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ZASADY CHEMII NIEORGANICZNEJ 

W. Ostwalda.
(B r u n d l i n i e n  der  A n o r g a n i s c h e n  Chemie,  s t r .  795, L i p s k  1900).

Dziwnem się wydać może ^czytelnikom, że 
dla sprawozdania z książki, mającej charak
ter szkolnego prawie podręcznika, zajmuje
my więcej miejsca niż zwykle się to czyni, że 
nie odsyłamy go na szary koniec numeru 
między inne sprawozdania, sprawozdania 
z rzeczy nieraz ważnych i doniosłych. Czyni
my to jednak śmiało, gdyż książka, którą ma
my przed sobą, oznacza rzeczywiście pewien 
przełom jeżeli nie w nauce samej, to w każ
dym razie w jej dydaktyce, oznacza zarazem 
ostateczne i zupełne zwycięztwo idei, które 
poczęły się przed niespełna dwudziestu laty 
i wytrwałą pracą i ciągłym wzrostem prze
kształciły dawną chemii budowę.

Niema zapewne już dziś nigdzie chemika, 
któryby, jeżeli tylko jest obeznany z dzisiej
szym stanem nauki, zapatrywał się lekcewa
żąco na zdobycze chemii fizycznej. Ta dzie
dzina wydała już bowiem tak obszerne 
i płodne uogólnienia, jak np. powszechna 
teorya równowagi, oparta na Gibbsowskiem 
„prawie faz”, jak  teorya dysocyacyi elektro
litycznej, która stworzyła dzisiejszą elektro

chemią i zapłodniła pokrewne dziedziny fizy
ki i odpowiednie działy przemysłu. Ale che
mia fizyczna jest nietylko pewną sumą zdo
bytych i najogólniejszych faktów, jest nie
tylko ściśle oznaczoną nauką o pewnym za
kresie-—jest ona zarazem metodą naukową, 
pewnym sposobem badania i kierunkiem 
myślenia. Stąd płynie niezwykła różnorod
ność tematów, które znajdujemy w roczni
kach „Zoitschrift fur physikalische Chemie”, 
stąd płynie czar specyalny, który ta  młoda 
nauka na chemików wywiera. I  mnożą się 
przykłady, że starsi już i nie mało zasłużeni 
badacze, jak np. Hantzsch lub Goldscbmidt, 
przerywają na chwilę zwykłe swe prace, by 
z nowemi metodami się zapoznać i w nie się 
uzbroiwszy dalej dopiero dzieło swoje pro
wadzić.

A jednak mocą bezwładności w tej najbar
dziej ze wszystkich konserwatywnej dziedzi
nie, jaką jest wszelka dydaktyka, i tylko 
w niej, chemia fizyczna nie doczekała się na
leżytego uwzględnienia. Mniejsza już, że 
w niektórych uniwersytetach posiada swoje 
katedry i pracownie, ale w wykładach innych 
działów chemii — nieorganicznej lub orga
nicznej,—ale w najpospolitszych i najlep
szych podręcznikach, jak np. u Richtera, Men- 
delejewa, Bernthsena, Jacobsena — uczeń 
zaledwie luźne o niej znajdował wzmianki,
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jak o czetnś zbytkowneta i niepotrzebnem, 
przyzwyczajał się w nich do innego języka 
i, co gorsza, do innego rozumowania. I je 
żeli nawet następnie czy to szczęśliwym tra 
fem, czy dzięki własnej gorliwości zapozna
wał się z wynikami i treścią chemii fizycznej, 
to mimowoli mowa jej i pojęcia wydawać mu 
się musiały nie czemś koniecznem, jak 
w obecnym stanie wiedzy być powinno, ale 
czemś tylko możliwein, pewną naukową 
„francuszczyzną”, która jest niezbędna może 
do traktowania specyalnie zawiłych, a może 
w gruncie pustych kwestyj, ale zato zupeł
nie zbyteczna w codziennem życiu chemika, 
w zwykłej jego pracy.

Temu właśnie brakowi, tej dwoistości za
radzić winno dzieło, którego tytuł wypisali
śmy w nagłówku. N ikt nie był powołany le- 
piej, by rozwiązać to zadanie, jak jeden 
z twórców i mistrzów chemii fizycznej, umysł 
odznaczający się nie tyle twórczą głębią po
szczególnych swych idei, ile niezwykłą szero
kością i różnorodnością tematów, które po
ruszał, człowiek łączący w sobie jednocześ
nie, co rzadko, niesłychaną erudycyą z wy
bitnym talentem dydaktycznym i pisarskim. 
I  dlatego, gdy dawniejsze próby w tym kie
runku, np. podręcznik prof. G. Bodlandera, 
przeszły bez wrażenia i skutku, podręcznik 
Ostwalda, jak sądzimy, winien osięgnąć swój 
c e l: postawienia wykładu chemii na pozio
mie współczesnych idei naukowych.

Zobaczmyż, jaką drogą celu tego w książ
ce Ostwalda się dopina. Jestto przede
wszystkiem książka jaknajbardziej elemen
tarna, pisana dla ludzi zupełnie nieobezna- 
nych z chemią, książka, którą doskonale 
można dać uczniom pierwszego kursu z tem 
przekonaniem, że zrozumieją ją równie ła 
two, lub łatwiej może niż inne powszechnie 
używane podręczniki. Powtóre jestto oczy
wiście chemia nieorganiczna, to znaczy, że 
główna uwaga zwrócona jest na poznanie zja
wisk i faktów świata nieorganicznego, że 
zasady i teorya chemii fizycznej nie wysuwa
ją się nigdzie jako cel nauki i książki, 
ale pozostają zawsze tylko w charakterze 
środka pomocniczego, metody tłumaczącej 
i upraszczającej ogrom wykładanych faktów. 
Stąd też układ dzieła nie nazbyt odbiega od 
schematu zwykle przyjętego w podręcznikach 
chemii nieorganicznej. Ostwald nie kusi się

tu o nowatorstwo, zwłaszcza gdy jedna ze 
zwykłych podstaw tego nowatorstwa, prawo 
Mendelejewa, mocno jest w chwili obecnej 
zachwiane w swej powszechności. Tylko może 
gdzie niegdzie w opisie metali zgrupował te 
ciała w innym niż zwykle porządku, nie 
przykładając zresztą wagi do tej lub innej 
klasyfikacyi. Podobieństwa bowiem są tu 
zbyt wielorakie i wielostronne, aby „liniowa” 
klasyfikacya przeprowadzić się dała. Znaj
dujemy więc najpierw krótki wykład ogól- 
uych zasad, następnie, jako przykład zjawisk 
chemicznych, opisanie i rozbiór zjawiska pa
lenia, a dalej autor wprowadza pojęcie 

i pierwiastku i za wzorem Bunsena podaje na 
podstawie najpowszechniej znanych faktów 
krótki opis pierwiastków, poczem przystępu
je już do systematycznego wykładu poczy
nając od tlenu, wodoru, wody, następnie 
chlorowców i innych niemetali grupami; bar
dzo obszernie uwzględniona jest chemia me
tali, zajmująca prawie połowę książki. 
Zwłaszcza rzadkie metale, zwykle zbywane 
w podręcznikach kilku słowy, opisane są 
i tłumaczone daleko obszerniej; to równo
uprawnienie z innemi dawno im się już na
leżało, tem więcej, że niektóre z nich, np. tor 
i cer mają już dość wielkie znaczenie w prze
myśle i chemia ich zbadana jest już dziś 
dość dokładnie. Tok wykładu zmierza prze
dewszystkiem w opisie zjawisk do uwy
datnienia zasad teoretycznych, a więc wska
zówki z dziedziny technologii chemicznej, 
rolnictwa podawane są bardzo skąpo i tylko 
wtedy, gdy ważne są pod względem teore
tycznym. Tak np. metoda techniczna otrzy
mywania kwasu siarczanego streszczona jest 
tylko w ogólnych jaknajkrótszych wyrazach; 
kto pamięta, jakie zamieszanie w umyśle po
czątkującego tworzą zwykle szczegółowe 
opisy tej metody i powstających przy tem 
produktów, ten przyklasnąć tylko może 
wstrzemięźliwości podręcznika Ostwaldow- 
skiego w tym kierunku.

Wprowadzając współczesne teorye che
miczne, Ostwald czyni to w ten sposób, że 
umieszcza je w wykładzie wtedy, gdy po raz 
pierwszy opisuje zjawisko, będące jednym ze 
szczególnych przykładów danej teoryi. Od- 
wracalność reakcyj chemicznych, prawo dzia
łania mas, pojęcie „masy czynnej”, t. j. ma
sy w jednostce objętości wprowadza np. przy
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opisie wodoru i to na podstawie wykonywa
nych doświadczeń, gdy się utlenia żelazo pa
rą wodną, a następnie regeneruje z tlenku 
żelazo działaniem wodoru. Ten sam przy
kład wykazuje doskonale niedostateczność 
dawnych poglądów na „siły chemiczne”, jako 
na mniejsze lub większe powinowactwo ciał, 
z których większe nad mniejszem zawsze 
przewagę osięgnąć musi. Tak samo począt
ki prawa faz w najprostszej postaci tłumaczy 
przy wodzie i zmianach jej stanu skupienia, 
aby jeszcze wielokrotnie do tego samego pra
wa wrócić w rozbiorze przykładów coraz b a r
dziej złożonych. Za niezmiernie trafne uznać 
należy, że pojęcie jonu wyprowadzone i opar
te jest wyłącznie na rozumowaniach anali
tycznych chemicznych, a elektryczna strona 
tego pojęcia objaśniona jest tylko jako rzecz 
dodatkowa. W ten sposób pojęcie, które 
pozornie, zwłaszcza dla niezupełnie obezna
nych, wydaje się i trudnem i nieprawdopo- I 
dobnem, a czasem zbytecznem, zyskuje nie
zwykłą jasność i moc przekonywającą; hypo- 
teza jonów, o którą przecie tyle walk stoczo
no, występuje jako myśl zrozumiała sama 
przez się. O jonach mówi Ostwald poraź 
pierwszy przy kwasie solnym, gdy charakte
ryzuje kwasy, zasady i sole, i zwraca uwagę, 
że ciała tak różnorodne jak chlorowodór 
(gaz), sól kuchenna lub chlorek żelaza, skoro 
rozpuścimy je w wodzie, dają zupełnie jedna
kową reakcyą: tworzenie białego osadu 
z azotanem srebra. Również wszystkie kwa
sy tak od siebie różne własnościami, w roz
tworach wodnych okazują jednakową reak
cyą : wydzielają wodór działaniem np. ma
gnezu. Najprostszem więc przypuszczeniem 
jest, że te części składowe kwasów, zasad 
i soli są od siebie w roztworach niezależne, 
a to jest istota teoryi jonów. To zaś, źe owe 
jony nie posiadają własności pierwiastków 
wolnych, jest jednym z licznych przykładów 
izomeryi, którą w nieco innej postaci, jako 
allotropią, poznał już czytelnik w wykładzie 
o tlenie i ozonie. Co zaś do przyczyn tej 
różnicy, to leży ona tutaj, jak i w tamtym 
przypadku, w odmiennej ilości energii, która 
z tą samą masą ciała jest związana. Wszyst
ko, co w teoryi Arrheniusa razi wyobraźnię 
do innych rozumowań nawykłą, tutaj jest 
zupełnie usunięte; jasność tej teoryi nie po
zostawia nic do życzenia. Tę jasność w tych

| i innych przypadkach potęguje stosowne 
baczenie autora, aby wprowadzając nowe 
fakty czy pojęcia, powoływać się tylko na to, 
co już było poprzednio wyłożone i wytłuma
czone. Utrzymać się w tem postanowieniu 
w wykładzie chemii jest wogóle bardzo trud
no, gdyż zwykłe sposoby otrzymywania np. 
pierwiastków opierają się na reakcyach zło
żonych, których tłumaczenie danem być mo
że dopiero po poznaniu pierwiastku, który 
właśnie otrzymać należy. Książka Ostwalda 
trudności te omija wogóle bardzo szczęśli
wie—przez to właśnie, że się nad szczegóła
mi, mającemi nieraz techniczną tylko war
tość, mało lub wcale nie rozwodzi.

