szili i przeprowadził rozległe poszu
kiwania w kwestyi, ja k a  zmiana zachodzi w opo
rze drutów pod wpływem skręcania. Jak  oka
zuje się z jego badań wstępnych zmiany te  są 
bardzo nieznaczne, przeprowadzenie zaś do
świadczeń przedstaw ia znaczne trudnośsi, naj
większa zaś z nich polega na tem, aby w yrugo
wać wpływ otaczającej tem peratury , gdyż tylko 
w tym  ostatnim  przypadku rezultaty  mogą mieć 
pożądany stopień ścisłości. W tym celu Colo

man Szily w>brał stop, dla którego zmiany 
oporu elektrycznego przynajmniej pod wpływem 
niewielkich zmian tem peratury mogą być z po
wodu swej małości nie przyjmowane w rachubę; 
je s tto  aliaż znany pod nazwą konstantanu. 
Doświadczenie przytem przeprowadzane było 
w podziemiach ins‘ytu tu  fizycznego szkoły poli
technicznej w Zurychu, w których zmiany tem
peratury  otaczającego powietrza sprowadzają 
w piwnicy wahania nie przenoszące */i 0 0 C. 
Pomiary były uskuteczniane przy pomocy znane
go mostka W heatstonea w uzupełnieniu Kirch- 
hoffa; rezultaty ich wyrażał autor dlugiemi 
szeregami cyfr, które z powodu staranności 
doświadczeń zasługują na zaufanie; zmiany 
oporu, jakeśm y już  zauważyli, są bardzo nie
znaczne W. ćr.

—  Przechodzenie fal elektrycznych przez 
WOde. F izyk angielski A. Cole w „The physical 
Review” ogłosił rezultaty  swych badań nad 
przechodzeniem przez warstwę wody fal elek
trycznych, wytwarzanych przez radiator systemu 
Righiego. M ikrometr do iskier zamieniony 
został przez term oelektryczny sposób badania, 
zresztą zaś rezonator odpowiadał konstrukcyi 
Righiego. Na biegu promieniowali umieszczone 
zostało naczynie szklane, początkowo opróż
nione z powietrza, a następnie napełnianie wodą. 
Pomiary pozwalały określić i obliczyć tę część 
energii, k tóra przechodzi przez wodę w każdym 
danym przyypadkn. Oto liczby otrzymane :

D ługość la l Naczynie Naczynie, napełnio- P rzy  grubości
w  centy opróżnio ne w arstw ą wody w arstw y  wo

m etrach ne o grubości 3,65 mm 1,05 mm

5 0,665 0,349 0,157
8 0 ,700 0,260 0,209

16 0,670 0 ,124 0,154

Stąd okazuje się, że dla fal o długości od 5 
do 8 cm warstwa wody je s t tem więcej p rzezro
czystą, im je s t grubszą; dziwny i niespodziewany 
ten wynik zapewne zachodzi skutkiem interfe- 
rencyi fal bezpośrednich i odbitych od ścian 
naczynia. W  każdym razie, jak  sądzi autor, 
z liczb powyższych nie można oznaczyć zdol
ności absorpcyjnej wody dla użytych fal elek
trycznych. (?.

—  Znaczenie fizyologiczne żelaza w roślinie.
Badania mikroskopowe doprowadziły do p rzy
puszczenia, że żelazo w połączeniu organicznem 
stanowi integralną część składową ją d ra  komór
kowego. Wniosek ten obudził w p. Stoklasa 
myśl, że w roślinie znajduje się związek podobny 
do hematagenu, wyosobnionego w swoim czasie 
z żółtka ja ja  przez Bungego. Autor sproszkował 
delikatnie cebulki Allium cepa, wytrawił proszek 
eterem, a następnie na pozostałość suchą działał 
bardzo rozcieńczonym kwasem solnym. Płyn 
skoncentrowany przy 30— 36° poddany został 
sztucznemu trawieniu pepsyną i kwasem solnym
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a pozostałość barwy żólto-brunatnej przemyto 
wodą destylowaną, nastąpnie alkoholem i eterem. 
Otrzymano w ten sposób nieczysty hematogen, 
który rozpuszczano znów w słabym amoniakn, 
a po przefiltrowaniu strącono alkoholem abso
lutnym. Po dwukrotnem traktowaniu w teu 
sposób pozyskano produkt w postaci proszku 
żółtego, którego skład pierwiastkowy nader 
je s t zbliżony do składu hematagenu Bungego, 
I własności chemiczne hematogenu roślinnego 
przypominają w zupełnośoi hematogen zwie
rzęcy. Podczas kiełkowania żelazo, według 
zdania Stoklasa, zużywa się na tworzenie jąder 
komórkowych w młodych organach. To żelazo 
pobiera roślina z nasion, w późniejszych zaś 
okresach czerpie z otoczenia, a w braku żelaza 
ginie. W niedostatecznie rozwiniętej roślinie 
nie można też wykazać obecności hematogenu. 
Pod tym względem rośliny chlorofilowe zacho
wują się tak samo ja k  i niecblorofilowe, jak  tego 
dowiodły cale szeregi doświadczeń autora.

