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Ryby dtoudyszne.

Jednem  z głównych zadań naszej zoologii 
po-darwinowskiej jest zbudowanie drzewa 
genealogicznego królestwa zwierząt—odtwo
rzenie stosunków pokrewieństwa pomiędzy 
znanemi nam postaciami zwierzęcemi, zarów
no kopalnemi, jak  i źyjącemi w obecnym 
okresie geologicznym. Wiadomo, że znajdu
jemy w przyrodzie całe grupy zwierząt, bądź 
dziś żyjących, bądź wygasłych, stanowią
cych ogniwa pośrednie pomiędzy poszczegól- 
nemi gromadami, ustanowioneini przez nasze 
układownictwo zoologiczne. W znacznej jed 
nak ilości przypadków takie formy pośrednie 
bądź wyginęły zupełnie, bądź też przecho
wały się w postaci szczątków kopalnych, nie- 
zawsze dokładnie zachowanych, i dlatego 
też ścisłe odtwarzanie rzeczywistych stosun
ków rodowych pomiędzy różnemi gatunkami 
i gromadami zwierzęcemi ze znacznemi spo
tyka się trudnościami. To też badanie ta 
kich postaci przejściowych, które dziś jeszcze 
żyją, a więc nieskończenie bardziej niż formy 
kopalne nadają się do badań i porównań— 
olbrzymie dla zoologa przedstawia znaczenie.

I  same przez się ciekawe zwykle bywają 
takie żyjące postaci przejściowe: powstałe 
zazwyczaj w dawniejszych stosunkowo epo

kach życia organicznego na ziemi, zachowują 
one poprzez kilka czasem okresów geologicz
nych swą organizacyą bez zmian ważnych, 
a pośród fauny wieków późniejszych przedsta
wiają jakby zamknięte wysepki oddzielne, 
niezmienne—pośród wciąż dalej rozwijają
cych się i zmieniających swych następców.

W najwyższej grupie układniczej świata 
zwierzęcego, pomiędzy kręgowcami, znajdu
jemy właśnie taką klasę postaci przejścio
wych - niezwykle ciekawą zarówno z punktu 
widzenia filogenezy kręgowców wyższych, 
jako też i ze względów anatomo-porównaw- 
czych i ekologicznych. Sąto ryby dwudyszne 
(Dipnoi, Dipneusta)'.

W  poszukiwaniach nad filogenezą typu 
kręgowców (jak, zresztą, i każdego innego 
typu zwierzęcego) chodzi z jednej strony 
o stosunek typu tego do typów innych (w da
nym przypadku do zwierząt bezkręgowych), 
z drugiej zaś—o zbadanie związków pokre
wieństwa pomiędzy poszczególnemi klasami 
tegoż typu. Zarówno jedna, jak  i druga stro
na zagadnienia dotąd jest jeszcze daleka od 
jakiegoś wystarczającego rozwiązania, zazna
czyć jednak musimy fakt napozór dziwny, 
że pierwsza kwestyą stosunkowo lepiej jest 
dotąd opracowana. Poszukiwania nad lan- 
cetnikiem (Amphioxus), budową jego i roz
wojem, oraz badania ciekawych postaci lar-
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wowych niektórych osłonie (Tunicata), a tak 
że niektórych postaci zaliczanych przedtem 
do robaków (Balanoglossus, Neraertes) dały 
nam wiele ciekawych i ważnych, aczkolwiek 
nie zawsze stanowczo i wyraźnie mówiących 
faktów, odnoszących się do stosunku kręgow
ców do bezkręgowych. Z ato  daleko mniej 
wiemy o stosunkach rodowych, jakie łączą 
pomiędzy sobą pięć klas samych kręgowców. 
Związek pomiędzy płazami, ptakami i ssące- 
mi, a skrzekami i rybami, pomimo licznych 
w tej mierze poszukiwań, dotąd we wszyst
kich punktach poszczególnych ściśle nie zo
stał ustalony.

Jedną z faz najważniejszych w filogenezie 
kręgowców je s t bez wątpienia powstanie 
pierwszych postaci płucodysznych. Ukaza
nie się pierwszych kręgowców prowadzących 
życie lądowe, oddychających płucami i posia 
dających dwie pary kończyn, przystosowa
nych do chodzenia po ziemi, było ważnem 
zdarzeniem w bistoryi kręgowców, nową 
epoką, od której rozpoczął się okres prawdzi
wie świetnego rozwoju tego najwyższego typu 
zwierzęcego. To też szczególnie ważnem 
jest zbadanie owych pierwszych istot płuco
dysznych, stanowiących ogniwo pośrednie 
pomiędzy rybami a skrzekami (Amphibia). 
Sąto właśnie wspomniano ryby dwudyszne.

Wiadomo, że homologonem płuc zwierząt 
płucodysznych jest u ryb pęcherz pławny, 
rozwijający się zarówno jak  płuca kręgow
ców z odpowiedniego wypuklenia w okolicy 
przedniej części przewodu pokarmowego.

Pęcherz ten u wszystkich ryb pełni wyłącz
nie czynność przyrządu hydrostatycznego, 
lecz u ryb dwudysznych przeobraża się 
w prawdziwe płuca, oplecione gęstą siecią 
naczyń krwionośnych i służące sprawie utle
niania krwi, którą to czynność u ryb innych 
pełnią, jak  wiadomo, skrzela. Oprócz takie
go „płucnego” oddychania, Dipnoi oddycha
ją  też i skrzelaini, stąd też powstała sama 
nazwa ryb tych, oddychających w sposób 
podwójny.

Widzimy więc tu przykład dziwny postaci, 
które są w stanie prowadzić życie wodne 
i jednocześnie żyć na lądzie: widzimy tu 
takie formy kręgowców, które i przypomnie
niem tych postaci, jakie powstać musiały 
w owej epoce, kiedy stało się możli\vem ist
nienie na ziemi pierwszych form płucodysz

nych. W  rozwoju embryonalnym dzisiej 
szych płucodysznych przechowało się wspom
nienie postaci takich, gdzie, jak  np. u kijanek 
żabich, skrzela zarodkowe funkeyonują na
wet czas jakiś, lecz w rybach dwudysznych 
mamy wprost świadków żywych owego tak 
ważnego kroku rozwojowego w bistoryi 
kręgowców. Przyjrzyjmy się więc bliżej 
tym żywym pamiątkom prastarej fauny.