Najkonsekwentniej teoryąjonów Ostwald 
przeprowadza w chemii metalów. Ta część 
nowego podręcznika zbliżona jest bardzo do 
słynnego jego dzieła „Wissensehaftliche 
Grrundlagen der analytischen Chemie”, o któ- 
i em w dawnych rocznikach Wszechświata 
obszerne było sprawozdanie. Wykład, może 
dlatego, że obszerniejszy, jest tu naszem 
zdaniem daleko zrozumialszy jeszcze i przy
stępniejszy. Skomplikowane zjawiska che
mii metalów są tu ściągnięte do jednego 
ogniska : najpierw idzie opis metalu w sta
nie wolnym, następnie opis prostych i złożo
nych jonów, które tworzyć może. Znakowa
nie jest tu wyłącznie „jonowe”. Cała ta 
część jest niezwykle przejrzysta i stanowi 
dla każdego, nawet dobrze obeznanego z tym 
działem, lekturę zajmującą i podniecającą. 
Doznaje się wprost artystycznego wrażenia 
na widok niezliczonego mnóstwa różnorod
nych faktów, które powiązać się udało w jed- 
nę harmoniiną, a tak prostą i piękną całość. 
Pod względem zaś pedagogicznym wartość 
podobnego traktowania przedmiotu jest nie
oceniona. Wiadomo, jak ubogie informacye 
analityczne wynoszą uczniowie ze zwykłych 
podręczników chemii nieorganicznej. Skoro 
po pierwszym roku wykładów udają się do 
laboratoryów, są wprost bezradni, bo każą 
iui się stykać z faktami zupełnie różnemi od 
tych, o których prawiła im chemia nieorga
niczna; następnie zaś są zawiedzeni, gdyż 
reakcye analityczne wydają się im czemś 
nieskończenie mniej ważnem od wspaniałych 
zjawisk chemicznych, które wywoływano 
przed nimi na stole wykładowym. Tej wa
dzie wykształcenia chemicznego metoda,
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przyjęta w podręczniku Ostwalda, świetnie 
zaradzić może. Jego chemia metali jest dla 
ucznia rzeczywistym wstępem i przygotowa
niem do chemii analitycznej : i nietylko, że 
przygotowała mu materyał faktyczny i wy
tłumaczyła go, ale zarazem zaciekawiła 
i rozbudziła zainteresowanie naukowe w tym 
kierunku. A że ów nowy „uczony” kieru
nek w chemii analitycznej nie jest ani mało 
ważny, ani bezpłodny o tem wymownie 
świadczą np. piękne badania F. Kostera 
i innych, rozsypane przeważnie w „Zeitschrift 
fur anorganische Chemie”.

Jeżeli te strony dzieła Ostwalda, o których 
dotąd mówiliśmy, zyskają niewątpliwie uzna
nie wszystkich chemików, to druga część re 
formy, którą w podręczniku swym przepro
wadza, znajdzie zapewne gwałtownych prze
ciwników raczej, niż zwolenników. Mamy 
tu na myśli stanowisko Ostwalda wobec pod
staw chemii, wobec teoryi budowy materyi, 
wobec hypotezy atomistycznej i cząsteczko
wej. Nadaremnie czytelnik szuka tak po
wszednich wyrazów, jak „atom”; zaledwie kil
ka razy znajdzie to słowo, które prawie zu
pełnie zastąpione zostało przez „równoważ
nik”; tak samo prawie doszczętnie wyrugo
wana jest „cząsteczka”, a zamiast niej zja
wia się pojęcie „ciężaru charakterystyczne
go” (Normalgewicht). Tak samo w opisie 
zjawisk nie odczepiają się atomy, nie łączą 
się cząsteczki, lecz tworzą się lub wydzielają 
te lub inne ciała. To czysto fenomenologicz
ne traktowanie upodabnia książkę Ostwalda 
do dzieł z początku wieku, gdy liypoteza 
przylegających, a nie przenikających się ato
mów wydawała się umysłom (np. Śniadeckie
mu) czemś niemożliwem do przyjęcia, jako 
rzecz niezgodna z rozumem. Przy takiej 
metodzie nauka cała zyskuje rzeczywiście na 
bezpośredniości, wydaje się czytelnikowi 
bardziej realną, ale przyznać trzeba, że wy
daje się również nieco chwiejną, i zwłaszcza 
początkującemu trudno będzie rozumować 
i wi ioskować z taką pewnością, jak to czyni 
wte ly, gdy wspiera się na potężnej hypotezie 
molikularnej i atomistycznej. Są to względy 
czys* o pedagogiczne, które przy podniesieniu 
skali wymagań wysiłku umysłowego od mło
dego adepta chemii—nie będą może tak 
ważne. Ze względu bowiem na samę treść 
nauki sądzę, że reforma Ostwalda nietylko

jest możliwa—o czem zresztą samo dzieło 
najlepiej świadczy—ale pożyteczna i w wielu 
punktach prawie niezbędna. Pożyteczna 
z dwu mianowicie względów : popierwsze, że 
wyzwala naukę z niebespiecznego dogmatyz- 
rnu i rozwija krytycyzm myślenia, oddziela
jąc jaknajściślej fakty od hypotez i wykazu
jąc, że związek faktów pozostanie, chociażby 
hypotezę samę odrzucić wypadło; powtóre 
zaś, że wydatność hypotezy atomistycznej, 
a zwłaszcza cząsteczkowej wydaje się znacz
nie wyczerpaną i że mnożą się fakty, np. 
w dziedzinie dynamiki chemicznej, które ze 
zwyklemi poglądami mechanistycznemi po
godzić się nie dają. W takiej chwili rozwo
ju nauki korzystnem chyba jest, jeżeli i dy
daktyka jej zechce oględniej korzystać 
i przemocą swych argumentów nie narzucać 
wyobrażeń, które wymagać może będą nie
zadługo poważnych przekształceń *).

Z dwu wymienionych względów pierwszy 
wydaje nam się daleko ważniejszym, gdyż 
rzeczywisty stosunek zjawisk i pokrewień
stwo faktów występuje daleko silniej i dobit
niej, jeżeli uda się je schwycić niejako bez
pośrednio, bez pomocy stworzonego ad hoc 
modelu. Krytycyzm zaś ustrzedz może od 
wielu bezużytecznych sporów naukowych, które 
powstają nieraz z błędnego tłumaczenia za
kresu i zadań tej lub innej hypotezy (np. spo
ry o czwartą wartościowość węgla w pier
ścieniu benzolowym) i zarazem rozwija zmysł 
naukowy ucznia. Stąd też dzieło Ostwalda 
nie jest martwym podręcznikiem egzamino
wym, ale i nietylko rzeczywistym obrazem 
wiedzy w tej dziedzinie, lecz również skarb
nicą myśli, w której każdy chemik tem wię
cej może znaleźć uroku i korzyści, im lepiej 
z treścią swej nauki zapoznał się uprzednio. 
Niepodobna tu streszczać rozumowań, któ
rych mocą Ostwald dochodzi do zasadni
czych praw chemicznych, pomijając hypotezę 
atomistyczną, tę' rozwija dopiero następnie 
ze względu na historyczną jej doniosłość— 
ciekawych możemy odesłać do dzieła samego 
(str. 146 i następne), nadmieniając, że wy
chodzi cn w tym celu z Gay-Lussacowskiego

*) Por. odczyt L. Brunera „O niektórych za
gadnieniach chemii teoretycznej” , Wszechświat 
1898, gdzie to  samo szerzej je s t rozwinięte.
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prawa stosunków objętościowych i rozwija 
je, rozpatrując skład i syntezę wody.

Dzieło kończy się rozdziałem o prawie 
Mendelejewa i już z samego układu książki 
widoczna, że Ostwald nie przypisuje prawu 
peryodyczności pierwiastków naczelnego sta
nowiska w dziedzinie uogólnień chemicznych. 
Uznając całą jego doniosłość, ma je tylko za 
pierwsze, grube przybliżenie do prawdy : 
„nie jest to prawo natury w ścisłem znacze
niu słowa, lecz raczej zasada klasyfikacyjna 
i to dla niezbyt ściśle określonego pojęcia” 
(str. 775). Ze tak jest, nie powinno nas dzi
wić, skoro „z obszernego ciała zjawisk 
chemicznych, znamy tylko jeden i to dość 
dowolnie przeprowadzony przekrój, a reszta 
ciała prawie zupełnie pozostaje nam niezna
ną” (str. 775).

Nazwaliśmy podręcznik Ostwalda dziełem 
przełomowem dlatego, że usuwa jednę 
z największych przeszkód, aby wykład chemii 
nieorganicznej, najważniejszej, zespolić ze 
współczesnym stanem nauki, że pozwala 
każdemu zapoznać się z systemem tej nauki 
tak, jak z nieznaczącemi tu i owdzie dowol- 
nemi zmianami, w obecnej chwili wykładać 
się go powinno i wykładać można. Jeżeli 
porównamy go z tem, co jako chemia nieor
ganiczna w większości zakładów naukowych 
tię podaje, to zobaczymy, że wykład ten 
w wielu punktach jest niedokładny, a w wie
lu błędny. I  dlatego zupełnie słuszna jest 
we wstępie uwaga autora, źe jestto dzieło 
zarówno dla uczniów, jak i dla uczących. 
I  jednym i drugim, a więc całej nauce i dy
daktyce chemicznej oddać powinno ogromną 
ustugę. Im rychlej się to stanie, tem lepiej 
będzie dla obu.

Ludwik Bruncr.

Odporność roślin upraw nych 
względem pasorzytów.