(Compt. rend.). A. L.

O B J A W Y  A S T R O N O M IC Z N E  
na m. sierpień.

Do planet, jakie w b m. dadzą się odnaleźć 
na niebie, zaliczyć należy Merkurego i Jowisza, 
z których pierwszy znajdując się w dniu 19 
w złączeniu dolnem, może być dostępny dla oka 
zaledwie w końcu miesiąca, gdy wschodzi na 1 '/2 
godziny przed słońcem. Jowisz może być najle
piej dostrzeżony w początkach sierpnia na po- 
łudnio-zachodzie, gdzie świeci przeszło przez 2 
godziny po zachodzie słońca. Przechodząc co
raz wcześniej przez południk i coraz bardziej 
zwiększając zboczenie południowe, Jowisz staje 
się w końcu miesiąca mniej dostępnym dla oka.

Saturm w dniu 1 przechodzi przez południk 
o godz. 8 m. 26 w., zatem w 36 minut po za
chodzie słońca, znajdując się na wysokości 
16°18'; zachód następuje o godz. 12 m. 27 po 
północy.

Słońce zmienia swe zboczenie północne w g ra 
nicach 18°2' i 8°39'; długość dnia zmienia się 
odpowiednio : w dniu 1-ym 15 g. 29 m., w dniu 
31-ym 13 g. 39 m. W chwili przejścia przez 
południk wysokości słońca wynoszą odpowiednio 
55°49' oraz 46°26'.

Odmiany księżyca następują po sobie w takim 
p o rządku : nów d. 6-go o godz. 1 m. 12 pp., 
pierwsza kwadra d. 14 o godz. 1 m. 18 pp., 
pełnia d. 21 o godz. 6 m. 9 r., ostatnia kwadra 
d. 27 o godz. 1 m. 21 po północy, i

Widzialne będą u  nas następujące zakrycia 
gwiazd przez księżyc : dnia 3 sierpnia gwiazda 
3,0 wielkości pu Geminorum zostanie zakryta 
o godz. 3 min. 27 r.; koniec o godz. 3 m. 44.

Dnia 31 początek zakrycia £ Geminorum (zmien
na, wielkości 3 .7— 4,5) o godz. 4 m. 32 r ., ko
niec o godz. 5 m. 32 r. (wschód słońca tego 
dnia o godz. 5 min. 10). Pozostałe zakrycia 
gwiazd 5 wielkości mogą być dostrzeżone jedy
nie przy pomocy dokładnych narzędzi.

Dnia 10 oczekiwać należy roju gwiazd spada
jących, zwanych Perseidami, gdyż punkt pro
mieniowania znajduje się w bliskości gwiazdy 7j 
Perseusza.

G. Tołwiński.

ROZMAITOŚCI.

—  Wyprawy do bieguna południowego.
Z Anglii wyruszy pierwsza w ciągu bieżącego 
lata wyprawa do bieguna południowego i ope
rować będzie wspólnie z wyprawą niemiecką, 
która jednocześnie wypłynie z morza Niemieckie
go. Wyprawy podążą różnemi drogami, 
a w podróży powrotnej porównywać będą obser- 
wacye dokonane pod jednakiem i s'opniami 
szerokości, lecz odmiennemi stopniami długości. 
Okręt angielski zbudowany je s t z drzewa, pa
rowiec, ma okołoło 700 tonn zawartości. Koszty 
wyprawy pokryje rząd i publiczność. Pierwszy 
uchwalił snbwencyę w sumie 45 000 f. st. nadto 
zapewniły też subwencyę kolonie; Queensland 
w Australii np. przeznaczyła 5|000 f. st. Składki 
dobrowolne publiczności zaś przyniosły w p rze
ciągu krótkiego stosunkowo czasu przeszło 
40000 f. st. Organizacyą wyprawy zajmuje się 
sir Clement Markham, prezes londyńskiego 
Towarzystwa geograficznego, a kierownikiem 
je j ma być oficer m arynarski.

Br. N .