W pierwszej połowie naszego stulecia nie 
znano prawie wcale tych ryb egzotycznych. 
W  muzeach Europy przechowywano parę 
egzemplarzy dwudysznych, lecz były to oka
zy źle zachowane, i, rzecz dziwna, nie budzi
ły jakoś zainteresowania przyrodników. Do
piero w r. 1837 N a tte re r znalazł w ujściu 
Amazonki dziwne zwierzę o wjdłużonych 
kształtach, na pierwszy rzu t oka podobne do 
skrzeka ogoniastego, Siren lacertina. B a
dacz ów zaliczył bez wahania tę formę do 
skrzeków (Amphibia) i nazwał ją  Lepidosi- 
ren. Aż do r. 1856 zdanie N atterera po
dzielali tacy badacze jak  Fitzinger, Bischoll, 
Milne Edwards i Gray.

Lepidosiren annectens w r. 1839 był ba 
dany przez znakomitego Owena, który upa
trywał w nim dziwnego skrzeka, lecz zwrócił 
też uwagę na niektóre rybie cechy tego zwie
rzęcia. Nazwano więc go następnie Lepido
siren paradoxa i umieszczono wreszcie w rzę
dzie ryb, obok odkrytego przez R. Hobbinsa 
w Afryce w r. 1839 Protopterus aunectens, 
i wreszcie odkrytego w r. 1870 w Australii 
przez Kraffta Ceratodus Forsteri (Barra 
munda).

B,zecz dziw na: obok szczegółów budowy 
tak  wysokich, że przez czas długi zaliczano 
ryby to wprost do skrzeków, dwudyszne po
siadają niektóre cechy anatomiczne, zbliża
jące je do ryb niższych, spodoustnych (Se- 
lachii). Szkielet kostny dwudysznych przed
stawia dosyć niski stopień rozwoju: struna 
grzbietowa (chorda dorsalis) pozostaje u nich 
przez całe życie, i, naturalnie, wobec tego 
stos kręgowy jest u nich nader słabo roz
winięty. Czaszka dwudysznych znajduje się 
w znacznej mierze na stadyum chrząstkowa- 
tem i posiada zaledwie nieliczne części 
skostniałe.

Kończyny Lepidosiren i Protopterus od
znaczają się nader prostą budow ą: u pierw-* 
szej z postaci tych płetwy piersiowe przed*



N r  4 WSZECHSWIAT 61

stawiają się w formie frendzli z luków 
chrząstkowatych złożonej, u drugiej skła
dają się z osi prostej, rozczłonkowanej. P łe
twy tylne albo zlewają się z płetwą brzuszną, 
albo też są w stanie zupełnie zanikowym. 
Wyżej natomiast uorganizowane kończyny 
(szczególniej przednie) napotykamy u Barra- 
mundy (Ceratodus). Widzimy tu pas barko
wy, złożony z łuków chrząstkowych, do któ
rego przytwierdzone są kończyny właściwe 
zapomocą stawu. K ażda z kończyn tych 
składa się z dwu części skostniałych, na

dysznych, jakkolwiek nieliczne, są wielkie, 
Bilne i jakby zazębione, szczególniej u Bar- 
ramundy. Na podniebeniu widzimy kosoo
ki, podobne do blaszek zębowych u Siren la- 
certina. Także pod względem budowy prze
łyku dwudyszne zbliżają się do skrzeków. 
Z drugiej strony w jelicie dwudysznych 
znajdujemy zastawkę spiralną, tak charakte
rystyczną dla spodoustnych (i kostołuskick). 
Układ krążenia dwudysznych przedstawia 
pewne cechy szczególne, u ryb innych nie na
potykane, a będące w związku bezpośrednim

Propterus annecfens.

których są osadzone promienie pletwowe. 
Z drugiej strony kończyny tylne są w stanie 
zupełnie zaczątkowym.

Oryginalne szczegóły budowy posiada 
u dwudysznych układ nerwowy : mózg P ro 
topterus i Lepidosiren nader znacznych do
sięga rozmiarów i zbliża się tem do móz
gowia skrzeków. U form tych mózg wypeł
nia całą skrzynkę czaszkową, co wogóle 
u ryb bywa rzadko. Z drugiej zaś strony 
mózg Barramundy zbliża się wyraźnie do 
mózgowia ryb spodoustnych, przez rozdziele-

z pod wój nem oddychaniem : w skrzelach 
i pęcherzu pławnym, pełniącym czynność 
płuc. Widzimy więc tu dwa przedsionki, 
wskutek czego ma u nich miejsce częściowy 
rozdział między krwią, powracającą z płuca, 
a tą, która powraca z reszty ciała. Stożek 
sercowy przypomina bardzo cechy serca p ła 
zów : jest on spiralnie zwinięty i posiada 
fałd podłużny, powstały z przeobrażonych 
zastawek.

Lecz najbardziej dla dwudysznych cha
rakterystyczną jest budowa ich narządów

Ceratodus miolepis.

nie płatów węchowych (lobi olphactorii), oraz 
slaby rozwój ciała szyszkowatego. Skóra 
dwudysznych pokryta jest łuskami, ponad 
któremi znajduje się błona barwy szarawej 
z plamami czerwieni u Protopterus i Lepi
dosiren, a zielonej na grzbiecie, na brzuchu 
zaś czerwonawej u Ceratodus.

Dwudyszne są rjbam i mięsożernemi: zwy
czajny ich pokarm stanowią mięczaki, zwy
kle z większych rodzajów. To też zęby dwu-

oddychania, budowa, zależna bezpośrednio 
od sposobu życia tych zwierząt. Lepidosi
ren posiada pięć łuków skrzelowych, z po
między których tylko trzy zaopatrzone są 
w narządy, służące do utleniania krwi. 
Z sześciu luków skrzelowych u Protopterus 
annectens również tylko trzy tylne posiadają 
skrzela właściwe. Wreszcie Ceratodus ma 
pięć łuków skrzelowych i tyleż funkcyonują- 
cych skrzeli, nic więc dziwnego, źe ten ostat
ni posiada pęcherz pławny najgorzej do 
czynności oddychania płucnego przystoso
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wany. I  rzeczywiście pęcherz Barram undy 
stanowi jeden worek, w którym rozdział na 
płuco prawe i lewe jest zaledwie słabo uwy
datniony przez niezupełny szew środkowy. 
W ewnątrz takiego zaczątkowego płuca znaj
dujemy pewną, ilość zagłębień i przegródek, 
w których przebiegają naczynia krwionośne. 
Je s tto  więc worek płucny o budowie możli
wie najprostszej i w prosty też nader sposób 
połączonej z przełykiem.