Co raz częściej dają się słyszeć narzekania 
na szkody zrządzone w polach i ogrodach 
przez pasorzyty zwierzęcego i roślinnego po
chodzenia. Lista tych wrogów, częstokroć 
niewidzialnych nawet gołem okiem, a zawsze 
mnożących się niesłychanie szybko, wzrasta

coraz bardziej. Z państwa zwierząt znajdu
jemy tutaj przedewszystkiem całe rzesze owa
dów, których zjawienie się równa się nie
kiedy klęskom elementarnym (szarańcza, 
spustoszenia zrządzone przez filokserę w win
nicach). Z innych typów zwierzęcych dają 
się czuć nader dotkliwie robaki obie (Hete- 
rodera Schachtii), ruinujące całe plantacye 
buraków cukrowych. W  królestwie roślin 
zaś najwięksi wrogowie hodowcy—to grzyby 
i bakterye. Szkody sprawione przez zarazę 
(Pbytophtora infestans) wśród ziemniaków, 
przez różne rdze i śnieci w zbożu, już od- 
dawna dały się odczuć bardzo dotkliwie 
człowiekowi i skutkiem tego pasorzyty te 
dość dokładnie poznane zostały. Na bakte
rye mniej dotąd zwracano uwagi. W ostat
nich czasach jednak coraz bardziej mnożą 
się spostrzeżenia, według których objawy 
chorobliwe, charakteryzujące się gniciem ca
łych organów roślinnych (gnicie korzeni bu
raczanych, bulw ziemniaków, cebulek hya
cyntów) przypisać należy tym najniższym 
drobnoustrojom.

Nic więc dziwnego, że gdy jedni obmyśla
ją  wciąż nowe środki w walce z wrogami, 
inni mimowoli zapytują, skąd to pochodzi, że 
rośliny uprawne cierpią daleko bardziej od 
różnego rodzaju pasorzytów, niż roślinność 
dzika, pozbawiona opieki ludzkiej. Odpo
wiedź na to pytanie posiada, prócz teore
tycznego znaczenia, także i wielką doniosłość 
praktyczną, bo najważniejszą rzeczą w wal
ce z każdą chorobą jest rozpoznanie jej 
źródła, jej początków.

Nie ulega wątpliwości, że hodowla jednego 
i tego samego gatunku rośliny na znacznych 
przestrzeniach sprzyja w wysokim stopniu 
rozmnażaniu się organizmów pasorzytniczycb. 
Prócz tego jednak wielkie znaczenie mają 
i inne czynniki, będące wynikiem specyalnych 
warunków, jakie człowiek stwarza dla roś
linności przez siebie uprawianej. Usuwając 
rośliny te od współzawodnictwa z dziko ros- 
nącemi, człowiek pozbawił je tem samern 
dobroczynnych skutków doboru naturalnego, 
naginając zaś ich organizacyą do osobistych 
celów, zakłócił równocześnie równowagę ich 
czynności fizyologicznych. Ostatecznym re
zultatem tego musi być osłabienie organiza- 
cyi roślinnej, wyrażające się między innemi 
i w mniejszej odporności rośliny względem
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różnego rodzaju pasorzytów. Być może 
w końcu, że warunki, w jakich wegetują na
sze rośliny uprawne, sprzyjają częstokroć 
rozwojowi różnych ich wrogów, przedewszyst- 
kiem zaś rozwojowi grzybów i bakteryj. 
W każdym razi całą tę kwestyą rozstrzyg
nąć mogą jedynie ścisłe badania naukowe, 
których niestety zarówno tutaj jak  i w wie
lu innych sprawach, bezpośrednio życia 
praktycznego dotyczących, niewiele wy
liczyć można. Do nielicznych prac tego 
rodzaju należą właśnie badania E. Lauren- 
ta, przeprowadzone w r. 1898 w instytucie 
Pasteura w Paryżu. Badacz ten postanowił 
wyświetlić wpływ na odporność roślin wzglę
dem pasorzytów jednego z najważniejszych 
czynników, jakiemi się posługuje tegoczesne 
rolnictwo, celem wzmożenia produkcyi rol
nej, mianowicie wpływ nawozów sztucznych 
mineralnych. W.tym celu hodował m ar
chew i ziemniaki na odrębnych parcelach, 
z których każda zasilona została innym ro
dzajem nawozu mineralnego (kainit, super- 
fosfat, wapno, siarczan amonu, saletra chi
lijska), niektóre zaś nawiezione czystym 
obornikiem. W roku następnym organy 
podziemne tych roślin (korzenie i bulwy) za
każone zostały dwuma zupełnie niewinnemi 
gatunkami bakteryj : Bacterium coli com- 
mune i B. fluorescens putidus, oraz zarodni
kami pasorzytniczych grzybów : Sclerotina 
Libertiana i Phytophtora infestans. Jedno
cześnie do doświadczeń użyto i kilku innych 
roślin (buraki, cykorya i słonecznik bul
wowy).

Rezultaty, jakie otrzymał p. Laurent ze 
swych doświadczeń, dają się streścić w nastę
pujących słowach:

Na osłabienie, i odwrotnie, na wzmocnienie 
odporności przeciw grzybom i bakteryom 
skład chemiczny nawozu wywiera wpływ 
bardzo wybitny. Tak np. zaraza (Phyto
phtora) daleko silniej rozwinęła się na ziem
niakach z parceli zasilonych nawozem obfi
tującym w azot (saletra chilijska, sole amono
we, obornik), niż na parcelach nawiezionych 
wapnem lub fosfatami. Odwrotny wpływ 
wywarły fosfaty na marchew i ziemniaki, 
zwiększając ich oporność na zakażenie dwu
ma wyżej wymienionemi gatunkami bak- 
teryi. Tego rodzaju różnice w działaniu 
fosfatów objaśnić bardzo łatwo w ten sposób,

że pasorzyty roślinne w celu rozpuszczenia 
substancyi międzykomórkowej wydzielają 
pewne fermenty. Otóż , ferment wydzielany 
przez bakterye działa lepiej w środowisku 
alkalicznem (nawozy obfitujące w azot, obor
nik), ferment zaś grzybów w kwaśnem (fo
sfaty).

Jeszcze bardziej zasługuje na uwagę fakt, 
że czysto saprofityczna bakterya Bacillus 
coli communis zamienia się na prawdziwego 
pasorzyta, skoro zaszczepimy ją  na ziemnia
kach, których żywotność została poprzednio 
osłabiona przez zanurzenie ich w roztworze 
alkalicznym. Jednakże własności tej bak- 
teryi znikają natychmiast jeżeli będziemy 
ją  hodowali na kalarepie lub ziemniakach' 
gotowanych.

W naturze osłabienie odporności roślin 
względem różnego rodzaju pasorzytów zdarza 
się prawdopodobnie dość często. Wówczas to 
różne saprofityczne grzyby i bakterye zamie
niają się na pasorzytów prawdziwych. W do
świadczeniach E. Laurenta np. organy pod
ziemne ziemniaków i marchwi na parcelach 
nawiezionych wapnem zostały zupełnie znisz
czone przez wyżej wspomniane bakterye, gdy 
tymczasem te same rośliny na parcelach, na
wiezionych innemi nawozami mineralnemi, 
okazały się najzupełniej opornemi na działa
nie bakteryj.

Jednem słowem doświadczenia p. Lauren
ta otwierają zupełnie nowe pole badań nad 
warunkami, w których niższe organizmy 
z nieszkodliwych saprofitów mogą przeista
czać się w pasorzyty. Zbyteczna prawie do
dawać, że badania podobne prócz teoretycz
nego posiadają i wielkie praktyczne znacze
nie, wskazują bowiem, że zwiększanie wy
dajności gleby przez stosowanie nawozów 
sztucznych ma swoje granice, ponieważ, zwięk
szając produkcyą substancyi organicznej, 
zmniejszamy jednocześnie oporność roślin 
uprawnych na wszelkiego rodzaju zarazki. 
Dokładne zaś oznaczenie owej granicy, poza 
którą zbyt obfite nawożenie przynosi rolniko
wi szkodę zamiast pożytku, dać nam mogą 
jedynie przeprowadzone systematycznie całe 
szeregi doświadczeń zarówno w polu, jak 
i w pracowni naukowej.

J. Trzebiński.
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Nowe badania nad budową fizyczną komet.

Zasadnicza różnica między planetami a ko
metami polega na tem, źe komety nie posia
dają jądra stałego o dostrzeżonych wy
miarach; sąto skupienia nader rozrzedzonych 
gazów, już to wysyłających własne światło, 
już to odbijających promienie słońca. Cza
sami dostrzedz możemy wewnątrz mgławej 
powłoki punkcik, świecący jak gwiazda; w sil
nym teleskopie punkcik taki traci wyraźne 
kontury i zazwyczaj przybiera pozór mgła- 
wego ciała. Zdolność rozrzedzonych gazów, 
z jakich składa się kometa, do wysyłania 
własnego światła zależy prawdopodobnie od 
zjawisk elektrycznych; na korzyść tego przy
puszczenia przemawia przedewszystkiem wid
mo komet, identyczne z otrzymanemi pośród 
gazów w rurce Geisslera, a powtóre kierunek 
ogona komet. Gdy kometa mianowicie je
den tylko posiada ogon, leży on zawsze w kie
runku linii, łączącej kometę ze słońcem 
i zwraca się od słońca. Oczywiście przeto 
słońce wywiera jakieś działanie odpychające 
na ogon komet, a o ile dotychczas wiemy, 
tylko w dziedzinie elektryczności i magne
tyzmu występują zjawiska odpychania.

Różne zbudowano hypotezy, aby wyjaśnić 
zagadkowe zjawiska, zachodzące w kome
tach : przypuszczano, że pod wpływem słońca 
w atmosferze komet wytwarzają się przypły
wy i odpływy, a działanie odpychające słońca 
sprawia, źe na odwróconej odeń stronie ko
mety fala przypływu jest bardzo znacznie 
wyższa niż na stronie przeciwnej. Za źródło 
elektryczności komet uważano już to parowa
nie ich masy, już to tajemnicze wpływy pm- 
mieni słońca, prawdopodobnie o najmniejszej 
długości fali. Wreszcie podobieństwo mię
dzy zjawiskami w kometach zachodzącemi 
a promieniami katodalnemi jest tak wielkie, 
że nie możemy odrzucać a priori związku 
między niemi.

