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Z kongresów  naukowych.
G A R S T K A  W B A Ż E H .

Na kongresach filozoficznym i matema
tycznym, odbytych w początkach sierpnia 
r. b. w Paryżu, pomiędzy licznemi bardzo 
referatami specyalnemi było niemało takich, 
których treść mogła zainteresować szersze 
koła przyrodników. Niemniej zajmującemi 
były dyskusye nad przedmiotami, w refera
tach tych poruszonemi. Nie kusząc się tu 
ani o wyczerpanie przedmiotu, ani nawet 
o streszczenie przebiegu tych rozpraw, pra
gniemy podzielić się z czytelnikami Wszech
świata pewną cząstką odniesionych wrażeń.

1.

Znakomity geometra francuski Poincare 
przedstawił na kongresie filozoficznym swoje 
uwagi krytyczne o podstawach zasadniczych 
mechaniki. Treść tego poglądu na zasady 
mechaniki jest analogiczna z dawniej już wy- 
głoszonemi przez Poincarego poglądami na 
znaczenie pewników w geometryi. Tak postu
laty mechaniki, jak i aksyomaty geometryi 
nie są, ściśle biorąc, ani prawdami doświad- 
czalnemi, ani twierdzeniami a priori, mają 
to być prawdy umówione (konwencyonalne),

mniej lub więcej dogodne, przyjęte za pod
stawę naszych badań i rozumowań. Mówca 
zastanawia się pokolei nad zasadami bez
władności, przyśpieszenia, działania i oddzia
ływania, ruchu względnego, zachowania ener
gii. Żadne doświadczenie nie może stwier
dzić bezwzględnej prawdziwości tych twier
dzeń : więc nie są to zasady doświadczalne; 
nie są zaś prawdami a priori dlatego, bo nie 
są prawdami koniecznemi, gdyż pomyśleć się 
daje świat inny, w którymby zachodziły za
sady odmienne; bo wreszcie gdyby były 
twierdzeniami a priori, to nie pozostałyby 
obcemi grekom, którzy wykryli, aksyomaty 
geometryi. Według Poincarego pytanie o bez
względnej prawdziwości zasad mechaniki 
jest pozbawione wszelkiego]znaczenia; ] sta
nowią one nic więcej, jak układ pojęć, przy 
których pomocy sprowadzamy do minimum 
różnice, zawsze istniejące pomiędzy ruchami 
spostrzeganemi a naszemi tych ruchów prze
widywaniami.

Ten wynik rozbioru Poincarego wydał się 
za sceptycznym kilku uczestnikom kongresu. 
Jeden z nich (matematyk Painlevó) zauwa
żył, że zasady mechaniki są nam narzuco
ne przez doświadczenie, są kwintesencyą 
niezliczonych doświadczeń, mniej lub więcej 
dokładnych, a kiedy zdają się odmawiać 
usług, wtedy przybywają na pomoc nowe
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fakty dla zapełnienia powstałych braków. 
Zasady zdają się odnosić raczej do zjawisk 
prawdziwych, nie zaś do widm albo fikcyj. 
Istotnie, dość zastąpić jednę z zasad przez 
inną, a wpadniemy w komplikacyą nierozwi
kłaną w badaniu nawet faktów najprost
szych. Słowem — zdaniem mówcy— nauka 
fizyczna jest metodą przybliżeń stopniowych, 
powstałych empirycznie i kierowanych przez 
pewne zasady ogólne pochodzenia doświad
czalnego; zbieżności tej metody nic zgóry 
nie gwarantuje, ale usprawiedliwia ją  powo
dzenie, polegające na zgodności teoryi z rze
czywistością. W  badaniu praw natury roz
bieżność i komplikacya ostrzegają nas, że nie 
postępujemy drogą właściwą.

Inny mówca (matematyk Hadamard) w re
plice swej wygłosił, że punkt widzenia refe
renta zgadza się ze znanem orzeczeniem 
Kirchhoffa, według którego mechanika nie 
wyjaśnia zjawisk, tylko je opisuje; że do za
sady bezwładności koniecznem jest dołącze
nie zasady niezależności skutków sił; że 
wprawdzie nie można mówić o sprawdzalności 
każdej pojedynczej hypotezy lub zasady, ale 
należałoby mówić o sprawdzalności całkowi
tego układu zasad.

Z filozofów, którzy brali udział w dysku
syi, jedni powoływali się na Kanta, radząc 
wydzielenie z zasad mechaniki pierwiastków 
czysto logicznych od pierwiastków specyficz
nie właściwych mechanice; inni twierdzili, 
że zasady mechaniki mogą być tylko albo 
prawdziwemi albo fałszjwemi i źe trze
ciej alternatywy być nie może; byli i ta
cy, którzy w twierdzeniach mechaniki wi
dzieli prawdy czysto przedmiotowe, od wy
tworów umysłu ludzkiego zupełnie nieza
leżne.

Dyskusya nie wyczerpała oczywiście przed
miotu i sporu nie rozstrzygnęła, bo go roz
strzygnąć nie mogła. Każdy z mówców 
przedstawił, źe tak powiemy, jednę tylko 
z licznych stron trudnego pytania i każdy 
pozostał przy swoim poglądzie. Ale sprawa 
ta, nie pierwszy raz zresztą poruszona, sko
ro weszła na porządek dzienny pracy kry
tycznej, stanie się prawdopodobnie przed
miotem całego szeregu rozpraw specyalnych. 
Wiąże się ona nietylko z zasadniczemi pyta
niami teoryi poznania, ale i z doniosłem za
gadnieniem o podstawach wiedzy matema

tycznej. Wiadomo, że zagadnienie o pod
stawach geometryi zajmuje poważną kartę 
w dziejach nauki X IX  stulecia; że zrodziło 
nietylko bogatą literaturę, lecz i wzbogaciło 
naukę w uowe narzędzia myśli i nowe meto
dy badania. Toż samo zdaje się zapowia
dać praca krytyczna nad podstawami mecha
niki i nauk fizycznych. Świetne dzieło „Za
sady mechaniki” Henryka Hertza, pełne no
wych pomysłów, dodało bodźca do rozważań 
krytycznych tego trudnego i głębokiego py
tania. Aktualność jego podnosi i ta oko
liczność, że sam wykład mechaniki wymaga 
obrania podstawy najbardziej zgodnej z wy
maganiami krytycznemi doby obecnej. Tę 
stronę sprawy przedstawił odczytany na 
kongresie filozoficznym referat p. t. „Wy
kład zasad mechaniki”. Autor tej pracy, 
fizyk Blondlot, opierając się na poglądach 
Kirchhoffa i Macha, odróżnia mechanikę ide
alną (fikcyjną) od mechaniki realnej (pozy
tywnej); pierwsza opiera się na założeniu
0 istnieniu idealnego układu spółrzędnych
1 bezwzględnego zegara, wprowadza pojęcie 
punktu materyalnego i przyjmuje trzy twier
dzenia zasadnicze (w których się mieszczą 
określenia przyśpieszenia, masy i siły). Me
chanika, na tych twierdzeniach oparta, jest 
niejako modelem, według którego odbywa 
się konstrukcya rzeczywista, przyczem obie
ra się układ spółrzędnych i zegar takie, 
aby otrzymać możliwie dokładny opis ru
chów rzeczywistych.

Dyskusya nad tym referatem nie przy
niosła żadnych nowych spostrzeżeń.

2.

Na innem posiedzeniu kongresu wywołał 
rozprawy referat p. Wilbois „o pewnym ar
gumencie na korzyść wolności ludzkiej, wy
ciągniętym z determinizmu filozoficznego”. 
Na pierwszy rzut oka—powiada autor—de- 
terminizm fizyczny zdaje się być przeciwny 
wolności woli, bo świat fizyczny jest podda
ny pewnym prawom ogólnym, które kierują 
i zjawiskami biologicznemi; bo prawa jako
ściowe ustępują coraz bardziej przed pra
wami fizycznemi, które dążą stopniowo do 
jedności bardzo prostej; bo prawa te wresz
cie polegają na pojęciach antropomorficz- 
nych (energia), co zdaje się skłaniać do
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przypuszczenia, że człowiek ujść ich działa
nia nie może. Lecz przypuszczenie to opiera 
się na tem, że nauka jest poznaniem przy- 
równywalnem (adeąuate) do rzeczywistości. 
Tak jednak nie jest, bo wszystkie teorye są 
sztucznemi, są umowami, a więc są zarówno 
prawdziwemi. Celem nauki jest działanie 
(akcya), czego dowodzą wszystkie jej cechy, 
nie narzucone przez przyrodę, lecz „chciane” 
przez człowieka. Ta właśnie akcya zmusza 
człowieka do „logicznego i przestrzennego 
drobienia” świata; każe mu prawa temu 
światu narzucać nawet tam, gdzie ich niema; 
każe mu poprawiać i uzupełniać prawami 
bardziej szczegółowemi te prawa, które na
zywamy powszechnemi a priori. Akcya ta 
wiedzie bez przerwy (przy pomocy abstrak- 
cyi sztucznej) do zastępowania praw ilościo
wych jakościowemi; każe szukać prostoty 
praw Datury, wybierać prawa najdogodniej
sze, najprostsze (znać tu wpływ poglądów 
Poincarego). Krytyka nauk wykazuje te 
dy, zdaniem mówcy, że determinizm fizyczny 
ma sens jedynie w stosunku do naszej samo- j  

rzutności, wolności; źe w tej ostatniej znaj
duje on swoje wyjaśnienie, a zatem deter
minizm wolności nie wyłącza, przeciwnie, 
z założenia o niej wypływa. Dziedziny de- 
terminizmu i wolności są różne i spółistnie- | 
jące. Z drugiej strony ta wolność nie jest 
jeszcze wolnością moralną, ale to przynaj- j  

mniej powiedzieć można, że nauka stawia \ 
zagadnienie o wolności, źe zagadnienia tego 
nie znosi.