Natom iast u Lepidosiren i Protopterus Wi
dzimy płuca daleko dokładniej rozwinięte. 
N a granicy pomiędzy przełykiem a tchawicą 
znajdujemy tu pierścień chrząstkowy; płuca 
wyraźniei rozdzielone, w naczynia krwionoś
ne zaopatrzone obficie, służą sprawie utlenia
nia krwi znacznie zupełniej niż u B arra
mundy. U Protopterus annectens, w war
stwach zewnętrzych jego szerokiego ogona 
znajdujemy liczne gałązki naczyń krwionoś
nych: prawdopodobnem więc jest, że i ten 
narząd służy tu  do celów oddechowych.

Zwierzę to żyje wyłącznie w bagniskach 
Senegalu i Gambii, i w ciągu większej części 
roku oddycha powietrzem atmosferycznem s 
kiedy bagnisko wysycha podczas la ta , P ro to 
pterus zagrzebuje się w zewnętrzną warstwę 
mułu i zwija się w kłębek zakrywając głowę 
swym szerokim a płaskim ogonem, tak  że ten 
ostatni wystaje na powierzchnię, i styka się 
bezpośrednio z powietrzem, służąc jako organ 
oddychania.

W  miarę postępującego wciąż wysychania 
środowiska Protopterus wydziela na po
wierzchni skóry rodzaj śluzu, twardniejącego 
następnie i tworzącego niby kokon ochronny 
naokoło ciała zwierzęcia. W takiej formie 
ryba ta bywa zwykle „poławiana”, a właści
wie odkopywana z błota zeschłego. W e
wnątrz takiej osłony Protopterus, pogrążony 
w śnie letnim, może być przechowywany 
przez czas bardzo długi w stanie życia u tajo
nego. To też kokony z uśpionemi rybami są 
przechowywane przez mieszkańców okolic 
owych jako  m ateryał zapasowy na czas 
głodu. W  tej też postaci żywcem prze
wożą te ryby do Europy.

Lepidosiren paradoxa posiada również na
der ograniczone rozmieszczenie geograficzne: 
napotykamy bowiem tę  rybę wyłącznie 
w Ameryce południowej: przeważnie w uj
ściu Amazonki, a  właściwie w bagniskach

z niem graniczących, i również jak  zamieszki
wane przez postać wyżej opisaną bagniska 
afrykańskie, wysychających w pewnej porze 
roku. Sposób życia Lepidosiren dokładnie 
zbadany dotąd nie został, przypuszczają jed 
nak, źe musi się tu  powtarzać coś w rodzaju 
tego, cośmy widzieli u Protopterus. Wresz
cie Ceratodus Porsteri czyli Barram unda, 
znaleziony został w krainie fauny dziwnej, 
o cechach istot dawno wyginionych a poprze
dzających zwierzęta dzisiaj największe ob
szary planety naszej zamieszkujące—w Au
stralii. Żyje on w strumykach i potokach, 
a mieszkańcy tuziemni utrzymują że B arra
munda wychodzi czasem na skały przybrzeż
ne, i oddycha swem płucem jak  wszystkie 
zwierzęta lądowe. Nie zostało jednak to 
sprawdzone dokładnie, w każdym jednak 
razie zwierzę to, sądząc z budowy, przed
stawia najniższy stopień przekształcenia się 
ryby skrzelodysznej w płucodyszną, skrzeko- 
kształtną istotę.

Tak więc w obecnej epoce geologicznej 
żyją tylko trzy gatunki dwudysznych, o na
der ograniczonem rozmieszczeniu geogra- 
ficznem, nie przechodzącem zwrotnika Raka. 
Inaczej przecież rzecz się miała w poprzed
nich epokach dziejowych ziemi: we wszyst
kich pokładach tryasowych, aż do liasu na
potykamy liczne zęby, podobne do zębów 
Barramundy, a dochodzące do 6—7 cm dłu
gości. Jeszcze przed odkryciem K raffta 
słynny Agassiz określił zęby te, jako zęby 
rybie, oraz oznaczył ich ułożenie w szczę
kach, takie samo, jakie następnie stwierdzo
no u Ceratodus Porsteri.

Typ ryb dwudysznych, zbliżonych do B ar
ramundy, datuje się już od epoki węglowej. 
W węglu i w permie żył Ctenodus, forma 
nader bliska do Ceratodus Forsteri. N aj
starsze z dwudysznych—Ctenodipterini, któ
rych przedstawicielem jest aż z dewońskich 
pochodzący pokładów—Dipterus Yalencien- 
nesi Ag., były rybami o postaci wydłużonej, 
z głową okrytą skostniałemi tabliczkami, po
siadały też one—jak  to z pozostałych po nich 
koprolitów z całą możemy wnioskować pew
nością—zastawkę spiralną w jelicie; pęcherz 
pławny ich już wówczas funkcyonował jako 
narząd oddychania.



N r 4 WSZECHSWIAT 53

Stare więc to są, bardzo stare formy— 
i niezaprzeczenie zapełniają one do pewnego 
stopnia lukę pomiędzy rybami a niższymi 
kręgowcami. Dlatego też poczyniono nad 
źyjącemi dzisiaj dwudysznemi nader wiele 
badań anatomo-porównawczych, pomimo, że 
zdobycie potrzebnego materyału nie jest zbyt 
łatwe.

Pomimo to, bezpośredniego związku filo
genetycznego pomiędzy dwudysznemi a skrze
kami dotąd nie dało się określić. Powstanie 
form płucodysznych o kończynach palcza- 
stych, pomimo nader licznych w tej mierze 
przypuszczeń, dotąd pozostaje zagadką dla 
anatomii porównawczej. Pamiętajmy jednak 
na słowa wielkiego mistrza nauki naszej, 
Darwina, że „nigdy nie należy przypuszczać, 
żeby to, lub owo zagadnienie naukowe, nazaw- 
sze miało dla umysłu ludzkiego pozostać za
słoną tajemnicy okryte”. Ja n  Tur.

Ś. p. Wincenty Choroszewski.

Nie przebrzmiało jeszcze smutne echo 
śmierci prof. Trejdosiewicza, a geologia na
sza nową ciężką i niepowetowaną poniosła 
stratę. Dnia 18 b. m. zmarł nagle w Suche
dniowie Wincenty Choroszewski, b. naczelnik 
okręgu górniczego w Królestwie Polskiem, 
ostatnio członek rady górniczej.

Chlubnie i pożytecznie, w ciągłej pracy 
i zabiegach koło dobra ogółu upłynął na
zbyt krótki jego żywot. Urodził się on 
w 1845 roku w gub. wileńskiej, a po ukoń
czeniu gimnazyum w Wilnie wstąpił do in
stytutu górniczego w Petersburgu. Po ukoń
czeniu instytutu młody inżynier rozpoczął 
praktykę w zakładach górniczych zagłębia 
Dąbrowskiego i już w r. 1869 objął poważną 
posadę zawiadowcy pieców wielkich w Hucie 
Bankowej. Jeszcze w instytucie Chorosze
wski dał się poznać z wybitnych zdolności, 
wskutek czego ówczesny dyrektor wydziału 
górnictwa powołał go do współudziału 
w opracowaniu projektu prawa górniczego, 
które z wielkim pożytkiem dla naszego gór
nictwa przy jego również pomocy zostało 
wprowadzone w życie przez Hubego.