Poniżej podajemy wiązankę rezultatów ba-’ 
dań nad kometami z ostatniej doby, które 
wywrą wpływ niewątpliwy na dalszy rozwój 
teoryi komet. W roku ubiegłym od maja do 
grudnia była widzialua kometa Templa, którą 
podczas całego tegu okresu pilnie obserwo
wał Perrine za pomocą słynnego 36-calowego

refraktora obserwatoryum Lieka. Kometa 
znajdowała się w najdogodniejszych do ob- 
serwacyi warunkach, gdyż w dniu 28 lipca 
przypadły jednocześnie perihelium komety 
i jej perigeum (najmniejsze odległości od 
słońca i od ziemi). Od chwili odkrycia ko
mety w początkach maja aż do daty powyż
szej siła jej światła powiększyła się od 15 do 
9 wielkości, t. j. przeszło 250 razy; gdyby 
kometa świeciła tylko odbitem światłem slo- 
necznem, to siła jej światła mogłaby naj
wyżej ośmiokrotnie się zwiększyć. W maju 
kometa była nader mała: 19 i 20 tego mie
siąca Perrine liczył jej średnicę na 5", w inne 
zaś dni przy bardziej sprzyjającym stanie 
atmosfery 15°". W końcu czerwca pozorna 
średnica komety wynosiła 2', podczas gdy 
wzrosłaby tylko dwukrotnie skutkiem zbli
żenia się komety do ziemi. Tak tedy śred
nica komety musiała wzrosnąć conajmniej 
czterokrotnie lub też zaczęły świecić ciemne 
pierwej warstwy zewnętrzne powłoki gazo
wej komety.

Tak czy owak, promienie słońca wywierają 
olbrzymi wpływ na komety. Zdaje się, źe 
rzeczywiście powiększa się pod ich wpływem 
średnica komety. Podczas swych obserwacyj 
w maju Perrine podnosił podobieństwo kome
ty do gwiazdy; zauważyć można było tylko 
nader niewiele mgły. W miarę zwiększania 
się mgławej powłoki komety dawało się 
w niej coraz widoczniej rozpoznać podobne 
do gwiazdy jądro; po raz pierwszy dostrzegł 
je Perrine dnia 4 czerwca, zaliczając do 10 — 
12 wielkości. Wielokrotnie obserwowano ją 
dro przy powiększeniu 520 razy, zawsze jed
nak wyglądało ono jak gwiazda, z tą różnicą, 
że posiadało barwę niebieskawo - zieloną. 
Średnica jądra była tak niewielka, źe nie 
dała się wcale wymierzyć; z pewnością była 
ona mniejsza od ćwierci sekundy, wtedy na
wet gdy kometa znajdowała się w odległości 
61 milionów km  od ziemi; na tej odległości 
75 km odpowiada ćwierci sekundy. Maleń
kie planetoidy Ceres i Vesta świeciłyby 
780 razy jaśniej od jądra komety, gdyby je 
w tem samem względem słońca i ziemi umie
ścić położeniu; średnica więc tego jądra musi 
być co namniej 28 razy mniejsza od średnicy 
Cerery i Yesty, a mierzą one według Ber
narda 760 i 380 km. Prawdopodobnie jednak 
otrzymane w ten sposób wymiary jeszcze
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będą zbyt wielkie, gdyż planetoidy, pozba
wione atmosfery, z pewnością słabiej odbija
ją  światło, niż jądro komety, grubą gazową 
otoczone powłoką; wreszcie powłoka ta 
własne wysyła jeszcze światło, powiększają
ce siłę świetlną jądra. Wobec powyższych 
wywodów, trudno przypuścić, aby średnica 
jądra komety Templa liczyła więcej niż 
10 km.

Oczywiście siła przyciągania, jaką  może 
wywierać równie małe ciało, jest nieznaczna. 
W niewielkiej przeto odeń odległości pary 
i gazy wyłamywać się będą z pod działania 
siły przyciągania i rozszerzać się samodziel
nie, o ile nie działają na nie inne jakieś 
wpływy zewnętrzne. Takie wpływy istnieją 
jednak widocznie; one to warunkują postać | 
i kierunek ogona. Fotografia zdaje się po
wołaną do wyjaśnienia przyrody i rozwoju te
go ciekawego utworu. Szczególnie pożytecz- 
nemi mogą być zdjęcia zapomocą anastyg- 
matów podwójnych i objektywów portreto
wych o znacznej sile świetlnej, gdyż dają one 
obrazy słabo świecących ogonów w wielkich 
nawet odległościach od głowy komety. N aj
zupełniejszą seryą fotograficzną zestawił Pic- 
kering z własnych zdjęć i z odbitek Barnar
da i Maksa Wolffa, otrzymanych z komety 
1892 I  Swifta. Najciekawszym na tych 
fotografiach szczegółem jest silniej świecący, 
zagęszczony utwór w ogonie. Utwór ten 
dnia 5 kwietnta znajdował się jeszcze w po
bliżu głowy komety, 6, 7, 8, odsuwał się 
odeń coraz bardziej, tracąc jednocześnie na 
jasności. 10 kwietnia dostrzegać się daje 
tylko słaba nieprawidłowość na ogonie, którą 
trudno nawet utożsamiać z niewidzialnym 
poprzednio utworem, o ile przyjmiemy jego 
ruch nieprawidłowy.

Pickering mierzył na płytach odległość 
świecącego zagęszczenia od jądra komety 
(w poniżej umieszczonej tabelce podajemy te 
odległości w tysiącach kilometrów, oznacza
jąc literą d), stąd obliczył odległość ciekawe
go utworu od stycznej do drogi komety w jej 
perihelium; w tych szeregach cyfr dostrzedz 
się daje przyśpieszenie ruchu w miarę od
dalenia się zagęszczenia od głowy komety, 
przyśpieszenie, które spowodowane być mo
gło tylko przez słońce; wielkość zaś tego 
przyśpieszenia zmniejszyć się musiała wraz 
z oddaleniem od słońca. Po uwzględnieniu

tej okoliczności i sprowadzeniu wszystkich 
obserwacyj do jednej godziny (21,6 średniego 
czasu według Greenwicb) otrzymano od
ległość d2.

d d  ̂ d2 dg 
Dnia 5 kwietnia y06 896 885 884

6 „ 2 510 2 509 2 505 2 511
7 „ 5 851 5 816 5 746 5 740
8 „ 10 346 10 240 10 572 10 572

10 „ 25 650 25 262 25 913 25 044
Różnice między liczbami w kolumnie d2 

1620, 3241, 4826 tysięcy km, sąto średnie 
szybkości dzienne zgęszczonego utworu; róż
nice między temi szybkościami daje , miarę 
przyśpieszenia; obiedwie otrzymane w ten 
sposób liczby 1621 i 1585 tysięcy km  tak 
mało się między sobą różnią, że Pickering za 
miarę przyśpieszenia przyjmuje ich średnią 
1603 000 km, i stąd obliczył odległości od 
jądra, podane w kolumnie da, dostatecznie 
zgodne z kolumną d2, o ile opuścimy wąt
pliwe zdjęcie z dnia 10 kwietnia.

Tak tedy pod wpływem jakiejś siły odpy
chania od komety Swifta oddalały się świe
cące cząsteczki materyalne. Z tego faktu 
wysnuwamy wniosek, że ogon komety składa 
się cały z cząsteczek materyalnych, być może 
oddzielonych od komety tylko pod działaniem 
ich własnego rozszerzania się, dalszy zaś ich 
ruch zależy od siły odpychającej słońca. 
Możnaby co prawda w podanych powyżej 
liczbach widzieć tylko grę przypadku, tem 
pilniejszą jest przeto potrzeba zwracania naj
baczniejszej uwagi na podobne utwory i ob
serwowania i fotografowania ogonów wszyst
kich komet.

Pewne trudności nastręczają się i przy 
bliższem badaniu zagęszczenia w komecie 
Swifta; w jaki sposób zagęszczenie to zna
lazło się w dniu 5 kwietnia w odległości 
900000 km  od jądra komety, nie możemy po
wiedzieć na zasadzie obserwacyj nad później
szym jego ruchem. Nie wiemy, czy jądro 
nie wywierało jakiego wpływu, czy też atmo
sfera komety działała zatrzymująco. Na 
zdjęciach z przed 5 kwietnia żadnego za
gęszczenia nie dostrzegamy. Niezwykłym 
jest również stosunek siły odpychającej do 
przyciągania przez słońce. Otrzymane po
wyżej przyśpieszenie 1 603000 km  na dobę 
odpowiada przyśpieszeniu 21,47 cm na se
kundę, wówczas gdy przyśpieszenie siły cięż
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kości w tym samym punkcie o 154 300000 km 
odległym od słońca wynosi zaledwie 0,6562 cm 
na sekundę. Tak tedy siła odpychania byia 
większa od przyciągania 39,5 raza. Cząs
teczki, z których się składał odpychany utwór 
gazowy, muszą być bardzo maleńkie, znacz
nie mniejsze od cząsteczek wodoru, gdyż we
dług Bredichina, słońce może odpychać te 
ostatnie z siłą tylko 12 razy większą od siły 
ciążenia.

Podobne masy świetlne obserwowano już 
w 1882 roku w wielkiej komecie II, która 
przemknęła się w odległości tylko 450000 km  
od powierzchni słońca. Wówczas jednaic 
fotografia nie stała jeszcze na tym stopniu 
rozwoju, jak obecnie, tak że zgruba tylko 
określono położenia tych „komet pobocz
nych”. Najdokładniejsze obserwacye do
tyczą mgławego utworu, obserwowanego 
9 i 10 października przez Schmidta w A te
nach i Hartwiga na morzu. Ruch tego 
utworu wykazuje działanie pewnej siły od
pychającej, której dokładniej jednakże ozna
czyć niepodobna.

Liczne zdjęcia komety Swifta wykazują 
szczególną zmienność postaci ogona, złożo
nego z licznych głównych i pobocznych pro
mieni. Długi ogon główny jest to pojedyń- 
czy, to podwójny, tak samo zmienia się po
łożenie krótszych ogonów pobocznych. Od
kryta również przez Swifta kometa 1899 I  
posiada ogon wielokrotny i nader zmienny. 
Bliższe badania wykazały, że obiedwie ko
mety podlegały prawdopodobnie ruchowi 
obrotowemu dokoła osi ogona; dlatego też 
obiedwie części podwójnego ogona to były 
widoczne, to znowu zasłaniały się wzajem. 
W r. 1835 Bessel dostrzegł ruch wahadło
wy podobnego do rakiety utworu w ogonie 
komety Halleya. Być może,że mamy tu rów
nież do czynienia z ruchem wirowym komety 
dokoła osi, przez nią i przez słońce przepro
wadzonej. Niewiele już lat oddziela nas od 
chwili, gdy kometa ta powróci do nas znowu, 
jedyna większa kometa, której powrót daje 
się obrachować i przewidzieć. Wówczas bę
dzie można powtórzyć obserwacye Bessla 
i sprawdzić jego teoryą wirową. Do owej 
chwili fotografia pewnie znacznie się jeszcze 
wydoskonali i jeszcze ważniejsze, niż dotych
czas, dać będzie mogła wyniki. X

G E O M Y S .