W dyskusyi jeden z mówców (filozof Cou- 
turat) zapytuje, czy samorzutność ta  jest 
bezwzględnie niezależną, czy też i sama pod
lega prawom, kierującym jej czynnościami, 
a które są formami, zasadami a priori? Ta 
ostatnia hypoteza byłaby, zdaniem mówcy, 
najlepszym sposobem wyjaśnienia determi- 
nizmu fizycznego. Bo jeżeli przedmioty ist
nieją o tyle, o ile myślimy o nich przez ka- 
tegorye, wtedy są koniecznie podległe pra
wom naszego umysłu. Zgoda na to, źe nau
ka nie jest poznaniem przyrównywalnem, 
niemniej wszakże jest poznaniem prawdzi- ! 
wem i przedmiotowem. Prawa szukane mo
gą wyrażać się różnemi wzorami, ale te wzo
ry są wzajemnie równoważne, bo symbolizują 
związki rzeczywiste pomiędzy zjawiskami. ] 
Zgoda na to, źe są teorye różne zarówno

| prawdziwe, ale przecież są i teorye fałszywe.
Inni mówcy wypowiedzieli następujące 

uwagi. Jeden przypomniał, że próba pogo
dzenia determinizmu z wolnością w dziedzi
nie nauk ścisłych wiąże się (według Boussi- 
nesqa) z tak nazwanemi w matematyce roz
wiązaniami osobliwemi. Inny powiedział, źe 
według Kanta te dwie doktryny się godzą, 
bo każda z nich do innego należy świata; te 
dwa światy stykają się i działają na siebie 
wzajemnie w faktach socyalnych; źe więc 
w socyologii szukać należy rozwiązania za
gadnienia. Na to zauważył następny mów
ca, że badanie społeczeństw do innego pro
wadzi wniosku : jednostki mogą być wolne, 
ale fakty socyalne, jako wyniki średnie ich 
czynności indywidualnych, mogą podlegać 
prawom. Inny mówca wypowiedział, źe 
z punktu widzenia naukowego pojęcie wolno
ści redukuje się do pojęcia negatywnego 
o zjawisku nieokreślonem, co znów dało po- 
chop jednemu z uczestników do przedstawie
nia zgromadzonym ciekawego paradoksu 
„nieoznaczoności mechanicznej”, wymyślone
go przez Henryka Hertza. Ten przykład atoli 
wywołał słuszną uwagę, że nieoznaczoność 
mechaniczna obranego przykładu ma cechę 
przypadku granicznego nieoznaczoności ma
tematycznej, któremu odpowiada niemożli
wość fizyczna. Ta uwaga pchnęła rozpra
wy na nowe tory, a mianowicie na rozważa
nie różnic pomiędzy dziedziną abstrakcyjną 
matematyki a dziedziną konkretną zjawisk 
fizycznych.

Dyskusya nie była gruntowna i przecho
dziła z jednej strony przedmiotu na inną, 
wykazała wszakże, że stare problematy filo
zoficzne wypływają wciąż na widownię myśli 
ludzkiej oraz że każde nowe pokolenie podej
muje ponowne ich rozważanie, starając się 
wyzyskać mniej lub więcej szczęśliwie wyniki, 
do których dochodzą nauki ścisłe w postępo
wym swym rozwoju, niezależnym od tych lub 
innych systematów filozoficznych.

3.

Przenieśmy się z kongresu filozofów na po
siedzenia zgromadzonych w Paryżu przed
stawicieli nauk matematycznych. I  tu obok 
tematów czysto specyalnych, poruszono za
gadnienia, mające bezpośrednią doniosłość
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filozoficzną. Pomijamy odczyt Poincarego
0 „znaczeniu intuicyi i logiki w matematyce”, 
którego treść główną znamy już z dawniej
szych artykułów tego uczonego; pomijamy 
referat o definicyach geometrycznych p. Pa- 
doa, jako zbyt specyalny, a zatrzymamy się 
na chwilę nad świetnym odczytem Hilberta 
„o przyszłych problematach matematyki”. 
Prelegent nie obracał się tu w sferze ogól
ników, lecz wskazał wyraźnie te zagadnienia, 
któremi powinni zająć się matematycy w n a j
bliższej przyszłości, co do niektórych nakre
ślił nawet w ogólnych zarysach drogę, na 
której te rozwiązania znaleźć się winny. 
Należą do nich naprzód problematy, doty
czące pojęć zasadniczych (problemat G. 
Cantora o istocie ciągłości matematycznej, 
aksyomaty arytmetyki, rachunku prawdo
podobieństwa, mechaniki i różnych gałęzi 
fizyki), dalej zagadnienie Riemanna o licz
bach pierwszych, badanie przestępności
1 niewymierności niektórych liczb, rozwiąza
nie równań stopnia 7-go, geometrya położe
nia krzywych i powierzchni algebraicznych, 
charakter analityczny pewnych zagadnień 
rachunku waryacyjnego, istnienie pewnych 
równań różniczkowych, mających grupę da
ną, wyrażalność przez funkcye jednego pa
rametru dwu zmiennych, połączonych związ
kiem analitycznym. Zagadnienia te brzmią 
bardzo specyalnie, ale poza doniosłością ich 
czysto matematyczną roztacza się perspekty
wa możliwych ich zastosowań do ważnych 
zagadnień fizycznych. Przedstawiając zgro
madzonym ten program pracy, mówca wy
powiedział przekonanie, że nauka potrafi 
te zagadnienia rozwiązać i że matematyk 
dalekim jest bardzo od zgodzenia się na ha
sło „Ignorabimus”.

To przeświadczenie mówcy znalazło od
dźwięk w umysłach uczestników. Ta zgod
ność tłumaczy się jasno naturą zagadnień 
matematycznych, należycie postawionych, 
pewnością metod matematyki oraz świetnem 
powodzeniem i rozwojem teoryj matematycz
nych X IX  stulecia. I  matematyka ma swe 
zagadnienia trudne i zagadnienia dotąd nie 
rozwiązane, ale każda zdobycz raz osiągnię
ta jest w niej nabytkiem trwałym, który 
ułatwia rozpoznawanie pytań nowych i daw
nych. Na widownię nauki matematycznej 
występują wciąż zagadnienia nowe, które na

suwa jużto spekulacya czysto matematyczna, 
jużto rosnące coraz bardziej potrzeby świet
nie rozwijających się nauk fizycznych. W tych 
to bowiem naukach matematyka czysta nie
raz czerpie pobudkę do tworzenia nowych 
pojęć, które wprowadza do swojej dziedziny, 
po wyidealizowaniu wyników obserwacyi i do
świadczenia. Te formy idealne stają się 
materyałem, na którym odbywają się nowe 
konstrukcye, a z tych znów powstać mogą 
nowe narzędzia i metody dla badań teore- 
tyczno-fizycznycb. Matematyka świadoma 
jest tego obowiązku i rozumie ścisłą łącz
ność, jaka wiąże Inb wiązać może jej kon
strukcye oderwane z badaniami fizykalnemi 
W  tych zaś spekulacyach czysto oderwa
nych, które narazie nie znajdują dotąd od
powiednika w doświadczeniu, w spekulacyach 
np. nad przestrzeniami wielowymiarowemi, 
nad liczbami nadskończonemi i t. d., badanie 
opiera się na definicyach ścijłych i na ciąg
łej kontroli krytycznej wywodów dedukcyj
nych.

4.

Kongresy filozoficzny i matematyczny łą
czyła nietylko wspólność niektórych waż
nych tematów, ale i wspólne wybitne dążenie 
do stawiania zagadnień na gruncie ściśle 
naukowym. Jeżeli dyskusya tych pytań na 
kongresie filozoficznym nie była zupełnie za
dawalająca, to przypisać to należy w znacz
nej części temu, że dyskusye na kongresach 
w kwestyach tak trudnych mogą mieć tylko 
charakter uwag doraźnych; w części zaś tej 
okoliczności, że pytania zasadnicze, dotyczą
ce podstaw wiedzy matematycznej i mecha
nicznej, są względnie nowe i wymagają od
powiedniego przygotowania, sięgającego dość 
głęboko w wiedzę czysto fachową. Zresztą 
sprawy nauki nie rozstrzygają się większo
ścią głosów, jak to się dzieje w sferze dzia
łań praktycznych. Myśl jednostki może prze
ciwstawić się poglądom tysięcy i odnosi nie
raz zwycięstwo. Stwierdzają to dzieje nauki, 
choć i to prawda, że zapanowanie nowej 
idei następowało nieraz po długiej i zacię
tej walce.

Ale pożytek rozpraw kongresowych nie 
polega na natychmiastowych uchwałach 
i osiągnięciu stanowczej w poglądach jedno
ści. Zadaniem ich jest właśnie wzajemna
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wymiana i krytyka poglądów, oświetlanie py
tań z rozmaitych stanowisk, zwracanie uwagi 
na strony nowe i ukryte, podudzanie do ści
słej kontroli, do badania i zestawiania wyni
ków, osiągniętych przez innych badaczy. Pod 
tym względem kongres filozoficzny w połą
czeniu z kongresem matematycznym nie był 
bezpożytecznym i nie pozostanie prawdopo
dobnie bez dobroczynnego wpływu na oży
wienie pracy badawczej. Oba kongresy 
stwierdziły nadto, źe nauka czysta wstępuje 
w nowe stulecie w pełni sił żywotnych i z peł
ną otuchą w dalszy swój rozwój. Na usługi 
swoje ma ona liczne zastępy pracowników 
i niemało umysłów twórczych, które wskazu
ją  jej drogę dalszego pochodu. Jeżeli ludzkość 
po tylu mozolnych poszukiwaniach, po pra
cach całych wieków, zawracać nieraz musi 
do punktu wyjścia; jeżeli to, co uchodziło za 
aksyomat, staje się hypotezą; jeżeli prawdy, 
którym przypisywano dawniej pewność bez
względną, stają się twierdzeniami, które ob
stawiać należy wielorakiemi zastrzeżeniami: 
to ten powrót nie jest bynajmniej cofaniem 
się, a te zastrzeżenia i warunki—to cecha 
rosnącej wciąż subtelności i doskonałości 
umysłu ludzkiego.