Po przejściu H uty Bankowej w ręce pry
watne, Choroszewski został przeniesiony do

| Petersburga, gdzie do r. 1883 zajmował 
stanowisko inżyniera do szczególnych poru- 

! czeń w departamencie górnictwa przy mini- 
steryum skarbu, a następnie dóbr państwa. 
Oceniając jego znajomość potrzeb i warun
ków naszego górnictwa, departament dele
gował Choroszewekiego do spraw górniczych 
w Królestwie Polskiem. Jednocześnie dele
gowano młodego inżyniera w różne strony 
obszernego państwa rossyjskiego; na K au 
kazie, w stepach kirgiskich i kałmuckich, 
na Krymie, na Polesiu, w guberniach razań- 
skiej, samarskiej, saratowskiej młody inży
nier prowadził badania geologiczne, projek
tował osuszanie błot, czy też sztuczną iry- 

[ gacyą bezwodnych obszarów.
Od r. 1833 Choroszewski, powołany przez 

władze na stanowisko naczelnika zakładów 
górniczych rządowych w Królestwie Pol- 

I skiem, zamieszkał stale w Suchedniowie, 
siedlisku zarządu b. okręgu zachodniego. 
Stąd rozwijał swą owocną i wytrwałą dzia
łalność, której tak wiele zawdzięcza nasz 
przemysł górniczy. Przedewszystkiem z je- 

j  go inicyatywy i skutkiem jego starań zało- 
| żeno w r. 1889 w Dąbrowie Szkołę górniczą; 

szkołą tą  do końca życia pilnie się zajmował. 
Zapuszczone i nieenergicznie prowadzone za
kłady górnicze rządowe bardzo wiele^zyskały 
na niestrudzonej działalności Choroszewskie- 
go; wspomnimy tylko, że zaniedbana fabryka 

I żelazna w Mostkach wskutek jego usiłowań 
została odnowiona i napowrót w ruch pusz
czona w 1888 r. Wreszcie podczas jego 
urzędowania regularnie zaczęły funkcyono- 
wać zjazdy górnicze, którym zmarły zazwy- 

j  czaj przewodniczył.
W roku ubiegłym Choroszewski ustąpił 

z zajmowanego dotychczas stanowiska na
czelnika górnictwa, został przedstawicielem 
interesów okręgu górniczego w Królestwie 
Polskiem w radzie górniczej i przeniósł się 
do Warszawy.

Gdy w tymże samym roku przy Muzeum 
przemysłu i rolnictwa została otw arta P ra- 

j  cownia geologiczna, Choroszewskiego jedno- 
J  myślnie zaproszono na przewodniczącego jej 

zarządu. I  tu, jak  wszędzie, z prawdziwie 
j  młodzieńczym zapałem wziął się Choroszew

ski do pracy i w ciągu zbyt krótkiego, nieste
ty, czasu poważne młodej instytucyi oddał 
usługi.
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Zm arły wiele pisał w zakresie swej spe ' 
cyalności. przeważnie w sprawach górniczych 
i poczęści czysto geologicznych. W P a 
miętniku Fizyograficznym i Wszechświecie, 
w Przeglądzie Technicznym i wielu innych 
wydawnictwach specyalnych spotykamy n a 
zwisko Choroszewskiego. Wymienimy n a j
ważniejsze tylko jego rozprawy : „O rudach 
cynkowych w okręgu zachodnim Królestw a 
Polskiego” (1867j, „O właściwościach wę
gla kamiennego w zagłębiu Dąbrowskiem” 
(1869), „Przegląd historyczny i statystyczny 
rozwoju przemysłu górniczego w K ról. Pol
skiem” (1874); „O wypadkach przy pracy 
w kopalniach Królestwa Polskiego” (1880), 
„Badania geologiczne na Polesiu” (1881); 
„Złoża rudy żelaznej w Miedniewicach, gub. 
warszawskiej”; „Odmiana węgla kamiennego 
w Zameczku pod Opocznem”.

W  stosunkach prywatnych Choroszewski 
był równie uprzejmy dla wszystkich, łagodny 
i uczynny, wzbudzał szczerą sympatyą w tych 
nawet, co go bardzo mało znali, dlatego 
boleśnie odczuli przedwczesny zgon jego 
wszyscy, co mieli sposobność poznać go
i ocenić./

Śmierć niespodziewanie zabrała go z po
śród nas, w pełni sił, w południu żywota, 
w chwili, gdy wiele jeszcze dobrego dla spo
łeczeństwa mógł zdziałać. W środę jeszcze 
ubiegłego tygodnia widziałem go w pracowni 
geologicznej, uosobienie napozór rzeźwości 
i młodzieńczości; pilnie przed ostatnim swym 
do Suchedniowa wyjazdem sprawami praco
wni się zajmował. Zm arł w Suchedniowie, 
na rękach rodziny, k tórą gorąco miłował, 
a  zwłoki jego spocząć m ają w Wilnie.

Niech lekką mu będzie rodzinna ziemia 
litewska. J . L .

R z u t  o k a  n a  ro z w ó j  c h e m i i  
w  X IX  s tu l e c iu .

Odczyt, w ygłoszony w  Sekcyi chem icznej w  dniu 12 stycznia  

r . 1901.

(Dokończenie).
»

Ze z chwilą wprowadzenia pojęcia warto
ściowości pierwiastków chemia organiczna 
s ta ła  się głównym terenem prac chemików,

nie należy się dziwić, gdyż związki nieorga
niczne są znacznie prostszej bud u wy i nie 
przedstawiały wcale, albo mało trudności do 
zastosowania nowego poglądu; ciała zaś orga
niczne, z powodu skłonności atomów węgla 
do łączenia się ze sobą, przedstawiają niezli
czoną ilość kombinacyj.

Wyjaśnienie budowy związków należących 
do gromady tłuszczowej okazało się bardzo 
łatwe, przyjmując, że atomy węgla są w nich 
połączone zapomocą jednej wartości.

Trudniejsza sprawa była z t. zw. związ
kami nienasyconemi; ale i tu budowę ich 
objaśniono, albo przyjmując dwuwartościo- 
wość węgla, albo, jak  w nowszych czasach, 
przez wielokrotne (podwójne, lub potrójne) 
wiązanie atomów węgla.