W najbardziej południowych Stanach wiel
kiej rzeczypospolitej północno - amerykań
skiej częstokroć napotykamy niewielkie kupki 
żółtego piasku, okrągłe, prawidłowe, mające 
od 50— 60 cm średnicy u podstawy i miejsca
mi niezwykle liczne. Gdy pytamy indyan 
miejscowych, jakie zwierzę zbudowało te 
utwory, podobne do naszych kretowin, od
powiadają oni, źe kupki te są dziełem „sala
mandry”. To zaś, co dzicy salamandrą 
nazywają, jest po prostu drobnym gryzo
niem, myszą polną z rodzaju Geomys. Gry
zoń ten zawsze przebywa w swych podziem
nych korytarzach, rzadko kiedy wychodząc 
na powierzchnię. Całe swe życie Geomys 
kopie galerye, do dwu metrów głębokie, 
a ziemię z galeryj tych wynosi nazewnątrz 
i układa w kupki. Rzecz ciekawa jednak, 
nie można nigdy dostrzedz otworu, przez któ
ry Geomys wynosi ziemię, tak starannie 
zwierzę go ukrywa. Geomys pracuje tylko 
podczas nocy, trudno więc zastać go przy 
robocie; jeżeli rozgrzebiemy wysypaną kupkę 
piasku, także niewiele się dowiemy; trze
ba znacznej wprawy, aby natrafić na ga- 
leryą gryzonia; należy zacząć kopać nie 
w kupce samej, lecz o 30 cm mniej-więcej 
w bok od niej, w parę godzin najwyżej po 
skończeniu pracy przez Geomys.

Geomys posiada przednie łapki szerokie 
i wykręcone, podobne do łapek kreta tylko 
znacznie silniejsze, z większemi pazurkami.

W jaki sposób Geomys kopie swe galerye, 
nie wiemy; prawdopodobnie jak kret kopie on 
pierwotnie wąską galeryjkę, rozpychając 
ziemię na boki, a później dopiero, gdy ga- 
lerya dojdzie do powierzchni ziemi, Geomys 
zaczyna wynosić ziemię nazewnątrz, posze
rzając swoje korytarze; otwór galeryi jest 
ukryty starannie w obawie przed wężami. 
Geomys żywi się pokarmem, wyłącznie roś
linnym, korzeniami, bulwami, korą, specyal- 
nie zaś miłuje drzewa pomarańczowe, pod
gryzając wszystkie ich korzenie; nazewnątrz 
wcale nie widać tej jego niszczącej działal
ności aż do chwili gdy drzewo uschnie. Ziem
niaki są również pożądanym pokarmem; 
Geomys wie widocznie, że ludzie sprzątają
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ziemniaki na jesień i zawsze robi sobie od
powiednie zapasy. Napycha on żywnością 
swe rozciągliwe policzki a później łapkami 
wyciąga ich zawartość. Szczególna rzecz 
właśnie, że Geomys robi zapasy na zimę 
w klimacie, gdzie zimy właściwie niema 
i gdzie przez cały rok można mieć dość po
żywienia. Może mamy tu do czynienia z ob
jawem szczątkowym, datującym z czasów, 
gdy przodkowie geomysa zamieszkiwali kli
maty chłodniejsze.

I  jeszcze jeden ciekawy szczegół: zwyczaje 
tego szczególnego gryzonia wywołały wy
tworzenie się specyalnej rasy kotów. Koty 
zwyczajne wcale nie gustują w mięsie geo 
mysa i wcale na nie nie chcą polować; tylko 
na Florydzie istnieje rasa kotów, które lubią 
geomysy i z ogromną zręcznością na nie po 
lują. Koty te budzą się bardzo rano, sto
sownie do trybu życia geomysów, wychodzą 
w pole i z jakiej wyniosłości pilnie obserwują 
wszystkie kupki piasku. Gdy dostrzegą ruch 
w którejkolwiek z nich, czatują cierpliwie 
i chwytają gryzonia w chwili gdy wysunie się 
z jamki. Ta rasa kotów rozmnaża się 
nader słabo, gdyż samica rodzi zazwyczaj 
jednego kociaka. Zamiłowanie do polowa
nia na geomysy jest dziedziczne, czasami 
jednak rodzą się kociaki bez tego upodoba
nia; być może, źe ojciec należał do rasy zwyk
łych kotów. W  takim przypadku kocica 
stara się nauczyć swe dziecię sposobu polo
wania na geomysa; instynkt ten bywa podob
no tak silny, że kuty, w dzieciństwie jeszcze 
oddalone od matki i wychowane zdała od 
geomysów, wykazują później uzdolnienie do 
tego polowania.

SPRAWOZDANIE.

—  J. Modelski: Podręcznik do powlekania 
metalami zapomocą elektryczności i do ro
bienia odbitek (Gałwanostegia i galwanopla- 
Btyka).

Pod powyższym tytułem  ukazała się ksią
żeczka (wydana nakładem kasy im. Mianowskie
go z zapisu W ł. Pepłowskiego), jakiej brak  w ję 
zyku polskim oddawna czuć się dawał ludziom

pracującym zawodowo, a nie obeznanym z języ
kami obcemi również jak  i amatorom, którzy 
radziby znaleźć wskazówki praktyczne, jak  urzą
dzać sobie małe instalacye laboratoryjne do ce
lów galwanostegii lub galwanoplastyki. Pod
ręcznik p. Modelskiego tylko częściowo zapeł
nia tę lukę naszego piśmiennictwa technicznego, 
gdyż nie wszystkie działy odpowiadają zadaniu 

j informowania prawdziwie praktycznego. Do ycze 
to  przedewszytkiem 1-ego rozdziału „O źród
łach elektryczności” , w którym powtórzono nie
dokładnie to, co znajdujemy w podręcznikach 

i  fizycznych, bez wskazania krytycznego, co i w j a 
kich przypadkach w> brać należy oraz jak  sobie 

! radzić w razie wadliwego działania stosów, 
akumulatorów lub maszyn dynamoelektrycz- 
nych.

Następnie autor opisuje ważną czynność 
oczyszczania powierzchni przed metalizowaniem 
galwanicznem;— dział ten je st opracowany su 
miennie. Zkolei opisano matowanie (sposób 
fabryczny), rtęciowanie i zawieszanie w wannach, 
używanych w wielkich i zamożnych zakładach 
przemysłowych. W następnych rozdziałach autor 
przedstawia srebrzenie, złocenie, zdejmowa
nie srebra i złota, niklowanie, kobaltowanie, mie
dziowanie, mosiądzowanie, tombakowanie, bron- 
zowanie, platynowanie, palladowanie, cynowanie, 
cynkowanie, kadmowanie, bizmutowanie, żela- 
zowanie, stalowanie, antymonowanie, arsenowa- 
nie. Zdaje się, że znaczna część tych przepisów 
w tak drobnej rozmiarami książce mogłoby być 
opuszczona. Arsenowanie lub kadmowanie i t. p. 
mogą się znaleźć tylko w dziełach encyklope 
dycznych. Szkoda natomiast, że autor nie ro z
winął szerzej opisu sposobów nie-galwanicznycli 
powlekania metalami, choćby dla okrągłości wy
kładu.

Następnie opisano t. zw. oksydowanie srebra, 
polerowanie, wytrawianie i powlekanie metalem 
przedmiotów niemetalicznych oraz galwanopla- 
s fykę.

Przepisy p. M. są brane z praktyki, są więc 
bezwątpienia dobre i może nie jednemu oddadzą 
usługi. Szkoda tylko, że wykład nie zawsze 
uwzględnia ignorancyą czytelnika i nie je s t zupeł
nie jasną recepturą, prowadzącą za rękę tego, 
kto według książki pracować zechce. Taki wy
kład byłby najodpowiedniejszy dla tego rodzaju 
dziełek. Język wykładu nie zawsze posługuje 
się utartem i u nas słowami (np. zgęszczony roz
twór, zam. stężony (st. 5 i in .), „prądnica jest po
ruszana za pośrednictwem silnic“ (str. 11), woda 
j rzekroplona. Należałoby także poprawić kilka 
niedokładności w przepisach (np. stężenie kwasu 
siarczanego w ogniwie Daniella).

P.



WSZECHŚWIAT 667

IX Zjazd lekarzy i przyrodników polskich.

SPRAWOZDANIE Z OBRAD NAUKOWYCH 

W SEKCYACH.

III Sekcya mineralogią geologii i geografii 
fizycznej.

Posiedzenie z dnia 23 lipca 1900 r.

Obecnych uczestników 11.
Przewodniczący prof. d -r  Trejdosiewicz propo

nuje na przewodniczącego prof. d ra  Niedźwiedź • 
kiego, co przez aklamacyą przyjęto. Prof. 
Niedźwiedziu otwiera posiedzenie, powołując do 
głosu d ra Romera.

D-r Eugeniusz Romer (Lwów) : „Asymetrya 
dolin jako dzieło erozyi i denudacyi” . (W iado 
mość tymczasowa).

Prawo Baera je st problemem przejętym z m e
teorologii żywcem do hydrografii i geologii; 
zwalczane wielokrotnie, powraca i zyskuje nowych 
zwolenników, walczących staremi, gruntu pozba- 
wionemi dowodami.

Obok rotacyi ziemskiej, podnoszono w licz 
nym szeregu studyów jako przyczynę asymetryi 
tektonikę z jednej, wpływy klimatyczne z drngiei 
strony; równocześnie rozszerzyło się pojęcie 
asymetryi dolin z łożyska rzeki na całą dolinę 
i na formy grzbietów lub na doliny oddzielają
cych garbów.

W obszarach, dla których stwierdzono zgod 
ność form powierzchni z tektoniką, stwierdzona 
asymetrya dolin tektoniczna nie może podlegać 
żadnej wątpliwości (doliny monoklinalne, usko
kowe, heteroptygmatyczne i t. d.).

Dla większych wszakże obszarów, w których 
formy powierzchni niezgodne są z tek'oniką, asy
metrya dolin miała znaleźć wyjaśnienie w stosun
kach klimatycznych. Rozróżniam dwie teorye, 
reprezentowane przez pokaźną litera tu rę : 1) 
Asymetrya dolin je s t następstwem korrozyjnej 
siły wiatru, wywieranej na stoki przeciwstawione 
kierunkowi przeważnych wiatrów; 2) Nie prze 
ważny kierunek wiatru, ale o ile tenże je st z i- 
razem wiatrem deszczowym, powoduje asymetrye 
stoków przeciwległych. Obie te teorye są chy
bione; pierwsza, bo czyni pierwszorzędny i po 
wszechny rys morfologii powierzchni ziemi za
wisłym od drugorzędnego lub lokalnego czynnika 
kszfałtującego, druga polega chyba na nieporo
zumieniu, a tylko dziwna, że tylu i tak poważ
nych badaczy mu uległo.

Cząstkowe ale wogóle bardzo trafne teorye 
wygłosili Vdovo i Hilber. Vdovo tłumaczy asy- 
mctryą podłnżnych dolin górskicli silniejszą in«o- 
lacyą stoków północnych, szybszem i obfitszein 
tajaniem śniegów, przeto silniejszą działalnością 
dzikich potoków, natomiast Hilber ilustruje asy- 
metryą podolskich dolin i garbów prawo zawisło
ści form powierzchni od dolnego poziomu erozyi

i denudacyi, wskazanego przez poziom ujścia do
pływów do rzeki głównej. Brakiem lecz nie 
wadą tych teoryj, a zwłaszcza ostatniej, je s t to, 
że zupełnie nam nie wyjaśnia asymetryi rzek 
głównych, tak  świetnie rozwiniętej na Wołdze, 
Dunaju, Rodanie dolnym, Wiśle górnej i t. d., 
które to zjawiska do ostatnich czasów stanowiły 
pobudkę do wskrzeszenia teoretycznie pozbawio
nej uzasadnienia teoryi Baera (Dunaj : Suess, 
Penck).