S. Dickstein.

0 wpływie świata zewnętrznego na 

rozwój organizmów.

Obraz życia każdej istoty, począwszy od 
chwili jej istnienia, aż do śmierci, przedsta
wia niepożytą rozmaitość form i kształtów, 
różnorodność objawów i własności życiowych. 
Do tego całego procesu życiowego, do wszyst
kich tych zmian morfologicznych, których 
widownią jest historya rozwoju każdego or
ganizmu, energii dostarcza żyjącej materyi 
otaczająca przyroda, dostarcza jej ten t. zw. 
„świat zewnętrzny”, z którym człowiek i każ
da na ziemi żyjąca istota związana jest wę
złem nierozerwanym. Każda istota jest tyl
ko cząstką wszechświata, każde życie jest 
tylko ułamkiem zjawisk przyrody. Rozwój 
każdego organizmu jest wynikiem działania 
całego szeregu sił i wpływów przyrody na 
materyą żyjącą.

Ten wpływ świata otaczającego ujawnia 
się od samego początku życia, od chwili, gdy 

! komórka, która ma być zawiązkiem rozwija
jącego się organizmu, zaczyna się raz po raz 
dzielić i daje w ten sposób pierwszy znak 
życia. Potem młody organizm przechodzi 
szereg okresów życia, wytwarzają się kształ
ty organizmu, formują się organy, przezna
czone do najrozmaitszych funkcyj życiowych. 
W tych pierwszych stadyach rozwoju wpływ 
świata zewnętrznego ma nader doniosłe zna
czenie. Pod wpływem podniet zewnętrznych 
w tym okresie tworzenia może się zmienić 
prawidłowy kierunek rozwoju, mogą powstać 
w kolejnem następstwie zmian morfologicz
nych pewne zaburzenia, lub zboczenia, które 
się później odbijają na budowie organizmu 
i zmienić mogą jego własności charaktery
styczne.

Rozwijający się organizm ma względem 
otaczającej go przyrody pewne stałe wyma
gania, potrzebuje spełnienia pewnych wa
runków, w przeciwnym razie organizm albo 
zamiera, albo rozwój ustaje czasowo, albo 
wreszcie, w najlepszym razie postępuje, ale 
nienormalnie : tworzą się rozmaite zboczenia 
od prawidłowej jego budowy.

W zupełnie normalnych warunkach, kiedy 
plemnik wejdzie w protoplazmę jajka, poja
wia się poza główką plemnika promieniowa
nie, rozchodzące się od centrosomu plemni
ka, a potem odbywa się w środku ciała jajka 
plazmatycznego proces karyokinetyczny, któ
ry prowadzi do wydzielenia t. zw. ciałek 
kierunkowych '). Gdy ten proces, zwany 
procesem dojrzewania, dojdzie do końca, 
zaczyna się podział komórki (jajka) na dwie 
komórki potomne (blastomerony). Jestto 
początek rozwoju organizmu, początek dru
giego okresu rozmnażania się komórek. Za 
pierwszym podziałem idzie drugi i trzeci, 
tworzy się gromada komórek, układających 
się w jednę kulę (morula), potem komórki 
rozsuwają się ku obwodowi (blastula), two
rząc w środku przestrzeń, wypełnioną pły
nem przejrzystym. Przez wpuklenie od ze
wnętrznej strony warstwy komórek, wytwa
rza się ciało, złożone z dwu na sobie ułożo
nych warstw (listków zarodkowych) i to sta-

■) Porów n.: Kostanecki: O komórce i dojrze
waniu. (Podręcznik histologii 1900).
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dyum nazywamy gastrulą. W taki sposób 
przebiega w warunkach normalnych rozwój 
organizmów w najpierwszych stadyach roz
woju. Co do czasu trwania tych poszczegól
nych stadyów rozwojowych zmienność ich 
jest znaczna, zależna wielce od danego ga
tunku. Nawet w obrębie tego samego ga
tunku są pewne, choć niewielkie zmiany in
dywidualne, zależne od natury badanego 
osobnika. Nadzwyczaj wiele jednak zależy 
od warunków zewnętrznych, wśród których 
rozwój się odbywa. Kiedy rozwój odbywa 
się w łonie matki, warunki te w znacznej 
części określone są życiem osobnika macie
rzystego. Zetknięcie ze światem zewnętrz
nym jest tylko pośrednie, bezpośrednio orga
nizm potomny styka się tylko z organizmem 
macierzystym. Patologiczne zmiany i zbo
czenia, którym ulega matka, odbijać się cza
sem mogą na potomstwie, na jego budowie 
i sile organizacyi. Naturalnie, że dla bada
cza wszystkie te warunki rozwoju, wszystkie 
wpływy, oddziaływające na rozwój, daleko 
mniej są dostępne i tem samem trudniejsze 
do poznania. Inaczej ma się rzecz, gdy ma
my do czynienia z organizmami niższemi, 
których rozwój odbywa się poza łonem mat
ki. Takie organizmy od pierwszej chwili 
istnienia stykają się bezpośrednio ze świa
tem zewnętrznym; wszystkie wpływy otocze
nia mają bezpośredni dostęp do rozwijają
cego się ustroju; człowiek, badający warunki 
rozwoju, może owładnąć temi wpływami, to 
też przez wykluczenie kolejne, przez potęgo
wanie działania pewnych wpływów można 
zdobyć sobie łatwiej podstawy do sądu
0 ważności i wpływie rozmaitych działają
cych czynników.

Ja k  życie zupełnie już rozwiniętego osob
nika nie może się obywać bez tlenu, tak samo
1 rozwój organizmu znajduje się w zależ
ności od dostępu powietrza atmosferycznego. 
W  literaturze przyrodniczej dawniejszej nie
jednokrotnie spotkać można wzmianki, że do
kładna wentylacya jest dla rozwoju bardzo 
ważnym czynnikiem. Zauważono np., że ja j
ka kurze, które w termostacie w tempera
turze, 36°—39° zupełnie dobrze się rozwi- 
jają, giną, jeżeli się termostatu nie przewie
trza. Chodziło o rozstrzygnięcie pytania 
na czem znaczenie tej wentylacyi polega, czy 
chodzi tu o dostęp tlenu, czy o usunięcie roz

maitych szkodliwych przetworów wymiany 
materyi, czy wreszcie o obadwa te czynniki 
razem. Loeb *) kładł jajka ryb (Tundulus) 
do epruwetek, które wstawiał w inne obszer
niejsze. Na dnie tych szerszych probierek 
był kwas pyrogallusowy, który ma własność 
pochłaniania tlenu. Celem tego było; żeby 
jajka rozwijały się w atmosferze beztlenowej. 
Rezultat doświadczeń był dla wszystkich or
ganizmów o tyle zbliżony, że w razie odcię
cia dostępu tlenu na czas dłuższy zawsze 
występowało obumarcie zapłodnionych ja
jek. Wrażliwość na brak tlenu, wytrzyma
łość przeciw głodowi tlenowemu była jednak, 
jak Loeb 2) stwierdził, dla różnych organiz
mów różna. Niektóre jajka (jeżowce) nie 
dzieliły się zupełnie, gdy dostęp tlenu był 
odcięty, u innych rozwój się wprawdzie roz
poczynał, trwał jednak niedługo i następnie 
ustawał. Samassa 3) zamykał jajka w na
czyniu szklanem, które łączył z pompą rtę 
ciową i następnie wypompowywał powietrze 
aż do 3 mm  rtęci. Mimo, że jajka tu za
mknięte pozostawały prawie w próżni, roz
wój odbywał się przez 2 0  godzin; jajka prze
niesione potem do warunków normalnych 
rozwijały się w dalszym ciągu przeważnie 
prawidłowo. Samassa wywnioskował z tego, 
że w pierwszych stadyach życia embryonal- 
nego rozwój jest od tlenu zupełnie nieza
leżny.

W ostatnich miesiącach w pracowni Uni
wersytetu krakowskiego 4) badano również 
sprawę wpływu tlenu na rozwój organizmów. 
Jajka wkładano do mocnych kolb szklanych, 
z których usuwano powietrze zapomocą pom
py rtęciowej. Mimo odciętego dostępu roz
wój odbywał się przez ciąg 16-tu godzin 
w atmosferze beztlenowej. Rozwój prze
biegał jednak nieprawidłowo: komórki po
wstałe przez podział były nierównej wielkości 
i kształtów, niektóre z nich wyglądały, jakby 
wysadzone ponad powierzchnię jajka.

*) Pflflger’s Archiv, t. 55, 1894.
2) Verhandl. d. deutsch. zool. Gesellsch. 1896 

i Verhandl. d. naturhistor.-m ed. Gesellsch. zu 
Heidelberg 1898.