Największy jednak tryum f teoryą budowy 
poczęła święcić, gdy Kekule zastosował ją  do 
wyświetlenia budowy t. zw. związków aroma
tycznych, które wszystkie uważał za pochod
ne benzolu. Tu po raz pierwszy Kekule wy
raził myśl (1865), że atomy węgla mogą się 
łączyć ze sobą, nietylko tworząc otwarte 
(proste lub rozgałęzione) łańcuchy, ale także 
i zamknięte, czyli pierścienie. Benzol jest 
właśnie takim z sześciu grup CH złożonym 
pierścieniem. W ynikający z takiego poglądu 
wzór budowy benzolu przedstawia sze- 
ściokąt, którego kąty tworzą jedno- lub dwu- 
wartościowo połączone atomy węgla, z któ
rych każdy z kolei łączy się z jednym a to 
mem wodoru :

H
C

HCj^CH
H C \/ C H

Ć
H

Genialna ta  myśl Kekulego służy od tego 
czasu jako nitka Aryadny w labiryncie 
związków chemicznych. Była ona oczywi
ście całkiem naturalnem następstwem poglą 
dów, jakie wyrobił sobie Kekule o warto
ściowości chemicznej węgla i sposobie łącze 
nia się jego atomów.

Niezliczony szereg badań wszystkich che
mików, którzy poszli śladem Kekulego, do
starczył tylko nowych dowodów słuszności 
jego teoryi.

Nowsze czasy wskutek badań nad pirydy
ną, chinoliną, naftalinem, furfuranem , tiofe
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nem, pyrrolem i t. d. rozszerzyły tyl
ko ogromnie pojęcie związków aromatycz
nych.

Ja k  to widzieliśmy powyżej, przed wygło
szeniem jeszcze teoryi benzolu i poznaniem 
niezliczonych jego pochodnych, wszelkie znane 
przypadki izomeryi ciał organicznych tłum a
czono sobie zapomocą, różnego ugrupowania 
atomów w stosunku do rodników. Pojęcia te 
oczywiście w dziedzinie związków aroma
tycznych okazały się niedostateczne. K eku
le i tu rozwiązał nasuwające się trudności. 
Jednakowy skład różnych produktów pod
stawienia benzolu wytłumaczył przez pewną 
pozycyą substytuentów względem siebie. Po
wstało tym sposobem pojęcie izomeryi poło
żenia. Kwestyą określenia miejsca chemicz
nego czyli położenia różnych substytuentów 
w benzolu stała się, pod wpływem Kekulego, 
nowjm tematem prac chemików. Badania 
Baeyera nad konstytucyą mezytylenu i kwa
su izoftalowego, Graebego nad naftalinę in 
i kwasem ftalowym, a szczególniej nadzwy
czaj ważne prace K ornera, który wprowa
dził nową zasadę do określania położenia, 
wyświetliły wkrótce najzupełniej budowę 
t. zw. orto-, meta- i para-izomeronów.

Rzecz naturalna, rezultaty osięgnięte 
w dziedzinie pochodnych benzolu, ułatwiły 
Weidlowi, Skraupowi, V. Meyerowi, Baeye- 
rowi i innym rozwiązanie budowy bardziej 
skomplikowanych związków, jakiemi są po
chodne pirydyny, chinoliny, tiofenu, pyrrolu, 
indolu i t. p.

Powoli jednak zaczęły się mnożyć spostrze
żenia, które prowadziły do wniosku, źe bu 
dowę niektórych związków, zależnie od spo
sobu ich zachowania się chemicznego, można 
uzmysławiać zapomocą dwu różnych wzorów. 
E ster acetooctowy np. zachowuje się jako 
taki, albo jako ester kwasu oksykrotonowego; 
floroglucyna—jako trójoksybenzol lub zwią
zek trójkarbonylowy, i wiele innych. Kon- 
stytucya więc tych związków jest dwuznacz
na. L aa r nazywa to zjawisko tautom eryą 
i tłumaczy je stanem wahań atomu wodoru, 
który naprzemiaa zajmuje to jedno to drugie 
miejsce wewnątrz cząsteczki. Uprawnia tem 
samem istnienie jednoczesne obu odmian. 
Ze względu, że wszystkie przypadki tauto- 
meryi dają się sprowadzić do zmiany wiąza
nia atomów węgla, azotu i tlenu względem

wodoru, stosowniej jest nazywać zjawisko to, 
według Y. Meyera, desmotropią.

Obok zjawiska tautomeryi istnieje jednak 
szereg związków* w których zachodzi wbrew 
odwrotne zjawisko. Oto dwu całkiem róż
nym związkom chemicznym, mającym jedna
kowy skład, należałoby przypisać jeden i ten 
sam wzór budowy. Pierwszy przykład takiej 
identyczności budowy J ,  Wislicenus wykazał 
dla dwu kwasów mlecznych, fermentacyjnego 
i para-mlecznego. Teoryą więc struktury 
okazała się tu niewystarczającą dla wyjaśnie
nia tego zjawiska izomeryi, które Wislicenus 
nazwał izomeryą geometryczną. Obecnie 
zowią je stereoizomeryą, a cały dział chemii, 
traktujący o tem, na wniosek V. M eyera— 
stereochemią.

Zaszła przeto potrzeba stworzenia nowej 
teoryi dla objaśnienia niewytłumaczonych 
zjawisk stereoizomeryi. V an’c Hofł i Le 
Bel niezależnie jeden od drugiego i prawie 
jednocześnie (1874), usiłując przedewszyst
kiem wyjaśnić izomeryą ciał optycznie czyn
nych, wypowiedzieli hypotezę, że tylko te 
związki w stanie rozpuszczonym lub stopio
nym działają na światło spolaryzowane, które 
posiadają jeden atom węgla asymetryczny, 
t. j. taki atom, którego punkt ciężkości przed
stawiamy sobie w środku tetraedru, a jego 
cztery jednostki powinowactwa, skierowane 
ku czterem wierzchołkom tetraedru, są po
łączone z czterema róźnemi atomami, lub 
kompleksami atomów.

Teoryą węgla asymetrycznego została po
twierdzona przez wszystkie dotychczas znane 
optycznie czynne związki organiczne, a na 
wielką skalę przez wspaniałe syntezy E . F i 
schera w dziedzinie cukrów.

Wislicenus i jego uczniowie zastosowali j ą  
również z powodzeniem do związków, zawie
rających t. zw. podwójnie związany Węgiel 
(kwas fumarowy, maleinowy it. p.),aBaeyer — 
do związków pierścieniowych (kwasy hydro- 
ftalowe).