Rozszerzając zasady teoryi Vilovo i Hilbera 
jakoteż je  uzupełniając, doszedłem do następu
jących poglądów na genezę asymetryi dolin 
i terenu.

Rzoki o silnym spadku, a słosunkowo obfitej 
ilości wód, które produkty własnej erozyi i spló- 
kania stoków z łatwością unoszą, są symetryczne, 
m ają też przebieg zbliżony do prostolinijnego, 
jeżeli opory s*awiane płynięciu przez budowę dna 
są jednostajne, serpentynują, jeżeli te  opory są 
zmienne.

• Rzeki górskie i przełomowe, rzeki serpentynu- 
jące z powodu erozyi, m ają doliny symetryczne 
(nb. asymetryi pojedyńczych serpentyn nie bio- 

] rąc w rachubę).
Początek akumulacyi w dolinie lpoże stać się 

j początkiem je j asymetryi. W rzece samej niema 
j  żadnych sił, któreby mogły spowodować w dłuż 

szej sekcyi akumulacyą jednosfronną; do tego 
J mogą spowodować rzekę tylko dopływy.

Zasadniczo powinny rzeki płynąć stale w kie - 
] runku wypadkowym sił działających na nie z obu 

skrzydeł dorzecza (dopływy, denudacya desz - 
czowa i t. p.). Zachodzą w tym względzie dwie 
możliwości; Dopływ i rzeka główna mają w dol
nych sekcyach spadek równy, ilość sedymen- 
tów przeto proporeyonalną do ich ilości wód, 
połączoni rzeka uniesie z łatwością połączono 
sedymenty, kąt ujścia dopływu do rzeki głównej 
będzie stałym, rzeka główna pod wpływem stale 
działającego odmiennego kierunku dopływu zmie
ni biegną wypadkowy, jeżeli budowa doliny głów
nej na to zezwala — przeciwnie—powstanie asy
metrya doliny głównej.

Spadek dopływu je s t większy od spadku rzeki 
głównej— ilość sedymentów rośnie szybciej niż 
z kwadratami spadku — połączona rzeka nie mo
że więc unieść połączonych sedymentów, p o 
wstaje przeto między dopływem a rzeką główną 
przy ujściu półwysep nasypowy, wypierający 
nurt rzeki głównej ku jej brzegowi przeciwnemu, 
tworząc asymetryą doliny głównej; równocześnie 
przesuwa się punkt ujścia dopływu w dól rzeki 
głównej, kąt ujścia dopływu coraz się zmniej
sza, a ów „asymptotyzm” dopływów może spo
wodować wybitne umiany w sieci rzecznej— zmia
ny, które utrudnić mogą zrozumienie przyczyn 

' asymetryi w danym przypadku.
Asyme‘iva dolin je s t tedy w związku z ksz1 al

tem dorzecza i gęstością sieci wodnej; zważyć jed 
nak trzeba, że od czasu żłobienia doliny, bądź 
to przez erozyą wsteczną, bądź przez „asympto-
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tyzm ” , sieć wodna znacznym uledz mogła zmia
nom (co jednak w wielu przypadkach stwierdzić 
można), następnie, że dopływy pierwszej k a te 
goryi działają przeważnie w dół rzeki głównej, 
drugiej kategoryi przeważnie w górę rzeki głów 
nej, wreszcie, że przebieg lokalnych działów 
między rzeką a je j dopływem wpływ tegoż mu3i 
lokalizować, a w dolnych sekcyaeh dolin ma wy
bitne zastosowanie prawo Hilbera.

Teoryą wygłoszoną przez prelegenta przyjęło 
z uznaniem i wywiązała się dłuższa dyskusya, 
w której zabierali głos prawie wszyscy obecni.

Przedmiotem dyskusyi były pewne typy dolin 
asymetrycznych, które zdawałyby się przeczyć 
wygłoszonej teoryi. Prelegent wyjaśnił te typy 
jako pozornie tylko sprzeczne, uzasadniając je  
erozyą dawniejszą. Prof. Szajnocha podnosił 
szczegóły, przemawiające za erozyą dyluwialną, 
która dowodni odmiennej od dzisiejszej sieci 
hydrograficzną w okresie dyluwialnym.

Z kolei przewodniczący udzielił głosu d-rowi 
Józefowi Grzybowskiemu (Kraków), który wygło
sił odczyt p. t. „Ostatnie rezultaty  badań m ikro
skopowych w galicyjskich piaskowcach k a r
packich”.

Kiedy na"lwowskim  zjeździe przyrodników 
i lekarzy w roku 1894 przedstawiono pro jek t 
przeprowadzenia studyów nad m ikrofauną warstw 
flyszu karpackiego, studya te  nie wychodziły 
jeszcze poza zakres prób pierwszych. Dziś po 
łatach sześciu pracy powinny one wykazać już  
rezultaty  pozytywne i te  chcę tu ta j przedstawić.

M ateryał, jak i się zgromadził w ciągu tpgo 
czasu, obficie się przedstawia. Prócz K arpat 
galicyjskich reprezentowane są w nim i inne pro- 
wincye flyszowe, lub przez karpackie naftonośne 
warstwy. Ogółem zebrana i przestudyowana 
została znaczna ilość próbek z galicyjskich K ar
pat z różnych poziomów.

W chwili rozpoczęcia niniejszych studyów, 
dwie nasuwały się kwestye, których rozstrzygnię
cia się od tychże spodziewałem. Pierwsza, czy 
szczegółowe zbadanie następujących po sobie 
warstw  nie dałoby jakich, praktycznie zastosować 
się dających, wskazówek co do ułożenia warstw 
naftonośnych; druga, czy otwornice nie nadawa
łyby się do zużytkowania stratygraficznego w K ar
patach, w braku innych skamieniałości. Jeżeli 
na pierwsze pytanie odpowiedź wypadła tw ier
dząco, i studya otwornicowe dadzą się w okolicy 
gruntowniej pod tym względem poznanej, jak  np. 
w Potoku, z zupełnie zadawalniającym skutkiem 
w praktyce górniczej zastosować, to na pytanie 
drugie nie możemy dziś jeszcze stanowczej dać 
odpowiedzi, a spostrzeżenia i wnioski w ciągu tej 
pracy wysnute najmniej były spodziewane i ocze
kiwane.

Do publikowanych ju ż  poprzednio studyów 
nad otwornicami pokładów oligoceńskich z W a
dowic, eoceńskich z okolicy Krosna, przybywa 
obecnie studyum nad otwornicami warstw inoce-

ramicznych, inaczej ropianieckich, z okolicy Gor
lic. Zużytkowanych tu  zostało 110 próbek, tak 
z odkrywek ja k  i z wierceń naftowych pochodzą
cych, z miejscowości: Siary, Szymbark, Ropica 
polska, Ropica ruska, Sękowa, Przegonina, Bo- 
daki, Bartne.

Na mikrofaunę tych warstw sk łv la  się 92 g a
tunków, rozłożonych w następujący sposób:

D entrophrya z 4 gat., Rtiabdamtnina 3 gat., 
Reophax 12 gat., Haplophragmium 7 gat., Am- 
modiscus 17 gat., Cyclammina 3 gat., Trocham- 
mina 22 gat., Gaudryina 3 gat., T<’xtularia 
3 gat., Spiroplecta 3 g a t , Vernellina 1 gat., 
Ilyperammina 3 gat,., Saccamina 2 gat., Kern- 
mosphaera 1 gat., Webbina ]. gat., Spiroloculina 
3 gat.

Jeżeli porównamy tę faunę z fauną warstw 
eoceńskich Krosna, okaże się, że tylko 2 rodzaje 
Spiroloculina i Webbina z 4 gatunkami, są 
nowe dla warstw inoceramowych, z innych ro 
dzajów mamy jeszcze 6 gatunków nieznanych 
dotąd w eocenie —z ogólnej sumy zatem 92 ga
tunków je s t tylko 10, które w eocenie karpac
kim dotąd nie są znane.

Jeżeli prócz tej identyczności gatunków 
uwzględnimy jeszcze identyczność poziomowego 
charakteru dotyczącej fauny z fauną eoceńską, 
oba bowiem te poziomy posiadają faunę złożoną 
wyłącznie z form żelatynujących i krzem ion
kowych; jeżeli uwzględnimy, że w tej samej oko 
licy, t. j. w Gorlickiem, bezpośrednio w sąsiedz
twie warstw inoceramicznych obserwowane były 
przez W altera i Dunikowskiego warstwy num- 
mulitowe, musimy dojść do tego bezpośredniego 
wniosku, że poziomów tych absolutnie nie może
my oddzielać od siebie. Inoceramów tej okolicy 
nie można brać w ścisłą rachubę, są to bowiem 
ułamki, jak ie spotykamy nieraz, nummulitów, 
i wszystko przemawiałoby za tem, aby warstwy 
inoceramowe okolicy Gorlic wliczyć do eocenu. 
Gdyby wniosek ten wydał się jednak na razie 
zaśmiały, to przecież w żadnym razie nie mo
żemy warstw tych uważać dalej za głębsze po
ziomy kredy, a nigdy ju ż  za neokom. Podobne 
identyczności nawet w faunie otwornicowej m o
gą tylko w bezpośrednio po sobie następujących 
pokładach istnieć, i jeżeli warstwy inoceramiczne 
byłyby kredą, mogłyby być tylko najwyżej Be
nonem.

Jeżeli studya mikrofauniczne nie zdołały nie- 
tylko usunąć i tak wielu dotyczących stratygrafii 
K arpat kontrowersyj, ale z czasem dodały je sz 
cze jednę i to zasadniczą wątpliwość, to wina 
nie po ich stronie, ale w tem leży, że przedmiot 
studyów naszych, t. j .  flysz, nietylko u nas, ale 
i w innych krajach wiele jeszcze przedstawia 
zagadek i głębszego wymaga studyowania.

O ile jednak flysz obcy je st uwzględniony 
w dotychczasowych studyach naszych, mianowi
cie włoski, o tyle przedstawia tenże sam w swej 
mikrofaunie charakter, co pozwala się spodzie
wać, że na tej podstąwie będziemy mogli zdoby
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cze naukowe w innych prowincyach spożytkować 
i dla K arpat.

Po odczycie zawiązała się dyskusja, w której 
brali udział pp. : Trejdosiewicz, Szajnocha, W i
śniowski i Friedberg. Przedmiotem jej był cha
rak te r otwornic jako materyału stratygraficzne
go, tudzież niezupełnie jeszcze wyświetlone s ta 
nowisko szczątków, odnoszonych do rodzaju Ino- 
ceramus.