3) Pfluger’s Arcb., t. 62. 1895.
4) E . Godlewski jun . „O wpływie tlenu na 

rozwój w pierwszych stadyach życia embryonal- 
nego i o wymianie gazów w początkowych” .
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Jajka, które w tych warunkach pozosta
wały przez trzy dni, zatracały w zupełności 
zdolność dalszego rozwoju. Ażeby usunąć 
możliwy zarzut, że to ciśnienie ujemne wy
wołuje ten wpływ szkodliwy na rozwój, pod
dawano je działaniu przepływającego wo
doru, jako gazu zupełnie dla życia obojęt
nego. Jajka umieszczono w niziutkich płas
kich naczyniach szklanych, na dnie ich była 
cienka warstwa wygotowanej wody destylo
wanej, a ponad nią przepuszczano stały stru
mień wodoru. Rezultat był ten sam co 
w doświadczeniu z próżnią: po kilkunastu 
godzinach nieprawidłowego brózdkowania 
rozwój się zatrzymał. W tych warunkach 
zostawiano jajka przez kilka dni. Chodziło 
teraz o wykazanie, czy przez trzydniowy po
byt w tej atmosferze jajka utraciły zdolność 
dalszego rozwoju. Starano się wytworzyć 
dla nich możliwie najlepsze warunki: umiesz
czono je w naczyniu płaskiem, do którego 
nalano świeżej wody nasyconej tlenem. 
Przez naczynie, a więc ponad wodą, prze
puszczano strumień czystego tlenu. Skutek 
był pomyślny. Po dwudziestu kilku godzi
nach jajka w tych warunkach zaczęły się da
lej rozwijać; widocznie więc zdolność rozwoju 
niezupełnie wygasła, choć rozwój się za
trzymał.
f Robiono też próby oznaczania ilościowego 
zapotrzebowania tlenu i wydzielania C02 

przez jajka brózdkujące. Okazało się, że 
absorpcya tlenu już w pierwszych godzinach 
istnieje, choć jest słaba i źe zapotrzebowanie 
tlenu wzrasta w miarę postępu rozwoju. 
Jajka, jak wykazały analizy powietrza, któ- 
rem one oddychały w czasie brózdkowania, 
mają zdolność wyzyskania na swoję korzyść 
ostatnich niemal śladów tlenu z otoczenia 
atmosferycznego. Porównawszy szybkość 
rozwoju w tlenie przepływającym z rozwo
jem w normalnym dostępie powietrza zau
ważono, źe już pierwsza brózda podziału 
występuje wcześniej w razie znacznych ilości 
tlenu w otoczeniu. Szybkie tempo utrzymuje 
się stale i w dalszym ciągu rozwoju embryo- 
nalnego tam, gdzie tlenu jest ilość znaczniej
sza. Jeżeli ten fakt zestawimy ze spostrze
żeniem, że absorpcya tlenu istnieje od pierw
szego dnia rozwoju i źe brózdkujące jajka 
cechuje zdolność korzystania z małych nawet 
ilości tlenu w otoczeniu, to na podstawie tej

dojść można do przekonania, źe wpływ tlenu 
istnieje i źe jest on widoczny zaraz od pierw
szej chwili życia płodowego. Ze zaś mimo 
braku tlenu w otoczeniu rozwój odbywać się 
czas jakiś może—to sobie tłumaczyć można 
w ten sposób, że całkowite usunięcie tlenu 
z wody, galarety otaczającej jajka i wresz
cie z samej tkanki jest prawie niepodobne. 
Pozostaną tam zawsze choć ślady tlenu 
i z nich czas jakiś mogą jajka korzystać.

Doniosły wpływ na rozwój ma także 
temperatura otoczenia. Wiadomo nam, źe 
życie istnieje tylko w pewnych granicach 
wahania temperatury otaczającego środowi
ska. Istnieje dla każdej istoty pewne mini
mum wymaganego dla życia ciepła, poniżej 
którego obniżać już temperatury nie można, 
jeżeli się nie chce wywołać zaburzeń w funk- 
cyach życiowych lub nawet śmierci orga
nizmu. Istnieje pewne maximum, ponad 
którem ciepło wyższe również jest dla orga
nizmu szkodliwe. Wreszcie w pewnej po
średniej temperaturze życie przebiega nor
malnie i tę nazywamy „optimum”. Jak  dla 
życia wogóle tak i dla rozwoju mamy te trzy 
t. zw. kardynalne punkty temperatury otoczę, 
nia. Dla rozmaitych zwierząt są one różne, 
wyższe naturalnie dla zwierząt ciepłokrwi- 
stych, niższe dla zimnokrwistych.

Badania nad wpływem temperatury na 
rozwój mają już dość bogatą literaturę. 
Twierdzono, źe przekroczenie kardynalnych 
punktów temperatury, tak w jednę jak 
i w drugą stronę wywołuje cały szereg zbo
czeń rozwoju, wytwarzanie się potworów (mon
strów), a w razie dłuższego trwania nieodpo
wiedniej temperatury otoczenia wstrzymanie 
lub nawet utratę zdolności dalszego rozwoju.

Dareste (1891 r.) badał wpływ tempera
tury na rozwój jaj kurzych. Doszedł on do 
przekonania, że rozwój odbywa się prawidło
wo w granicach między 35° a 39° C. Poni
żej lub powyżej tej temperatury rozwijają 
się często twory monstrualne; przekroczenie 
43° C wywołuje szybkie obumarcie jajka. 
Dareste stwierdził dalej, żo poniżej 28° C 
występuje zastój w rozwoju. Kastner ‘) 
zauważył, że taki zastój w rozwoju trwać 
może nawet 6 dni, jeżeli temperatura utrzy
muje się około 28°. Jeżeli potem wytworzy-

*) Arch. f. Anat. und Physiol. 1895.
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my normalne warunki rozwoju, jeżeli znów 
jajko znajdzie się w temperaturze 35°—3 9 ° C, 
wtedy zaczyna się dalej rozwijać—jestto do
wód, że to obniżenie temperatury nie wywo
łało zatraty zdolności dalszego rozwoju em- 
bryologicznego. Kastner stwierdził w dal
szych swych badaniach, że w miarę postępu 
rozwoju zdolność wytrzymywania tempera
tury obniżonej słabnie. W późniejszych 
stadyach embryologicznych jajko zdoła wy
trzymać zaledwie trzydniowe, później nawet 
zaledwie 24-godzinne obniżenie temperatury 
do 28° C. Oskar i Ryszard Hertwigowie 
(1887 r.) badali wpływ bodźców termicznych 
na przebieg procesu zapłodnienia jajek je 
żowców. Badania ich wykazały, że jeżeli 
jajka jeżowców poddane są działaniu tempe
ratury 31°, a to podwyższenie trwało około 
2 0  minut, wtedy proces zapłodnienia stawał 
się patologicznym: obserwować można wten
czas polispermią

W  temperaturze 39 — 41° zapłodnienie 
wcale nie przychodziło do skutku.

Oziębianie znaczne ma również wpływ na 
przebieg zapłodnienia. Wytrzymałość jed
nak na działanie niskiej temperatury jest 
według spostrzeżeń O. i R. Hertwiga bardzo 
znaczna. Ja jk a  są w stanie przetrzymać 
temperaturę; —2 ° do —3° C przez przeciąg 
kilkunastu godziu, a mimo tego nie tracą zdol
ności dalszego rozwoju. Jestto  temperatura, 
w której wykrystalizowują sole, wchodzące 
w skład wody morskiej. Jeżeli jednak ja j
ka pozostają zadługo w niskiej temperaturze, 
występuje polispermią, a nawet jajka mogą 
zupełnie utracić zdolność zapłodnienia. Ob
niżenie temperatury ma również wpływ na 
przebieg podziału jądra i plazmy zapłodnio
nego jajka. Przedewszystkiem achroma- 
tyczna część figury karyokinetycznej zanika, 
a co do chromatycznych części, to widać je  
czas długi we środku ciała komórkowego. 
Wszystkie te zmiany występują tem wybit- 
niej, gdy się temperaturę bardziej ob
niży.

*) Wiadomo, że w normalnych warunkach do 
ja jka wnika tylko jeden plemnik, którego główka 
zlewa gig z jądrem  ja jka . Polispermią nazywa
ny proces patologiczny, który na tem polega, że 
kilka plemników zamiast jednego dostaje się do 
ja jka .

Oskar Schultze *) badał wpływ niskiej 
temperatury na pierwsze stadya rozwoju ja 
jek żabich. Zauważył on, źe jajka w sta- 
dyum gastruli przeniesione do temperatury 
0° zupełnie się przestawały rozwijać. Przez 
14 dni Schultze pozostawiał jajka w tych 
niedogodnych dla rozwoju warunkach i przez 
cały czas jajka zupełnie w rozwoju nie po
stąpiły, niemniej jednak nie zatraciły one 
w tym czasie bynajmniej zdolności dalszego 
rozwoju. Gdy stopniowo temperatura zo
stała podwyższona, po upływie dni 14-tu ja j
ka rozwijały się zupełnie prawidłowo.

Oskar Hertwig 2) podjął w ostatnich cza
sach (1898 r.) szereg doświadczeń, w których 
chodziło mu o zbadanie przebiegu roz
woju jajek żabich w różnych temperaturach. 
Z zestawionych przez tego badacza cyfr 
i krzywych, wyrażających szybkość rozwoju 
w różnych temperaturach, widać, jak donośny 
wpływ na rozwój ma temperatura. Tak np. 
do tego samego stadyum, do którego do
chodzi zapłodnione jajko w temperaturze 
15° po dwu, w 1 0 ° dojdzie po trzech, wresz
cie w temperaturze 1 ° po 2 2  dniach roz
woju. Z doświadczeń swych Hertwig wy
prowadził wniosek, że praca, którą jajka 
w czasie rozwoju wykonywają, jest propor- 
cyonalna do temperatury otoczenia.