Wogóle należy zauważyć, że wspaniałe re
zultaty, jakie osięgnięto na podstawie poglą
du, źe przyczyna niektórych izomeryj związ
ków węgla tkwi w rożnem ugrupowaniu geo- 
metrycznem ato uów, podziałały pobudzająco 
na coraz to szersze stosowanie poglądów ste
reochemicznych.

Bardzo pożyteczną okazała się teoryą azo-
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tu  asymetrycznego H antzscha i W ernera, 
usiłująca objaśnić izomeryą geometryczną 
związków azotowo-węglowycb. W ytłumaczy
ła  z łatwością izomeryą oksymów, bydrazo- 
nów i zaczęto ją  stosować do izomeryi związ
ków dwuazowych i innych.

Można śmiało powiedzieć, źe wprowadze
nie i rozwój pojęć stereochemicznych w ciągu 
ostatniej ćwierci wieku X I X  należy, po wy
głoszeniu teoryi związków aromatycznych, 
do najważniejszych i najpłodniejszych roz
działów chemii.

* **

Zbadawszy wpływ teoryi wartościowości 
na rozwój chemii organicznej i jej koleje aż 
do chwili obecnej, pozostaje nam teraz wró- j 
cić się znowu do szóstego dziesiątka lat 
ubiegłego wieku, aby zobaczyć, w jaki sposób 
taż teoryą i poglądy na łączenie się atomów 
węgla zostały zastosowane do związków nie
organicznych i jakie wogóle były losy chemii 
nieorganicznej.

Wpływ teoryi wartościowości uwydatnił się 
tu  przedewszystkiem w jasnej systematyce 
pierwiastków, które na podstawie jednakowej 
wartościowości poczęto łączyć w rodziny natu
ralne. Wspomnę dla przykładu przynaj
mniej ugrupowanie krzemu, tytanu, cyrkonu 
i cyny obok węgla, a arsenu, antymonu, biz
mutu, wanadu, niobu i tantalu  obok azotu 
i fosforu.

Ale nietylko pierwiastki, ale i całe grupy 
niektórych związków pod wpływem pojęcia 
wartościowości otrzymały określone stanowi
sko w systemie. Przykładem krzemiany, 
związki metaloamoniakalne, metaloamono- 
we i t. p.

Wszelkie te próby zaprowadzenia ładu 
w systematyce pierwiastków na podstawie 
ich wartościowości chemicznej doprowadziły 
wreszcie do stworzenia nowej hypotezy, zna
nej pod nazwą prawa peryodyczności albo 
systemu naturalnego pierwiastków.

W prawdzie już w r. 1829 napotykamy 
pierwszą próbę usystematyzowania pierw iast
ków według ciężarów atomowych w t. zw. 
„tryadach” Dobereinera. Pozostała ona jed 
nak bez większego znaczenia, podobnie jak 
i system Newlandsa z r. 1864, ^zwany przez 
niego prawem oktaw. W edług Newlandsa> 
pierwiastki tejże grupy mają się do siebie

jak  do jednej lub wielu oktaw należące tony 
w muzyce.

Dopiero system Mendelejewa (1869 r.) 
i niezależnie od niego system L. Meyera 
(1870), przedstawiający ugrupowanie p ier
wiastków według wzrastających ciężarów ato
mowych i wykazujący, że własności fizyczne 
i chemiczne pierwiastków są funkcyami pe- 
ryodycznemi ich ciężarów atomowych, okazał 
potężny i głęboki wpływ na dalszy rozwój 
chemii nieorganicznej. A to szczególniej 
dzięki dwu okolicznościom: popierwsze, po
służył do określenia lub poprawienia cięża
rów atomowych niedokładnie znanych pier
wiastków, a podrugie, umożliwił prognozę 
własności pierwiastków nieznanych jeszcze 
wcale. Z a przykład, pod pierwszym wzglę
dem, niech posłuży historyą ciężarów a to 
mowych berylu, indu, uranu, telluru i innych.

Szczególniej zadziwi aj ącemi jednak były 
przepowiednie Mendelejewa, dotyczące eka- 
boru (cięż. at. 48), ekaglinu (c. a t. 68) i eka- 
krzemu (cięż. at. 72), które zostały na
stępnie potwierdzone przez odkrycie skandu 
(c. at. 44) przez Nilsona w r. 1879, galu 
(c. at. 69,8) przez Lecoą de Boisbaudrana 
(1876 r.) i germanu (c. at. 72,32) przez W in
klera (r. 1886). Wogóle system Mendelejewa, 
wykazując związek naturalny między pier
wiastkami, podziałał ożywiająco na całą 
chemią nieorganiczną.

Nowa perspektywa dla systemu natu ra l
nego pierwiastków otwiera się wskutek nie
spodziewanych odkryć wielu nowych pier
wiastków w ciągu ostatnich lat kilku.

Pierwszy na widownię wystąpił argon. P ier. 
wiastek ten jednoatomowy (cięż at. =  39,92) 
został odkryty w r. 1895 przez lorda Ray- 
leigha i W. Ramsaya w powietrzu. Drugie 
miejsce zajmuje hel (c. at. =  4), pierwiastek 
również gazowy, otrzymany przez ogrzewanie 
kleweitu i innych rzadkich minerałów urano
wych z kwasem siarczanym. Obecność jego 
w fotosferze słonecznej wykazał był juź daw
niej Lockyer na drodze analizy widmowej 
ugruntowanej w nauce (1859 r.) przez Kirch- 
hofa i Bunsena. Kwestyą stanowiska helu 
w obecnym systemie peryodycznym jest jas
na, ale argonu— nadzwyczaj trudna, gdyż 
wypada poza potasem. Ramsay jednak przy
puszcza, że argon jes t tylko jednym z człon- 

j ków pewnej grupy pierwiastków nowych,
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które zapewne uda się odkryć w towarzy
stwie azotu. Musi więc jeszcze istnieć jeden 
pierwiastek o ciężarze atomowym mniej wię
cej 20, który możnaby postawić przed sodem, 
podobnie jak  hel przed lity nem, a argon 
przed potasem, chociaż ciężar atomowy ar 
gonu tymczasem jest wyższy niż potasu, po
dobnie jak  ciężar atomowy telluru, według 
najnowszych badań, jes t większy niż jodu.

Poniższa tablica wyjaśnia bliżej pogląd 
R am saya:

H =1
H e=4 L i= 7  Be=9,2 B = l l  C=12 N=14 0= 16  F=19

?=20 N a=23 Mg=24,3 Al=27 Si=28 P=31 S=32 Cl=35,5
A=40 .