W następstwie d-r Wiśniowski podniósł nie
dostateczność czasu, przeznaczonego na naukę 
mineralogii i geologii w szkołach średnich, i uza
sadnił wniosek, by sekcya poprosiła prezydyum 
Zjazdu o przedstawienie na ogółnem zebraniu 
następującego wniosku do uchwały :

„IX  Zjazd lekarzy i przyrodników uprasza 
W ysoką c. k. Radę szkolną krajową o rozszerze
nie wykładów mineralogii i geologii w wyższych 
klasach szkół gimnazyalnych o jednę godzinę ty 
godniowo, przedewszystkiem poświęconą na 
naukę geologii” .

Wniosek po dłuższej dyskusyi jednogłośnie 
przyjęto  i uchwalono.

Stwierdziwszy, że, z powodu nieobecności d a l
szych prelegentów, tematy będące na porządku 
dziennym zostały wyczerpane, przewodniczący 
zamknął posiedzenie, a z niem i obrady sekcyi 
trzeciej. Gospodarz podziękował obecnym za 
gorliwy współudział w obradach sekcyi, podno
sząc z żalem, że z przyczyn od komitetu nieza
leżnych zakres obrad został częściowo ograni
czony.

Na tem posiedzenie skończono.

SEK CYA CHEMICZNI.

Posiedzenie d. 13 października, 12-te w r. b.
Z powodu niemożności przybycia przewodni

czącego Sekcyi na początek posiedzenia upro
szono przez aklamacyą p. Emila W ernera do 
prowadzenia dzisiejszego zebrania.

Po przeczytaniu i przyjęciu protokułu posie
dzenia 11 go prof. W. Biernacki wygłosił rzecz 
„O nachyleniu magnetycznem przed wiekami” . 
Ż badań Folgęreitera, potwierdzonych przez do
świadczenia prelegenta, wiadomo, że naczynia 
z gliny, zawierającej tlennik żelaza (Fe20 3), 
podczas wypalania, skutkiem przejścia tego 
związku w tlenotlennik (Fe30 4), magnetyzują się 
nazawsze i zachowują nachylenie magnetyzmu 
ziemskiego. Prof. Biernacki zreferował wyniki 
dawniejszych poszukiwań Folgereitera, a następ
nie opisał własne badania i ich metodę uprosz
czoną i ulepszoną w porównaniu z metodą F. 
Rozprawa prof. B. ukaże się we Wszechświecie 
w autoreferacie.

Zkolei p. Wacław Muteruiilch odczytał rzecz 
p. t. „H istorya stosu Volty” , w której skreślił
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! rozwój pojęć elektrochemicznych od czasu od
krycia wynalazku Galvaniego aż do chwili obec
nej, a mianowicie teorye Davyego, Berzeliusa,

| Faradaya, kwestye mechanizmu elektrolizy, bu
dowy jonów oraz przyczyny i siedliska siły elek- 

! tromotorycznej. Na ostatnie pytania nauka od
powiedziała dopiero po rozwinięciu teoryi ro z 
tworów Vi>n’t Hoffa i teoryi dysocyacyi elektro
litycznej Arrheniusa. W edług obecnie przyjętej 
teoryi Nernsta (t. zw. osmotycznej) „stos Volty 
jest maszyną wprowadzoną w ruch przez siłę 
ciśnienia osmotycznego, ev. prężności roztw o
rów ”. Nakoniec p. M. wyjaśnił teoryą Nernsta
szczegółowiej w zastosowaniu do 1) stosów

i płynnych, 2) stosów koncentracyjnych, 3) ele-
| mentu Daniella. Rzecz p. M. ukaże się we

Wszechświecie w brzmieniu doslownem.
Następnie#p. Znatowicz zawiadomił zebranych, 

że według wiadomości, otrzymanej prywatnie, 
Akademia Umiejętności postanowiła zająć się 
sprawą słownictwa chemicznego zapewne już 
w grudniu r. b. i w  tym celu wytworzy oddziel
ną ankietę, a do niej z Warszawy zawezwie de
legatów z Sekcyi chemicznej i z redakcyi Wszech
świata. Ze względu na dogodność należy zaraz 
przedstawić do uznania Akademii propozycyą 
co do osobistości owych delegatów i dlatego 
p. Zn. wnosi, aby Sekcya wybrała na swego 
przedstawiciela p. A. Grabowskiego, co zebrani 
zatwierdzają jednogłośnie.

Drobne sprawy bieżące zakończyły posie
dzenie.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Kancelarya Akademii Umiejętności w K ra
kowie zawiadamia naszę redakcyą o następują
cych, ważnych dla ogółu przyrodników polskich, 
czynnościach i postanowieniach Wydziału mate
matyczno-przyrodniczego, prosząc o niezwłoczne 
ogłoszenie ich drukiem :

Na posiedzeniu Wydziału matematyczno-przy
rodniczego Akad. Umiej, w d. 8 października 
r. b. czł. Żorawski referował o dwu swoich p ra 
cach, t. j .  1) „ 0  zachowaniu ruchu wirowego” ,
2) „ 0  pewnem zagadnieniu z teoryi podobnego 
odwzorowania powierzchni” , czł. Godlewski zaś 
o tymczasowej wiadomości p. A. Wróblewskiego: 
„Metoda krystalizacyi ciał z ich rozczynów, za
pobiegająca tworzeniu się skorupy na powierzch
ni cieczy” .

Na posiedzeniu administracyjnem W ydział zaj
mował się sprawą ujednostajnienia polskiej te r
minologii chemicznej, oddaną mu do rozstrzyg
nięcia przez ogół chemików, znajdujących się na 
IX  Zjeździe lekarzy i przyrodników polskich. 
Powzięto w tej sprawie cały szereg uchwał, dą
żących do tego, aby rzecz była rozstrzygnięta

WSZECHSWIAT
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na podstawie najgruutowniejszej, w sposób bez
stronny, liczący się tylko z potrzebam i nauki 
i względem na czystość języka. W początkach 
grudnia zbierze się ankieta reprezentantów  naj
ważniejszych instytucyj naukowych oraz Rady j  

Szkolnej krajowej, a do ogółu chemików zostaje j  

wydana osobna odezwa :

O d e z w a  d o  c h e m i k ó w .

Ogół chemików— na IX  Zjeździe lekarzy 
i przyrodn ków polskich— powierzył u jednostaj
nienie terminologii chemicznej Akademii Um ie
jętności w Krakowie, oświadczając z góry, że się 
podda je j orzeczeniu. W ydział matematyczno- 
przyrodniczy rozumie, że obie strony  oddały 
dlatego tę kwestyą w jego ręce, żeby spełnił za
danie bezstronnego sędziego, któryby, powodując 
się tylko względami potrzeb naukowych a zwa
żając na czystość języka, wybrał z każdej z dwu 
do dziś dnia istniejących terminologij to, co one 
mają i ajlepazego; tylko bowiem wzajemne ustęp
stwa mogą s ‘worzyć rzecz trw ałą i sprowadzić 
tak pożądane porozumienie.

W celu rychłego a pomyślnego załatwienia 
sprawy W ydział na posiedzeniu dnia 8 paździer
nika postanowił zwołać w grudniu r. b. ankietę, 
do której powoła po jednym  reprezentancie i  wy
boru 9 cial i towarzystw naukowych przyrodni
czych oraz reprezentanta Rady Szkolnej krajo- \ 
wej. W celu ułatwienia pracy tej ankiecie wy- I 
brał dalej koinisyą, k tóra przygotuje niateryal 
na ankietę. W reszcie chcąc umożliwić ogółowi j  

chemików zabranie głosu w tej sprawie, wzywa 1 
ich aby zechcieli swoje zapatryw ania nadsyłać | 
na piśmie po dzień 1 grudnia r  b. tej komisyi. j  

pod adresem W ydziału roatematyczno-przyrod- j  

niczego Akademii Umiejętności w Krakowie.
W Krakowie dnia 11 października 1900 r.

Józef Rostafiński,
S ekre ta rz  W ydziału.

KRONIKA NAUKOWA.

— Przyczynek do teoryi osmotycznej ogni
wa. W  rozprawie, ogłoszonej pod powyższym 
tytułem w Zeit. f. Ph. Ch. (XX XII, 360), R. A. 
Lehfeldt na podstawie kilku przykładów sta ra  j  

s'ę udowodnić, że liczbom, wyrażającym według 
N ernsta prężność elektrolityczną m etalu wzglę
dem roztworu, a obrachowanym ze wzoru

zbywa na wartości realnej. W edług teoryi N ern
sta prężność elektrolityczna m etalu P, to  co po 
niemiecku oznacza się słowami „elektrolitische 
Lósungstenaion” , je s t  m iarą „jonotwórczej ”

zdolności metalu i oblicza się z powyższego wzo
ru  na podstawie doświadczalnie oznaczonej siły 
elektrobodźczej E . Ma ona według obliczeń Le 
Blanca wynosić :

Zn =  9,9 . 10ls atm.
Ni =  1,3 . 10 „
Pd =  1,5 . 10~30 „

Przyjm ując na średnią wartość objętości cząs
teczki wielkość rzędu 10~8 c/n, odpowiadającą 
średnicy cząsteczek w stanie cieczy, ja k  to na 
podstawie innych spostrzeżeń wyrachować się 
daje, łatwo można obliczyć, źe dla zrównoważe
nia tak malej prężności P  =  1,5 . 10-30 atm. 
dla palladu wystarczy obecność najwyżej 1 do 2 
jonów tegoż w roztworze, zajmującym p rze
strzeń równą mniej więcej objętości kuli ziem
skiej. R ezultat teu przeczy oczywiście poglądo
wi kinetycznemu na istotę ciśnienia, wywierane
go przez gazy lub ciała w roztworacl , ciśnienie 
bowiem pochodzi jedynie od ustawicznych ude
rzeń cząsteczek o ściany naczynia, a w takim ra 
zie w danym przypadku musielibyśmy przypu
ścić dalszą podzielność cząsteczek albo jonów. 
Rozpatrując dalej P dla Zn =  9,9 . 10 l8 atm. 
autor twierdzi, że liczba ta  również nie odpo
wiada rzeczywistości, opierając bowiem na niej 
rachunek, możemy dojść do wniosku, że 1 cm2 
powierzchni Zn wstawionego do wody wysyła 
1,27 g metalu do roztworu, co przeczy danym 
faktycznym.

W oczekiwaniu dalszych przykładów i badań 
doświadczalnych, zapowiedzianych przez autora, 
możemy teoryi N ernsta mimo powyższych ro zu 
mowań śmiało jeszcze przyznać prawo dotych
czas powszechnie przyznanego, a zasłużonego 
obywatelstwa w nauce.