Nieporównanie mniejszy wpływ na rozwój 
ma światło. Badania Driescha wykazały, 
że w pierwszych okresach rozwoju, a więc 
w ocasie brózdkowania jajka jeżowców, śli
maków i płazów są zupełnie od wpływu świa
tła  niezależne. Dopiero w okresie, kiedy za
czyna się wzrost organizmu, gdy z jajek 
tworzą się wzrastające zarodki, wtenczas, 
jak wykazały doświadczenia Younga 3) i in
nych badaczy światło oddziaływa na tempo 
rozwoju. Wpływ ten jest tego rodzaju, że 
pod_działaniem promieni światła fioletowego 
rozwój odbywa się szybcej niż nawet w świe
tle białem, natomiast promienie czerwone 
i zielone zwalniają przebieg rozwoju. W  zie- 
lonem i czerwonem świetle rozwój postępuje 
wolniej aniżeli w ciemności. Z doświadczeń 
tych widać, że krzywa, wyrażająca wpływ 
światła na rozwój, ma dwa maxima: jedno

N r 51

')  Anatom. Anzeig. t. 16.
a) Arch. f. mikr. Anat., t. 51. 1898.
3) Propos scientifiques. Paryż, 1890.
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w paśmie źóltem i absolutne masimum 
w paśmie fioletowem; dwa minima w czerwo- 
nem i zielonem. W pływ dodatni promieni 
fioletowych da się objaśnić dodatnim ich 
wpływem na wymianę materyi.

Ja jka zapłodnione całego szeregu klas 
zwierzęcych rozwijają, się w wodzie i to jed
nych zwierząt w wodzie słodkiej, innych 
w wodzie morskiej. Znajdują się więc te 
rozwijające się organizmy wśród środowiska 
o pewnym składzie chemicznym. W wodzie 
tak lądowej jak i morskiej rozpuszczone są 
rozmaite sole nieorganiczne w różnych stale 
określonych stosunkach ilościowych. Wobec 
tego nasuwa się pytanie, czy rozwija
jący się organizm zależny jest również od 
tych składowych części środowiska, w któ
rem żyje i czy zmieniony skład tego środo
wiska odbija się na przebiegu rozwoju embry- 
onalnego. Materyałem do szeregu badań, 
podjętych w tym kierunku, były znowu ja j
ka żabie. Oskar Hertwig l) badał wpływ 
roztworów soli kuchennej w różnych koncen- 
tracyach na rozwój. Przekonał się, że już 
l °/0 roztwory soli kuchennej tak szkodliwie 
działały na rozwój, że dwie pierwsze brózdy 
nie objęły nawet do tego stopnia jajka, aby 
sprowadzić jego podział na 4 blastomerony. 
Badanie histologiczne wykazało, że we
wnątrz tak niekompletnie zbrózdkowanego 
jajka znajdowało się 8  jąder; jestto jeden 
dowód więcej, że w nieodpowiednich wa
runkach podział plazmy ustaje wprzód, niż 
podział jąder komórkowych, to też w każ
dym nawet niezupełnie oddzielonym blasto- 
meronie spotkać można było po dwa jądra 
komórkowe. W dalszym ciągu podział już 
się nie odbywał; jajka widocznie pod wpły
wem 1 %  roztworu soli utraciły zdolność 
dalszego rozwoju. Wobec tego autor badał 
wpływ słabszych roztworów. Doświadczeuia 
wykazały, że im bardziej osłabiał koncen- 
tracyą roztworów soli, tem bardziej rosła 
energia rozwoju jajka. W 0 ,8 0 %  roztworze 
rozwój doszedł do stadyum blastuli, ale na 
to potrzeba było trzech dni czasu, i dalej zu
pełnie nie postępował. Widocznie więc cały 
proces postępował tu leniwie, a energia roz
woju wyczerpała się, gdy organizm doszedł 
do stadyum blastuli. Co dotyczy przebiegu

')  Arch. f. mikr. Anat., t. 44, 1895.

brózdkowania, to nie był on również zupełnie 
normalny. Komórki nie były równe, nie
które z nich wznosiły się znacznie ponad po
wierzchnię, tak, że sterczały jakby małe wy
rostki ponad całą powierzchnią. O jeden 
dzień dłużej trwał rozwój w 0,7%  roztworze 
sali kuchennej; zresztą widać tu było rów
nież prócz opóźnionego rozwoju szereg ano- 
malij.

Roztwór solny 0,6% nie wstrzymywał roz
woju: postępował on wprawdzie wolniejszem 
tempem, ale nie ustawał. W normalnych 
warunkach, kiedy wytworzą się trzy listki 
zarodkowe, wtedy .na grzbietowej stronie two
rzą się wzdłuż zarodka dwie podłużne fałdy 
z listka zarodkowego zewnętrznego (ektoder- 
ma), które obejmują leżącą między niemi ry
nienkę rdzenną. Później fałdy te zbliżają 
się górnemi brzegami do siebie, łączą się, 
zrastają i zamieniają w ten sposób rynienkę 
rdzenną na kanał rurkowaty, otoczony tem i 
fałdami ektodermy dokoła. Jestto począ
tek systemu nerwowego centralnego. Tu 
gdzie rozwój się odbywał w 0 ,6%  roztworze 
soli kuchennej, nie dochodzi do tego zespo
lenia fałdów rdzennych, tak, źe system ner
wowy stanowił przynajmniej na pewnej prze
strzeni otwartą ku górze rynienkę. Jestto 
zboczenie bardzo ważne pod względem em- 
bryologicznym, gdyż tłumaczy ono, według 
Hertwiga, zjawisko monstrów, czyli potwo
rów, spotykanych nieraz między noworod
kami ludzkiemi. Potwory te, u których nie- 
dokształcony jest system nerwowy, tworzyć 
się mają (według Hertwiga) pod wpływem 
zmienionego składu chemicznego wód pło
dowych.

We wszystkich tych eksperymentach H er
twig zauważył, że część jajka zwana wegeta
tywną (t. j. ta, w której mieści się zapasowy 
materyał dla rozwijającego się zarodka), bar
dziej reaguje na nieodpowiednio warunki 
życia niż część plazmy czynnej (animalna, 
t. j. ta, która formuje ciało zarodka przez 
ustawiczny podział komórek). Działanie 
więc roztworów solnych wywołuje wprzód 
wstrzymanie podziału komórkowego w obrę
bie plazmy wegetatywnej niż w animalnej. 
Ogólny wniosek, jaki Hertwig z doświadczeń 
swych wyprowadza, je s t : 1 ) energia rozwoju 
jajka żaby jest odwrotnie proporcyonalna do 
stopnia stężenia roztworu, w którym się rozwój
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odbywa; 2 ) różne części jajka odmiennie od
działywają na te niekorzystne warunki. Ja j
ka, jak wspomniałem powyżej, odbywają 
w naturze proces brózdkowania w wodzie, 
w której rozpuszczone są pewne mineralne 
składniki. Ilość ich, jak z eksperymentów 
Hertwiga widać, nie może przekraczać pew
nej stale oznaczonej koncentracyi. Próbo
wano, jak też przebiegać będzie brózdkowa- 
nid w wodzie, niezawierającoj żadnych roz
puszczalnych składników mineralnych, więc 
w wodzie destylowanej. Tu znaczenie ma 
chwila, w której się jajka do wody destylo
wanej przeniesie. Jeżeli zapłodnienie odby
wa się już w wodzie destylowanej i jajka tam 
na czas brózdkowania pozostają, wtenczas 
proces ten nie przebiega normalnie. Za
płodnienie doszło wprawdzie w największej 
liczbie jajek do skutku, brózdkowanie się 
rozpoczyna, ale kształt tak jajka całego, jak 
i poszczególnych blastomeronów nie jest nor
malny. Sferyczne kontury się zatracają, ja j
ko i blastomerony są ograniczone prostemi 
liniami, tak, że jajko przybiera nieraz kształt 
wielokątny. Niektóre jajka potem przysto
sowują się do tych warunków i czasem wraca 
normalny przebieg dalszego rozwoju, często 
jednak jajka obumierają. Inaczej ma się 
rzecz, gdy zapłodnienie odbyło się w wodzie 
studzienej i już zapłodnione jajka przenie
siono do wody destylowanej. W  tym razie 
tak proces^brózdkowania, jak też dalszy roz
wój zupełnie prawidłowo się odbywał: zau
ważyłem nawet, że tempo rozwoju w. jajkach, 
rozwijających się w wodzie destylowanej, by
ło szybsze.

(Dok. nast.).
D -r Em il Godlewski, jun .

Historya s to su  Yolty.
(ROZW ÓJ PO JĘĆ ELEKTROCHEMICZNYCH).

Rzocz, czytana n a  posiedź. Sekcyi chem.

(Dokończenie).

Treść nowej teoryi van’t Hoffa stanowi 
twierdzenie, źe ciała, znajdujące się w roz
tworze, podlegającym samym prawom, co 
i gazy i źe jak zjawiska z gazami zależą

tylko od ilości cząsteczek w danej objętości 
roztworu się znajdujących, a nie od natury 
ciała rozpuszczonego.

Tak samo więc jak dla gazów, może i dla 
roztworów służyć ogólne równanie : ^w=RT, 
oznaczające, źe jeżeli mierzone w tych sa
mych jednostkach cząsteczkowe objętości ga
zów pomnożymy przez odpowiednie ciśnienia 
a iloczyn podzielimy przez absolutną tempe
raturę, to otrzymamy stałą dla wszystkich 
gazów liczbę.

Okazało się wszakże przy dalszem ba
daniu, że formuła powyższa nie dla wszyst
kich roztworów jest odpowiednia, i źe wiele 
z nich, a szczególniej roztwory soli, kwasów 
i zasad dają takie liczby przy wyliczaniu np. 
molekularnej depresyi (t. j. obniżenia punktu 
zamarzania), jakgdyby w danej objętości 
roztworu znajdowało się więcej cząsteczek, 
niżby to odpowiadało ilości rozpuszczonej 
substancyi. Vau’t Hoff dla uratowania swo
jej teoryi zmienił dla roztworów równanie 
gazowe, wprowadzając do niego spółczynnik 
i (i jest zawsze >  1 ), mający oznaczać sto
sunek rzeczywiście znajdujących się w roz
tworze cząsteczek do przewidywanych wedle 
formuły.

Równanie to pisał więc van’t H off: 

pv  =  «RT.