Poszukiwania tego domniemanego pier
wiastku doprowadziły Ramsaya w ostatnich 
latach X IX  wieku do nowych i niespodzie
wanych odkryć. Wielkie usługi oddały, 
z jednej strony, metody udoskonalone sk ra 
plania gazów naszych uczonych,Wróblewskie 
go i Olszewskiego, a z drugiej—analiza wid
mowa, która już nieraz doprowadzała do od- j 
krycia wielu pierwiastków nowych. Ramsay, 
badając powietrze skroplone, a głównie po
zostałość, po ulotnieniu się tlenu i azotu, zło
żoną jeszcze z argonu i tlenu, odkrył w niej 
nowy pierwiastek, krypton, o ciężarze ato
mowym 45. Je s t on w rzeczywistości praw 
dopodobnie cięższy, gdyż był zmieszany z ga
zami lżejszeini, a głównie z argonem. S ta 
nowisko jego w systemie peryodycznym jest 
również nieokreślone.

Poddając wreszcie systematycznej desty- 
lacyi cząstkowej argon, skroplony zapomocą 
powietrza ciekłego, Ramsay odkrył znów 
trzy nowe ciała, które uważa za pierwiastki, 
a  mianowicie: neon (cięż. at. 19,3—19,5), 
który oczywiście jest owym domniemanym 
pierwiastkiem i należy go wstawić pomiędzy 
hel i argon, a przed sodem; dalej ksenon 
(cięż. at. =  65), który, jak sądzi Ramsay, mo
że, przy dalszem oczyszczaniu, wzrosnąć do 
81 —83, stałby więc poza Br; i wreszcie met- 
argon, łatwy do otrzymania nawet w stanie 
stałym gaz, ale bardzo mało jeszcze zba
dany.

Kwestyą stanowiska wszystkich tych pier
wiastków nowych w systemie peryodycznym 
do dziś dnia nie jest jeszcze ostatecznie roz
wiązana. Można jednak już teraz przypu
ścić, źe wszystkie te nowe odkrycia nie wy

wrą zbyt wielkiego wpływu na cały obszar 
chemii, gdyż pierwiastki te, podobnie jak  
argon, pod względem chemicznym są bardzo 
obojętne. A jakkolwiek nasze poglądy co 
do związku między własnościami a ciężara
mi atomowemi pierwiastków i cały system 
peryodyczny muszą, bez wątpienia uledz mo- 
dyhkacyom w niedalekiej przyszłości, to jed 
nak należy przyznać, że prawo peryodyczne 
oddało usługi dzielnego przewodnika w ca
łym tym szeregu badań.

* *•I*
Pragnąc zaokrąglić obraz rozwoju chemii 

w X IX  stuleciu, nie mogę nie wspomnieć 
jeszcze Szanownym Panom, choćby bardzo 
pobieżnie, o postępach jednej z latorośli che 
mii, która, jako samodzielna nauka, liczy za
ledwie kilkanaście la t istnienia. Po półwie
kowej niemal rozłące (1835—1885) chemia 
połączyła się napowrót z swoją siostrą, fizy
ką, a przejąwszy niektóre jej poglądy i me
tody, rozwiązała mnóstwo dawniej niezrozu
miałych ani dla fizyka, ani dla chemika, zja
wisk i stworzyła nową dziedzinę badań. P o 
wstała t. zw. chemia fizyczna czy fizykalna. 
Jakkolwiek jeszcze młoda, zdołała jednak 
oddziałać ożywczo nietylko na cały obszar 
chemii, ale i na wszystkie niemal nauki przy
rodnicze.

Do ważniejszych badań w tej dziedzinie 
należą przedewszystkiem prace, dotyczące 
prawa działania mas, które zostało wygło
szone jeszcze w r. 1867 przez Guldberga 
i Waagego. W edług prawa tego, działania 
chemiczne są proporcyonalne do obecnych 
mas czynnych.

Zamiast pojęcia masy chemicznej, stoso
wanego jeszcze przez Berthelota, wprowa
dzone jest tu pojęcie masy czynnej, pod któ
rą  rozumieją ilość materyi zawartej w jed
nostce objętości. Siła, z jaką  dwa ciała na 
siebie działają, równa się iloczynowi z ich 
mas czynnych przez współczynnik powino
wactwa. Ten ostatni jest wielkością, zależną 
od rodzaju materyi i temperatury.

Jeżeli więc w jakim procesie chemicznym 
ciała A i B zamieniają się na A' i B' i od
wrotnie A ' i B' dają się zamienić na A i B, 
to zachodzi równowaga, jeżeli siła, działająca 
między A i B, równa się sile, działającej 

i między A' i B'. Oznaczając masy czynne
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ciał A  i B przez p  i q, a ciał A ' i B' przez 
p ' i q', a następnie przez K  i K ' współczyn
niki powinowactwa, otrzymamy równanie, 
wyrażające równowagę :

Kpq  =  K p 'q '.

Zam iast mas czyunych p , q, p', q' stosow
niej je s t używać odpowiednią ilość molekuł, 
t. j . ilorazy z ciężaru molekularnego przez 
masy czynne.

Jednym z najprostszych przykładów zasto
sowania prawa mas w reakcyach chemicz
nych, odbywających się w zależności od cza
su, jes t inwersya cukru trzcinowego. Ilość 
cukru zinwertowanego w pewnym czasie jest 
proporcyonalna do ilości cukru jeszcze nie
zmienionego.

W ostatnich czasach bardzo wiele badań, 
potwierdzających i rozszerzających prawo 
mas, przeprowadzili Menszutkin, Thomsen, 
a szczególniej Ostwald. Prace Thomsena— 
to tylko jedno z ostatnich ogniw rozwoju 
termochemii, zapoczątkowanej jeszcze przez 
Lavoisiera i Laplacea. W ażną tę, zarówno 
dla fizyki, jak  i dla chemii dziedzinę badań, 
uprawiali przedtem, między innymi, Hess, 
Favre i Silbermann, a szczególniej Berthe- 
lot, któremu nauka zawdzięcza wypowiedze
nie bardzo ważnych zasad termochenaicznych.

Ciekawe są badania, dotyczące stosunków 
powinowactwa między kwasami a zasadami. 
Zam iast dawnego pojęcia siły kwasów lub 
zasad wprowadzono pojęcie żądności (avidi- 
tas), przez co rozumieją stosunek podzielenia 
się dwu ciał między trzeciem, którego ilość 
nie jest dostateczna do nasycenia dwu pierw
szych. Okazało się, że żądność równa się 
pierwiastkowi ze stosunku współczynników 
powinowactwa.