—  Na górę Kenia, drugą w rzędzie najwyż
szych szczytów w Afryce, urządza wyprawę 
geograf uniwersytetu oksfordzkiego, Mackinder, 
uzyskawszy poparcie londyńskiego Towarzystwa 
geograficznego i p. Hausburga, który bierze 
udział w podróży Poprzednio zwiedzał już 
sięgający 5 ,500 m wysokości wulkan, do Gre- 
gory i dotarł blizko do 5,000 ni, a ogłoszone 
wyniki jego wycieczki są tak ciekawe, że zachę
ciły do dalszych badań olbrzymiej góry. W y
prawa obecna zamierza rozbić obóz na wyso
kości 16,000 stóp i stam tąd dotrzeć do najwyż
szego szczytu, a nadto sporządzić dokładną 
mapę góry i najbliższego jej otoczenia. Szczegól
ną uwagę zwróci wyprawa na budowę geologicz
ną i lodowce wulkanu, zbierze też lcolekcyę 
zwierząt i roślin. M ackinder zamierza spędzić 
na górze miesiąc i powrócić do Anglii w p aź
dzierniku. Br. A .
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Książki nadesłane do redakcyi.

—  Encyklopedya rolnicza. Zeszyt LXXXVI. 
Przetwory owocowe— ptaki.

—  Księga dla wszystkich. W arszawa, 1899. 
Cena 80 kop. Str. 278.

—  Sprawozdanie z działalnoś i kra jow ej 
stacyi chemiczno rolniczej w Dublanach Ze
stawił Józef Mikułowski-Pomorski. Lwów, 1899.

—  Atlas państwa roślinnego d ra  M. Wil- 
komme. Warszawa, 1899. Nakład M. A rcfa. 
Zeszyt III i IV.

SPROSTOW ANIE.

W n-rze 28 W szechświata sprostować należy 
następujące omyłki :

Str. 438, Jam I, wiersz 31 zgóry, zanrast 
„tlymenomycetes” powinno być „Hymenomy- 
cetes”.

Str. 439, łam II, w. 23 zgóry zamiast „na 
drodze dobra” powinno być „na drodze doboru”.

Str. 447,  łam I, w. 19 zgóry, zamiast „flory 
wodnej” powinno być „fauny wodnej”.

W n-rze 30 na s tr . 472, łam prawy, wiersz 
od góry 12 zamiast „Hofaekera” powinno być 
„Hofaekera” , zamiast „L adlera” powinno być 
„Sadlera“ ; wiersz 26 zamiast „Jungau winno 
być „Y unga” .

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 d. 19 do 15 lipca 1899 r.

(Ze spostrzeżeń na s ta c ji  meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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19 s. 48,1 48,5 49,9 lo ,7
■
20,1 20,9 25,0

I
16 ,3  1 76 W 2,N W 3,N W 3 2)9

-
9  chwilowy kroplisty

20 c . 51,9 5l , l 52,4 19 ,ń 23,9 22,3 26,9 16,8  65 NW \VV3,N W 2 [0 1 240 p. 1 p. T
21 P. 53,7 53,1 52,8 18,9 24,9 23,8 26,0 17,4 56 N ^ N W ^ N t 1 —

22 S. 52,3 5l,o 5o, t 25,2 2^,5 24,2 3o,3 18,6 49 \V2,N3,N W 3 —

23 N. fo,5 4^.9 47,4 18,0 24.3 17 ,6 25,3 16,8  69 E^NE^NE1 19,7 •  kilkakrotnie
24  P . 44,4 43.9 43,9 21,5 25,6 22,7 28,1 1 7 ,o 7o Ss.SW -iSW 1 o,3 O w nocy
25 W. 45,3 46,1 47.8 19,8 23,0 19 ,2 25,7 19 ,1  78 W 3,W 4,W 5 u 0 kilkakrotnie

Średnie 49,2 2 1 ,7  66 24,6

Objaśnienie znaków. •  deszcz; śnieg; a  krupy; ▲ grad; =  mgła; rosa; u  szron; & burza; 
T odległa burza; -f» zawieja; V  błyskawice baz grzmotów; /  wicher; ©  koło wielkie białe naokoło 
słońca; ®  wieniec naokoło słońca; a? koło wielkie białe naokoło księżyca; £ wieniec naokoło księżyca; 
|_*J oznacza, że przynajmniej połowa powierzchni gruntu, otaczającego stacyą, jest pokryta śniegiem. — 
Głoska a. (lub a. m ) dopisana do liczby, oznacza godziny od 12 w nocy do 12 w południe; głoska p. 
(lub p. ni.) oznacza godziny od 12 w południe do 12 w nocy. Np. 9 a. lub 9 a. m. oznacza godzinę 9-t% 
zrana; 7 p.—godzinę 7-% wieczorem.
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