Otóż Arrhenius pierwszy zauważył, że 
odstępstwa te, które zmusiły van’t Hofia do 
wprowadzenia owego spółczynnika *, zacho
dzą tylko w takich roztworach, które są zdolne 
przewodzić prąd, t. j. w elektrolitach. Ponie
waż więc elektrolity z jednej strony, w stosun
ku do takiego ciśnienia osmotycznego, obni
żenia punktu zamarzania i t.d. zachowują się 
tak, jagdyby powiększała się ilość zawartych 
w nich cząsteczek, z drugiej strony zjawiska 
przewodnictwa elektrycznego stawiały postu
lat niezależności i pewnej swobody jonów, 
więc należało jeden jeszcze krok tylko uczy
nić, aby dojść do wniosku, że roztwory takie 
zawierają w sobie zdysocyowane molekuły 
i że produktami dysocyacyi są elektrycznie 
naładowane jony elektrolitu. Teoryą swoję 
Arrhenius stwierdził przedewszystkiem zgod
nością liczbową pomiędzy zdolnością przewod
nictwa a odstępstwem od praw gazowych dla 
elektrolitów rozpuszczonych.

W duchu tej nowej teoryi przewodnictwo
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elektryczne jest uwarunkowane przez obec
ność wolnych jonów, podczas gdy inne niezdy- 
socyowane cząsteczki żadnego udziału w prze
wodnictwie nie biorą. Praca prądu nie idzie 
więc, jak tego chciał Grotthus, na rozkład 
cząsteczek, gdyż te ostatnie są już a priori 
rozłożone, energia zaś elektryczna zużywa się 
przedewszystkiem na przezwyciężanie oporu, 
jaki przesuwaniu się jonów do odpowiednich 
biegunów stawiają cząsteczki rozpuszczalnika 
i od którego zależy szybkość wędrowania 
jonów, i dalej energia elektryczna zużywa 
się na pracę sił elektrycznych przy elektro
dach.

Dysocyacya wzrasta ze zwiększaniem się 
ilości rozpuszczalnika, t. j. z rozcieńczaniem 
roztworu, tem się więc tłumaczy, że przewod
nictwo wzrasta wraz z rozcieńczaniem, po
większa się bowiem ilość transportujących 
elektryczność jonów lub, wyrażając się sło
wami Arrheniusa, większa ilość cząsteczek 
staje się aktywną. Przy pewnem zaś roz
cieńczeniu następuje całkowity rozkład na 
jony i od tej chwili przewodnictwo elektrycz
ne dosięga swego maximum (X o o ) .

Sama woda, jak wykazały jeszczo badania 
Hittorfa, nie przewodzi wcale elektryczności, 
co tłumaczy się tem, źe cząsteczki jej zupeł
nie (lub prawie zupełnie) nie są zdysocyo- 
wane. Woda natomiast posiada tę dziwną 
własność, źe przy rozpuszczaniu w niej ciał 
pewnych następuje ich dysocyacya; na czem 
mechanizm dysocyacyi polega, dotychczas 
jeszcze bliżej nie jest zbadane. Powiedzieć 
tylko tyle można, źe, ponieważ proces roz
puszczania się elektrolitów zachodzi z jedno- 
czesnem obniżeniem się temperatury, jest 
więc prawdopodobne, że to wiązanie się ener
gii jest w związku z pracą dysocyowania. 
Przy rozpuszczaniu np. 1 cząsteczki gramowej 
K N 0 3 (101 g) wiąże się 8500 jednostek 
ciepła, co odpowiada pracy 3 600 kilogramo- 
metrów.

Że z początku teorya dysocyacyi elektrycz
nej na silny natrafiła opór, to niema w tem 
nic szczególnego, zbyt dziwnem bowiem się 
wydawało, że jony nie objawiają zwykłych

własności elementu. Jony np. K  i Ol, two
rzące się przy rozpuszczaniu KOI w 'wo
dzie, zachowują się zupełnie inaczej niż ele
menty K  i Cl. Zapytywano się, dlaczego

•4* # —
jony K rnie rozkładają wody, a jony Cl są
bez zapachu? Odpowiedzieć na te zarzuty 
można ogólnie w ten sposób, że jony nie 
mogą być tem samem [co pierwiastki wolne, 
gdyż zmieniony jest ich stan energetyczny; 
posiadając ładunki elektryczne, objawiają one 
swą treść energetyczną inaczej niż w zwyk
łym stanie. Wszak i rozmaitą zdolność re
akcyjną allotropowych zmian elementów, jak 
fosforu, tlenu, węgla, tłumaczymy zwykle tak 
samo, przez przyjęcie rozmaitej zawartości 
energii.

Nie przecząc więc ogólnym zasadom 
chemii, teorya dysocyacyi jest natomiast 
w stanie wyjaśnić i unaocznić wiele zagadko
wych dotychczas zjawisk chemicznych. Tak 
np. wysoka zdolność reakcyjna tych związ
ków nieorganicznych, które są elektrolitami, 
szybkość, z jaką ich działania zachodzą, 
wobec powolności, z jaką reagują nieelektro- 
lity, np. węglowodory, staje się zrozumiałą 
dopiero z punktu widzenia teoryi dysocyacyi. 
Z faktu, że w stanie rozpuszczalnym te 
ciała są chemicznie najbardziej aktywne, 
których cząsteczki najłatwiej ulegają dyso
cyacyi, korzysta nietylko chemia analitycz
na, lecz i syntetyczna. Dalej drogą tą do
chodzimy do wyjaśnienia sobie wielu ciem
nych dotychczas stron, dotyczących powino
wactwa chemicznego, do wyjaśnienia jedna
kowego ciepła neutralizacyi mocnych kwasów 
i zasad i t. d.

Faktów tych, nadzwyczaj interesujących, 
nie możemy bliżej tutaj traktować, gdyż nie 
mają one bezpośredniego dla nas znaczenia, 
dlatego tylko zaznaczyliśmy ich istnienie.

Zreferowanie prac powyżej wymienionych 
badaczów dało nam odpowiedź na pierwsze 
postawione przez nas wyżej zagadnienie, t. j. 
kwestyą mechanizmu elektrolizy i budowy 
elektrolitów. Przechodzimy teraz do dru
giego zagadnienia, mianowicie do zbadania 
przyczyny powstawania w stosie Volty siły 
elektrobodźczej. Pamiętamy, źe już Volta 
kusił się o rozwiązanie tego zagadnienia. 
Zobaczmy, jak elektrochemia nowoczesna 
sprawę tę rozwiązała. Teoryą, tłumaczącą 
nam jasno i poglądowo przyczynę powsta
wania siły elektrobodźczej w elementach, za
wdzięczamy głównie pracom W altera Nern-
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sta (1889). Do rozwiązania tego zadania 
dopomogli Nernstowi i inni badacze, przede
wszystkiem poprzednicy jego bezpośredni na 
tem polu, Gibbs i Helmholtz, a dalej spół- 
cześnie z nim pracujący i rozwijający jego 
teoryą uczeni, jak  Ostwald, Maks Planck, 
Le Blanc i inni. Nie rozpatrując oddzielnie 
tych prac, wyłuszczymy tylko ogólne zasady, 
na jakich opiera się teorya Nernsta.

Teoryą tę możemy nazwać osmotyczną 
teoryą prądu stosu Volty, a sam stos Yolty 
w oświetleniu tej teoryi rozpatrywać jako 
maszynę, poruszaną siłą ciśnienia osmotycz- 
nego. Postarajmy się usprawiedliwić to na- 
pozór tak śmiałe określenie.

Pod ciśnieniem osmotycznem rozumiemy 
tę siłę, która wywołuje zjawiska dyfuzyi 
w roztworach i która jest zupełnie analogicz
na z ciśnieniem, wywieranem przez gazy, 
podlegając tym samym co ono prawom. 
Objawianie się ciśnienia osmotycznego wy
stępuje najwyraźniej w następującem do
świadczeniu. Mianowicie, jeżeli cylinder, 
zawierający roztwór jakiego ciała, np. cukru 
lub soli, zamkniemy pęcherzem lub, jeszcze 
lepiej, sztucznie wytworzoną t. z w. nawpół- 
przepuszczającą błoną, mającą tę własność, 
źe będąc przepuszczalną dla cząsteczek wo
dy, nie przepuszcza natomiast cząsteczek 
rozpuszczonego ciała, i cylinder ten, tak za
mknięty, wstawimy pionowo do wielkiego 
naczynia, napełnionego czystą wodą, to zau
ważymy, że błonka zacznie się wypuklać 
i po pewnym czasie wypuklenie to może do
sięgnąć nawet paru centymetrów wysokości. 
Tłumaczy się zjawisko to tem, że rozpusz
czone cząsteczki cukru, mające dążność do 
przeniknięcia do zzewnątrz znajdującej się 
wody i znajdując przeszkodę w przeponie, 
cisną na nią, wyprężają ją, wskutek czego 
woda w tworzącą się w ten sposób próżnię 
przenika do cylindra. To naprężenie prze
pony jest dość silne, bo jeżeli wyjmiemy cy
linder z wody i przekłujemy błonę delikatną 
igiełką, to z otworu wytryśnie strumień cie
czy na jakie 1 0  cm wysokości. Siła otóż, 
z jaką cząsteczki rozpuszczonego ciała cisną 
na przeponę, nazywa się ciśnieniem osmo
tycznem. Jest ono tem większe, im bardziej 
jest skoncentrowany roztwór.

Wielkość ciśnienia osmotycznego, jak wie
my już, zależy tylko od ilości znajdujących

się w roztworze cząsteczek i tak samo jak 
ciśnienie gazów, daje się mierzyć w atmo
sferach; rozpuszczone cząsteczki posiadają 
takie samo ciśnienie, jakie posiadałyby w for
mie gazu przy tej samej koncentracyi (to jest 
objętości) i tej samej temperaturze.