S. T.

— Zawartość tlenu w powietrzu. A. Le-
duc doszedł do wniosku, że zawartość tlenu 
w powietrzu zależy od rozmaitych przyczyn i nie 
je s t bynajmniej ilością stalą; skutkiem tego za
leca, ażeby nie oznaczać gęstości gazów w sto
sunku do powietrza, lecz do innego, bardziej 
określonego gazu. Najdokładniejsze wyznacze
nia gęstości gazów, dokonane przez różnych ba- 
daczów, zgadzają się w zupełności, jeżeli je  od
nosimy do tlenu; przeciwnie zaś, przyjąwszy za 
jednostkę powietrze, otrzymano rezuUaty nie
zgodne. Podług wyliczeń A. Lcduca, nastę
pująca ilość tlenu (na wagę) znajduje się w p o 
wietrzu w zależności od różnych w arunków :

Średnio
! P a r y ż .........................................od 23 ,18°/0

do 23,23 2 3 ,2 0 %
Nizza, Algier w lecie przy

wietrze połudn. zach. . . od 23,21
do 23 ,24 23,23

Dieppe w l ip c u ................  23,16 \ .
d. 1 kwietnia . . . 23,07 ) ’
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Na granicy Belgii przy wie
trze poł.-wsch. w lecie , 23 ,17°/(

w zimie . . 23,09
Alpy (2 060 m) d 7 paźdz.

przy silnym prądzie zstę
pującym .......................... 23,05
d. 8 paźdz. przy silnym
prądzie wstępującym . . 23,23

Puy-de-Dóme d. 29 lis to 
pada, pogoda . . . . . . 23,17
d. 22 lis top ., silny wiatr
poludn.-wschodni . . . . 23,23

Jak widać z powyższego, różnice łe zależą, od 
pór roku. kierunku i siły wiatru, odległości od 
morza oraz wzniesienia danego miejsca.

a . t .

—  Wpływ ciśnienia na przyswajanie chloro
filu. Zbadaniem wpływu ciśnienia na asymi- 
lacyą chlorofilu zajął się p. Jan Friedel i wyniki 
swych badań podaje w Comptes Rendus de 
l’Acad. (CXXXI, 9, 1900). Badaniom poddawał 
oddzielne listki roślin pod ciśnieniami mniej - 
szemi od normalnego. Samo doświadczenie 
przeprowadził w sposób następujący:

Dwa liście, o ile można jednakie, były umiesz
czone w probówkach zamkniętych rtęcią. Każda 
z probówek zawierała powietrze atmosferyczne 
z dodatkiem dwutlenku węgla w stosunku 10:100. 
Jedna z probówek została umieszczona w dzwo
nie, w którym rozrzedzono powietrze, druga 
w podobnym dzwonie została pod ciśnieniem nor- 
malnem. Obadwa przyrządy wystawiono na 
światło, a później analizowano gazy nanowo, 

Przedmiotem badań były rośliny: Evonymus 
japonicus, Ligustrum  japonicum, Ruscus aculea- 
tus, Robinia Pseudacacia.

Stosunek objętości wydzielonego tlenu do ob
jętości pochłoniętego dwutlenku węgla zawsze 
pozostaje bliski 1; jeżeli ten stosunek oznaczymy 
przez A dla liścia pozostającego pod ciśnieniem 
normalnem, a przez B dla liścia umieszczonego 
w powietrzu rozrzedzonem, i weźmiemy stosunek
B . ., . .

 , to otrzymamy miarę wpływu ciśnienia na
A

wymianę gazów w liściu.
Doświadczenie dało p. Friedlowi następujące 

rezu lta ty :
Ciśnienie W artość

Ligustrum japonicum . . . . 1 atm. i
3// 4 n 0,94
2// 3 » 0,81
%  * 0,74
v »  ,, 0,50
‘A „ 0,47

Evonymus japonicus . . • • 2/ 3 n 0,85
y2 „ 0,73
V, . 0,62

Robinia Pseudacacia . . • • */» „ 0,73
Ruscus aculeatus . . . . i'12 n 0,69

Na podstawie otrzymanych liczb p, Friedel 
wyprowadza następujące wnioski:

1. Zmniejszenie ciśnienia, nawet do */4 atm. 
nie zmienia natury przyswajania chlorofilu; otrzy

many iloraz R =  pozostaje zawsze bli-
C03

skim 1.
2. Natężenie przyswajania chlorofilu zmniejsza 

się ze zmniejszeniem ciśnienia.
F. E.

R O Z M A IT O Ś C I.

— Najstarsze drzewo. W starożytnej s to 
licy królów Ceylonu, Anuradhapura rośnie naj
starsze prawdopodobnie drzewo na ziemi. J e s t
to Ficus religiosa, który wyrósł z gałązki, zerw a
nej z drzewa, pod którem spoczywał Gautama 
w dniu, gdy doszedł do bezwzględnej doskona
łości i stał się wcieleniem Buddy. Drzewo to 
słynie pod nazwą „Bo-gaha” czyli „świętego 
drzewa”. Posadzone w osiemnastym roku pano
wania Dwenipiatissa ma ono obecnie 2 188 lat. 
Zdaje się tedy sprawdzać przepowiednia tego 
króla, który rzekł sadząc własnoręcznie Bo-gaha: 
„rosnąć i kwitnąć będzie aż do końca wieków” .

Wszystkie dynastye czciły Bo i wszyscy na- 
jezdnicy je  uszanowali, pewnie pod wpływem z a 
bobonnego strachu, jaki wzbudza „drzewo świę
te ” . W ciągu dwudziestu dwu wieków na
pływają pielgrzymi z całych Indyj aby uklęk
nąć u stóp odwiecznego drzewa; w jego 
cieniu odbywały się najwspanialsze ceremonie, 
na jakie zdobyć się mogła fantazya kapłanów 
i królów. Dziś jeszcze pielgrzymi pobożnie 
zbierają opadłe liście i chowają je  jako  relikwie. 
Na całej kuli ziemskiej nie znajdziemy drugiej 
rośliny, któraby tyle hołdów odebrała, była 
świadkiem tylu wydarzeń i posiadała równie 
długą i skrzętnie w stu kronikach opisaną hi- 
storyą.

Sława Bo-gaha była ongi tak rozpowszechniona 
w Azyi, że w piątym wieku naszej ery słynny 
podróżnik chiński Fa-Hian przybył umyślnie, aby 
go obaczyć. Rzecz dziwna, podany przezeń 
opis stosuje się do baniana (Ficus indica) a nie 
do Bo (Ficus religiosa). Trudno rozstrzygnąć 
obecnie, czy Fa-Hian się pomylił, czy też kapłani 
oszukiwali tłum, sadząc w szczelinach obumar
łego drzewa młode szczepy, a przez pomyłkę 
zamiast Bo posadzili kiedyś baniany. Trudno 
jednakże przypuścić możliwość takiego oszustwa; 
nie ukryłoby się ono przed pobożnemi oczyma 
pielgrzymów. W  każdym razie najstarszem 
drzewem historycznem na świecie je s t święłe 
drzewo w Anuradhapurze; z jego gałązek po- 
wyrastały wszystkie „bo” , zdobiące świątynie 
Ceylonu.
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Liczono na tysiące la t wiek drzewa smoczego 
w Orotawie, kasztana na E tnie, cedrów libań
skich, słynnych W elingtonij w Kalifornii i bao
babów senegalskich; ale obliczenia te  są tylko 
domniemane, opierają się na przypuszczeń ach. 
Wiek zaś Bo gaha określają jaknajautentyczniej 
świadectwa. Emerson Tennent wybrał pośród 
licznych teksłów starożytnych dwadzieścia pięć 
ustępów, obejmujących całą biografią roślinnego 
starca, od chwili, gdy święty szczep przywieziono 
na Celyon do śmierci ostatniego króla Kandy, 
radży Siulen, który w 1739 roku kazał wykuć na 
skale, że zapisuje część swych dóbr świętemu 
drzewu.

Obecnie święte drzewo je s t ru iną rośliny po
śród niezliczonych ruin gmachów, jakie ludzie 
wznieśli niegdyś w A nuradhapura. Na pierwszy 
rzu t oka widać, że jest ono współczesne tym sta
rym zwaliskom; gdyby nie troskliwa opieka b u d 
dystów, od wieków zginęłoby ono, jak  otacza
jące pomniki dawnej cywilizacyi. G rube słupy 
podtrzym ują szeroko rozrośnięte konary; aby 
pień uchronić, otoczono go piram idą murowaną, 
której wysokość w zrasta z każdym  wiekiem.

U stóp Bo wznoszą się ołtarze, a na nich piel
grzymi kwiaty składają w ofierze. Drzewo świę
te stoi w zagrodzie, do której wejście prowadzi 
przez niezbyt s(arą względnie świątynię, z b a r
dzo ciekawemi rzeźbami archaicznemi.

Leclercq, korespondent akademii Belgijskiej, 
który zebrał powyższe szczegóły, kupił za rupię 
od kapłana liść drzewa świętego ua relikwię. 
Liść ten, wielkości dłoni, postaci sercowatej, 
przypomina duży liść brzozowy; osad/.one na cie
niutkiej i długiej szypułce liście Bo drżą cią
gle, jak liście osiny: roślina 
niem swym Buddę osłaniała.

Dokoła zagrody Bo-gaha tłoczą się ożywione 
grupy przybyłych z różnych stron pielgrzymów; 
budują oni sobie na noc namioty z olbrzymich 
liści palm, wiążąc je  ze sobą i zaczepiając na 
wetkniętym w ziemię bambusie.

W ten sam pewnie sposób chronili się przed ■ 
deszczem ich przodkowie przed wiekami.

X

cieszy się, ze cie-

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. 10 do d. 16 października 1900 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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7 r. 1 p.  | 9 w. 7 r.  1 p. 9 w . | N ajw . | Najn.

lc  S. 5o,l
I

47,5 | 4 \ 7 15,6 22,3 17,5 22,3 13,2 55 W9.S W 17.SW 10 o.4 T ; 9 ;  S ; v / o g .8 » ° - 8 * > ; /
l l C . 45,2 46,3 5 1,0 14.5 14,4 9,0  17 ,5  9,0 79 0,0 •  z nocy i rano drobny
I V P. 49,7 48,6 53,6 6,0 to ,a 7,5 10,9  5,4 73 N W2,SE2,S4 — [krótko
l3 S . 5 l,o 5 l,o 48,7 6,3  1 1 ,6 8,2  12 ,9  | 3,6 72 SW ‘ S>,S* —
l i  N. 43,9 42,1 39.1 6,4  13 ,6 1 1 ,6  14,6  5,4 63 SW 3,SW 8,SW 5 —
lf, P. 8^,6 40,0 4 ' ,9 5,8 6,7 4,0  1 1 ,6  4 0 82 S W 5,W 7,S W 4 7,o •  w  nocy i w  ciągu dnia; ^
16 W. 4 1,2 4 ° , 7 | 42 ,9 5,1 7,3

1
7 ,o 8,2 2,8 81 sw^.sw^sw™ 2,5 •  w nocy i w  ciągu dnia kilk.

Ś re d n ie 45,6 9 ,* 72 9.9
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