W elektrolitach ciśnienie osmotyczne jest 
większe, niżby to odpowiadało ilości rozpusz
czonej substancyi, ponieważ z powodu dyso- 
cyacyi na jony ilość oddzielnych cząstek jest 
większa, wzrastając wraz z rozcieńczeniem.

Ponieważ z powyższego widzimy, że ciśnie
nie osmotyczne jest zupełnie analogiczne z ci
śnieniem pary, więc podane wyżej określenie 
stosu Volty, jako maszyny, poruszanej siłą 
ciśnienia osmotycznego, wyda nam się teraz 
mniej dziwne; w rzeczy samej, jeżeli ciśnienie 
pary wprowadza w ruch nasze maszyny pa
rowe, to dlaczegóż podobne do niego ciśnie
nie osmotyczne nie mogłoby również być 
przyczyną, wprowadzającą w ruch dany me
chanizm ? Mechanizmem takim jest wła
śnie stos Volty.

Najlepiej rzecz ta nam się wyjaśni przy 
rozpatrzeniu konkretnego przykładu, i prze
dewszystkiem zwrócimy się w ty m celu do t. zw. 
stosów płynnych. Oddawna już znany był 
fakt, że za zetknięciem dwu elektrolitów 
rozmaicie skoncentrowanych powstają różnice 
elektryczne. Powstawanie różnicy potencya
łu pomiędzy rozmaicie skoncentrowanemi roz
tworami jednego i tego samego elektrolitu 
tłumaczy się tem, że poruszane siłą ciśnienia 
osmotycznego jony wędrują ze skoncentro
wanego roztworu do rozcieńczonego, ponie
waż zaś, jak wiemy, szybkości wędrowania 
jonów są różne, w jednym więc roztworze 
powstanie nadmiar kationów, w drugim— 
anionów. Jony są przenośnikami ładunków 
elektrycznych, w jednym więc roztworze bę
dzie się nagromadzała elektryczność dodat
nia, w drugim odjemna; jeżeli do roztworów 
wprowadzimy teraz obojętne, t. j.,nie działa
jące na roztwór, elektrody i połączymy je ze
wnętrznym lukiem, to przez łuk przejdzie 
prąd elektryczny z powodu wyrównywania 
się obu elektryczności.

W elemencie więc takim energia elektrycz
na tworzy się na koszt tylko osmotycznej; 
chemiczna zupełnie tu nie ma udziału.

Inaczej rzecz się przedstawia, jeżeli w miej
sce elektrod obojętnych użyjemy elektrod,
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działających na roztwór. Wyobraźmy sobie 
np. element, składający się z dwu graniczą
cych ze sobą różnie skoncentrowanych roz
tworów jakiej soli, np. siarczanu cynku, i po
grążonych w nich elektrod z tego samego 
metalu, jaki wchodzi w skład elektrolitu, 
a więc z cynku. Łącząc oba elektrody na- 
zewnątrz elektrolitu, otrzymamy prąd. Ele
ment taki możemy nazwać stosem koncen
tracyjnym. Aby objaśnić tutaj powstawanie 
prądu, musimy się uciec jeszcze do jednej 
wielkości pomocniczej, analogicznej do ci
śnienia osmotycznego, a wprowadzonej do 
chemii przez Nernsta pod nazwą prężności 
roztworowej. Prężność roztworowa jest zja
wiskiem zupełnie analogicznem z prężnością 
pary i podlega tym samym, co ta ostatnia 
prawom, pojęcie to było właśnie wprowadzo
ne do nauki z powodu wielkiej analogii obu 
działów zjawisk, jakiemi są rozpuszczanie 
i parowanie, analogii, zrozumiałej od czasów 
van’t Hoffowskiej teoryi roztworów. Pręż
ność roztworową możemy uważać, jako tę 
siłę, która odrywa cząsteczki rozpuszczają
cego się ciała (np. soli) i wprowadza je do 
rozpuszczalnika. Tak samo, jak dana ciecz 
paruje dopóty, dopóki nie nastąpi równowaga 
pomiędzy prężnością pary tej cieczy a ze- 
wnętrznem ciśnieniem pary na ciecz, tak też 
i sól, pogrążona w wodzie, będzie dopóty się 
rozpuszczała, dopóki nie nastąpi równowaga 
pomiędzy jej prężnością roztworową a ciśnie
niem, znajdujących się już w roztworze 
cząsteczek, a więc pomiędzy tą pierwszą 
a ciśnieniem osmotycznem roztworu. Oczy
wiście im mniejsza jest koncentracya roz
tworu, t. j. im mniejsze ciśnienie osmotyczne, 
tem większą siłę będzie objawiała prężność 
roztworu rozpuszczającego się ciała, tem sil
niej będzie się ono rozpuszczało; im zaś to | 
ciśnienie jest większe, tem mniej cząsteczek j  

będzie przechodziło do roztworu, kiedy zaś 
ciśnienie osmotyczne stanie się większe aniżeli 
prężność roztworowa (co ma miejsce w roz
tworach przesyconych), to wtedy naodwrót i 
z roztworu zaczną się wydzielać cząsteczki 
rozpuszczonego ciała.

Nietylko sól, cukier i t. d. posiadają pewną 
właściwą sobie prężność roztworową, lecz 
i metal każdy w stosunku do wody posia
da tę siłę, i objawia się ona tutaj w ten 
sposób, że każdy metal pogrążony w wodzie

stara się oddzielać od siebie cząsteczki 
i wprowadzać je do roztworu, z mniejszą lub 
większą siłą, zależną od natury chemicznej 
metalu, przyczem cząsteczki te oddzielać się 
będą w postaci jonów, t. j. w postaci nałado
wanych elektrycznością—w danym razie do
datnią—cząstek. Prężność ta roztworowa 
dla metalów, zwana przez Nernsta elektrycz
ni), zależy nietylko od natury chemicznej 
metalu, lecz i od ilości znajdujących się 
w roztworze jonów tego samego metalu, jest 
więc także odwrotnie proporoyonalna do ci
śnienia osmotycznego jonów w roztworze.

Powróćmy teraz do naszego przykładu 
stosu koncentracyjnego, złożonego z dwu róż
nie skoncentrowanych roztworów siarczanu 
cynku i elektrod cynkowych. Otóż prężność 
roztworowa cynku w obu roztworach będzie 
się objawiała niejednakowo, większą będzie 
w tym roztworze, gdzie mniejsze jest działa
jące przeciw niemu ciśnienie osmotyczne jo 
nów cynku, t. j. w roztworze rozcieńczonym, 
mniejszą natomiast w roztworze skoncentro
wanym. Ta różnica prężności roztworowych 
jest otóż przyczyną powstawania różnicy po- 
tencyału, a więc i siły elektrobodźczej. 
Każda elektroda cynkowa odda do roztworu 
pewną ilość jonów; jony cynkowe, jako meta
liczne, są naładowane elektrycznością do
datnią, na elektrodach więc pozostanie równa 
ich ładunkom dodatnim ilość elektryczności 
odjemnej; wiemy bowiem, że nie może po- 

| wstać jakakolwiek ilość danej elektryczności, 
aby jednocześnie nie powstała równa jej 
ilość elektryczności drugoimiennej. Elektro
da znajdująca się w roztworze rozcieńczonym 
i oddzielająca od siebie większą ilość dodat
nio naładowanych jonów, otrzyma tem sa
mem większy ładunek odjemny, niż elektroda 
zanurzona w roztworze skoncentrowanym, 
która oddzieli od roztworu mniejszą ilość do
datnich jonów z powodu przeciwdziałającego 
jej prężności roztworowej większego ciśnienia 
osmotycznego. Zajdzie więc stan nierówno
wagi elektrycznej, nastąpi różnica potencya- 
łu, i jeżeli teraz oba elektrody połączymy 
ze sobą, to po łuku zewnętrznym zamykają- 
jącym stos, przepłynie nadmiar elektryczno
ści odjemnej z elektrody rozcieńczonego roz
tworu do elektrody roztworu skoncentrowa
nego. Elektroda roztworu skoncentrowa
nego (katoda) w miarę otrzymywania wciąż
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nowych ładunków elektryczności odjemnej, 
będzie wskutek tego działała przyciągająco 
na znajdujące się w jej sąsiedztwie w roz
tworze dodatnio naładowane jony cynku, 
które więc na tej elektrodzie będą się odkła
dały, przechodząc ze stanu jonów w stan me
taliczny i elektrodę, do której idą kationy 
(tutaj jony cynku) nazwaliśmy katodą; -  ka
todą więc będzie tutaj cynk roztworu skon
centrowanego. Anodą natomiast będzie 
cynkowa elektroda roztworu rozcieńczonego. 
Od anody, od której z jednej strony odpływa 
nadmiar elektryczności odjemnej, z drugiej 
strony do której po zewnętrznym łuku przy
pływa elektryczność dodatnia od kato
dy otrzymującej ją  od wydzielających się 
na niej jonów cynkowych, będą wstępowały 
do roztworu wciąż nowe jony cynku, tak że 
rezultatem tych prądów będzie ostatecznie 
to, że cynk anody będzie się rozpuszczał, 
a przeciwnie katoda będzie rosła na koszt 
jonów cynku, znajdujących się w roztworze. 
Proces ten będzie trwał dopóty, dopóki nie 
wyrównają się różnice koncentracyi obu roz
tworów.

Jeżeli elektrody cynkowe nie będą po
łączone łukiem zewnętrznym, to prądu 
nie będzie, ponieważ oddzielające się od elek
trody jony cynku, będą zaraz przez po
wierzchnię ujemnie ładującej się elektrody 
z powrotem przyciągane; ruch jonów t. j. 
przenoszenie elektryczności przez elektrolit 
zapomocą jonów, nastąpi dopiero, jak  to 
widzieliśmy, po połączeniu obu elektrod.

Zupełnie analogicznie przedstawia się teo
rya zwykłych elementów galwanicznych, np. 
elementu Daniella; mamy tutaj tę tylko róż
nicę, źe zamiast dwu różnie skoncentrowa
nych płynów i elektrod z jednego i tego sa
mego metalu, bierzemy dowolnie skoncentro
wane roztwory, których koncentracya pod
rzędne tutaj ma znaczenie, natomiast elek
trody z dwu różnych metalów, które, stosow
nie do swej natury chemicznej—mają róż
ną prężność roztworową, naprzykład cynk 
i miedź.

Oynk posiada bez porównania większą 
prężność roztworową niż miedź i różnica obu 
tych prężności wystarcza do wytworzeuia siły 
elektrobodźczej. W  porównaniu z poprzed
nim przykładem, cynk będzie w tym elemen
cie grał rolę elektrody cynkowej w rozcień

czonym roztworze, a miedź—elektrody cyn
kowej w skoncentrowanym roztworze.

Analogicznie więc z poprzednim przypad
kiem, anodą będzie tutaj cynk, którego sub- 
stancya będzie ulegała rozpuszczaniu, ka
todą zaś miedź, na której w stanie metalicz
nym będą się odkładały jony miedzi (wystę
pujące z roztworu siarczanu miedzi, w której 
elektroda miedziana jest zanurzona).

W końcu zaznaczamy, że Nernst nietylko 
wypracował tę, naszkicowaną powyżej, teo- 
ryą osmotyczną prądów galwanicznych, lecz 
i liczbowo na jej zasadzie siłę elektromoto
ryczną wyrażał, przyczem w dalszym ciągu 
rachunek zupełnie się zgodził z doświadcze
niem.

Stuletni problemat stosu Volty, dotyczący 
przyczyny i miejsca powstawania siły elektro
bodźczej, został więc rozwiązany w ten spo
sób, że przyczyną powstawania tej siły jest 
różnica ciśnień osmotycznych, ewentualnie 
prężności roztworowych, a siedliskiem jej 
miejsce, gdzie metale stykają się ze swym 
elektrolitem.

Wacław Mutermilch.

KRONIKA NAUKOWA.

—  0 wpływie wielkości ziarna kryształów 
na rozpuszczalność. Że drobny kryształ roz- 
puszczalniejszy je s t od wielkiego,— uważać to 
należy nietylko za postulat teoryi, uzasadnio
nej przez Gibbsa, ale za fakt doświadczalnie 
8'wierdzony: znana reguła analityczna, nakazu
jąca pozostawiać osady przed (litowaniem na 
dłuższy czas w zetknięciu z roztworem, posłu
guje się tym faktem w celu powiększenia ziarna 
kryształów większych kosztem łatwiej rozpusz
czalnych drobnych kryształków. Ilościowo fakt 
ten został dopiero niedawno zbadany przez Ost
walda, i dokładne pomiary rozpuszczalności wy
kazały w kilku przypadkach nadspodziewanie 
znaczne różnice. Za m ateryał do badania s łu 
żył tlenuik rtęci. Substancya ta  istnieje, jak  
wiadomo, w dwu odmiennych barwą postaciach, 
posiadających na pozór cechy izomeronów (allo- 
tropicznych modyfikacyj). Jeszcze w roku 1895 
Ostwald wygłosił zdanie, oparte na tożsamości 
energii całkowitej (ciepła tworzenia) i energii 
wolnej (potencyału) obu tych postaci, że są one 
identyczne; różnica zaś zabarwienia (jedna z nich 
je st żółta, druga zaś czerwona) wynika jedynie 
z różnej wielkości ziarna: im proszek jest drob
niejszy, tem barwa jego jest jaśniejszą, czego
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przykładem je s t krystaliczny i sproszkowany 
chromian potasu i inne substancye zabarwione. Do 
odmiennego przekonania doszedł Cohen na zasadzie 
pomiarów potencyału elektrycznego rtęci wzglę
dem roztworów alkalicznych obu odmian tlenniku 
r tę c i: różnica potencyału obu odmian wynosiła 
0,685 tysiącznych wolty. Ostwald nie wahał się 
przypisać tej drobnej różnicy rozmaitej rozpusz
czalności ziarn o rozmaitej wielkości i wykonał 
szereg dowcipnych doświadczeń w celu stw ier
dzenia tożsamości obu odmian, a zarazem ilościo
wego oznaczenia wpływu wielkości ziarna na roz
puszczalność. W tym celu umieścił w trzech 
szczelnie zakorkowanych flaszkach trzy porcye 

_ tlenniku r tę c i: w jednej czerwony, w drugiej żół
ty, wreszcie czerwony, zmieszany z granatami. 
Flaszeczki te, po dodaniu normalnego roztworu 
bromku potasu, obracane były w termostacie 
w tem peraturze 22°. Od czasu do czssu okre
ślano rozpuszczalność trzech proszków zapomocą 
mianowania. (Bromek potasu działa na tlennik 
rtęci, tworząc bromnik rtęci i potaż gryzący: 
HgO - f  2KBr +  H20  =  HgBr2 +  2KOH). Wy
nik doświadczenia był następujący: żółty tlen
nik rtęci okazał się rozpuszczalniejszym od czer
wonego zawartego w pierwszej flaszeczce; nato
miast rozpuszczalność tlenniku czerwonego z gra
natami powiększała się stopniowo aż przekroczyła 
nawet granicę rozpuszczalności żółtego tlenniku; 
jednocześnie zaś czerwone zabarwienie zmieniało 
się stopniowo na żółte. Granaty wywierały ten 
skutek, że przy obrocie rozcierały proszek czer
wony, a zmniejszając wielkość ziarna zwiększały 
tem samem jego rozpuszczalność. W ten sposób 
zapomocą mechanicznego działania Ostwald za 
mienił jednę modyfikacyą w drugą wykazując tem 
samem ich tożsamość.

Doświadczeniu temu zarzucićby można, że 
tlennik czerwony zamienia się sam przez się na 
żółty, obecność zaś granatów przemianę tę przy
śpiesza. Temu przeczy jednakże fakt, że w ta 
kim razie tlennik czerwony, jako mniej stały m u
siałby być rozpuszczalniejszy od żólfego, co nie 
zgadza się z doświadczeniem. Możliwem więc 
je s t tylko pierwsze przypuszczenie.

Niemniej ciekawe są liczby, wykazujące róż
nice rozpuszczalności proszków o rozmaitej 
wielkości ziarna. Bóżnica rozpuszczalności żół
tego i czerwonego tlenniku rtęci wynosi 7°/0; 
w innych przypadkach jest ona mniejsza, lecz 
daje się jeszcze stwierdzić na drodze analitycz
nej : dla węglanu wapnia wynosi ona 0 ,9% , 
dla jodanu potasu 3 % ,  chlorku ołowiu 1%  
i t. d. Liczby te  wykazują, jak  ostrożnym być 
należy w określaniu rozpuszczalności rozmaitych 
substancyj.

Na zasadzie powyższych wyników obliczyć 
się daje natężenie powierzchni przy zetknięciu 
ciał stałych z płynami; w tym kierunku mają 
być prowadzone dalsze badania Ostwalda.

M. C.
 -----------

ROZMAITOŚCI.

—  Profilaktyka malaryi i tępienie moskitów.
Przekonywamy się coraz częściej, że moskity są 
przenosicielami najrozmaitszych zarazków choro
botwórczych. Tępienie więc moskitów znako
micie przyczynić się mogłoby do uzdrowotnienia 
tych okolic, gdzie zjadliwe te owady przebywają. 
Próby ich tępienia z nader pomyślnym skutkiem 
miały właśnie w ostatnich czasach miejsce na 
wyspie d’Asinara, położonej na północ od Sar
dynii. Wyspa ta je s t zamieszkana wyłącznie 
przez galerników i ich dozorców.

W jedenastu różnych je j miejscowościach g ra
suje malarya, panosząc się przeważnie na połud
niowym krańcu, t. j. w okolicy obfitującej 
w wodę stojącą.

Pp. Fermi iTonzini znaleźli tam w kilku stud
niach i sadzawkach larwy komarów z rodzaju 
Anopheles i Culex. Studnie te dezynfekowano 
olejem skalnym od czerwca do listopada i opróż
niano je  co dziesięć lub piętnaście dni.

Moskity niszczono zapomocą proszku owado
bójczego oraz pary chlorowej.

W sypialniach galerników pozasłaniano okna 
i drzwi firankami. Każdego ranka po wyjściu 
zesłańców wydzielano chlor w powietrze, miesza
jąc  chlorek wapna z kwasem siarczanym. Okna 
otwierano dopiero po godzinie lub dwu.

Rezultaty okazały się bardzo zadawalniające. 
W mieszkaniach bowiem nie znajdowano następ
nie komarów z rodzaju Anopheles. Nie zdarzył 
się już ani jeden przypadek tamecznej febry po
wrotnej.

W przeciągu całego roku zapadło na nią tylko 
dziewięć osób, u sześciu była to recydywa, a trzy 
przyniosły z sobą zarazę z innych miejscowości.

Poprzedniego zaś roku zachorowało dziewięć
dziesiąt dziewięć osób, a z tych czterdzieści na
bawiło się febry na miejscu, w obrębie wyspy 
d’Asinara. Widocznem więc jest, że tępiąc mos
kity można zupełnie usunąć febrę powrotną.

(Rev. Scient.). 8.
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SPROSTOWANIE.

W n-rze 50 Wszechświata, str. 788, łam II, 
w. 20 od d., zam iast: „Możemy” , powinno być: 
Musimy.

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. 1 2  do d. 18 grudnia 1900 r.

(Ze spostrzeżeń ua stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i  Rolnictwa w Warszawie).
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