Z  nowszych prac, dotyczących równowagi 
chemicznej, zasługują na bliższą uwagę te, 
które powstały pod wpływem teoryi faz 
Gibbsa. CJczony ten wyprowadził teoretycz
nie bardzo ważne prawo, potwierdzone na
stępnie przez van der Waalsa, które brzmi : 
zupełna równowaga następuje tylko wtedy, 
jeżeli liczba faz przewyższa o jeden liczbę 
„niezależnych części składowych”. Należy 
mu się kilka słów wyjaśnienia.

Niezależne części składowe —  sąto takie 
składniki chemiczne, których ilość można 
niezależnie wybrać. Salmiak, np., zawiera

tylko jednę taką niezależną część składową 
(N, lub H. lub CI). Jeżeli dodamy amonia
ku lub HC1 w nadmiarze, to otrzymamy 
dwie niezależne części składowe. W węgla
nie zaś wapnia, powyżej jego tem peratury 
dysocyacyi, są dwie niezależne części skła
dowe, np. Ca i C, gdyż zapomocą Ca tylko 
nie da się ustalić składu dwu faz stałych, ja- 
kiemi są CaC 03 i CaO. Stąd wynika, że 
w przypadku saimiaku zupełna równowaga 
ma miejsce przy dwu fazach, w przypadku 
węglanu wapnia przy trzech fazach.

Fazam i nazywają jednolite składniki róż
norodnego kompleksu. Każdy więc stan 
skupienia tworzy przynajmniej jednę fazę; 
w stanie ciekłym i stałym mogą także dwie 
i więcej faz obok siebie istnieć, podczas gdy 
każdy gaz, nawet złożony, stanowi tylko jed 
nę fazę.

Wreszcie, zupełna równowaga, według 
Gibbsa, jestto stan, który zależy tylko od 
temperatury, a wyraża się określonem ci
śnieniem.

Jeżeli mamy n  -f- 2 faz i tylko n  nieza
leżnych części składowych, to równowaga za
chodzi tylko w.pojedyńczych punktach, t. j. 
w temperaturze określonej; jeżeli zaś ilość 
faz i niezależnych części składowych jest 
jednakowa, to następuje tylko niezupełna 
równowaga, t. j. każdej tem peraturze odpo
wiada szereg ciśnień.

Prawo to Gibbsa okazało się bardzo uży
teczne. Badano tu związek stanów skupie
nia, równowagę między wodą a bezwodni
kiem kwasu siarkawego (S 02), wodany tlen- 
niku żelaza, zjawiska dysocyacyi, przecho
dzenie allotropicznych odmian jednej w dru
gą i t. p.

Bardzo ważnemi wreszcie są teoryą van 
der W aalsa, dotycząca zachowania się ga
zów i cieczy, i tęorya roztworów vau’t 
Hoffa.

Van der Waals, uwzględniając objętość 
samych cząsteczek gazu i jego kohezyą, daw
ne równanie charakterystyczne gazów, obej
mujące prawo Boylea i M ariottea oraz Hen- 
ryego i Gay-Lussaca, t. j.
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Wielkość stałych a i b została obliczona 
dla różnych gazów z ich współczynnika roz
szerzalności w dwu różnych tem peraturach.

Nowo to równanie van der W aalsa nietyl
ko odpowiada lepiej zachowaniu się .gazów 
w stanie ściśnionym, lecz daje się też stoso
wać i do cieczy. Prawdziwość jego została 
wypróbowana przez Younga.

Teoryą roztworów van’t Hoffa opiera się 
na badaniach osmotycznych Pfeffera, które 
były umożliwione przez odkrycie półprze- 
puszczalnych przepon przez Traubego.

Sprowadziwszy ciśnienie osmotyczne do 
uderzeń o ścianki znajdujących się w roz
tworze cząsteczek, van’t Hoff doszedł tem 
samem do porównania między sobą stanu 
gazowego i rozpuszczonego materyi. Z asto
sował więc prawa Boylea i M ariottea oraz 
Henryego i Gay-Lussaca, jak również hypo
tezę Avogadra, dotyczące gazów, do roztwo
rów i tym sposobem rozświetlił jednę z naj
ciemniejszych dziedzin chemii. Osięgnięte 
rezultaty stały się podstawą całej chemii.

Od tej chwili doświadczalnie wykryte przez 
Raoulta, lecz niezrozumiałe stosunki między 
obniżeniem punktu topliwości i ciśnieniem 
pary, względnie między podwyższeniem tem 
peratury wrzenia, a ciężarem molekularnym 
rozpuszczonego ciała, zostały z łatwością wy
tłumaczone.

Zboczenia, jakie zauważył b )ł sam Raoult, 
że roztwory wodne soli i kwasów nie od
powiadają wyprowadzonym przez niego wzo
rom, zdawały się z początku ograniczać po
wszechność zastosowania i doniosłość teoryi 
van’t Hoffa.

Trudność ta  jednak została wspaniale po
konana w r. 1887 przez Arrheniusa, który 
wygłosił hypotezę, źe sole i wogóle wszelkie 
elektrolity ulegają w roztworach wodnych 
rozkładowi. Jeden z produktów rozkładu 
jestto znajdujący się w soli rodnik kwasowy, 
drugi zaś—połączony z nim metal, respe- 
ctive własnościami metalicznemi uposażona 
grupa atomów. Produktom tym, zwanym 
jonami, Arrhenius przypisywał jeszcze jednę 
osobliwą zdolność, że sąnaładowane elektrycz
nością. Przypuszczenie to tłumaczy zarazem 
jednę z wybitniejszych własności roztworów 
wodnych soli, zdolność przeprowadzania ła 
dunków elektrycznych w połączeniu z ruchem 
materyi.

Hypoteza Arrheniusa napotkała z począt
ku na opór wielu chemików. Dzięki jednak 
temu, że tłumaczy z łatwością bardzo wiele 
faktów, będących bez niej zagadką nierozwią
zaną, zyskała wkrótce jedno z pierwszorzęd
nych miejsc w. nauce. _

Identyczność więc ciepła, np., przy zobo
jętnianiu jednej i tej samej zasady róźnemi 
kwasami i odwrotnie, dalej, prawo Oudema- 
na i Landolta, że sole optycznie czynnych 
alkaloidów i podobnychże kwasów wykazują 
jednakowe skręcanie przy stężeniu w stosun
ku równoważników; podobnież twierdzenie, 
że widma rozcieńczonych roztworów soli róż
nych, ale mających jony jednej barwy, są 
identyczne, i wreszcie bardzo wiele innych 
faktów podobnych znalazło bardzo łatwe ob
jaśnienie.

Ważne poparcie hypoteza jonów znalazła 
w fakcie, wykrytym przez samego A rrhe
niusa, że istnieje proporcyoSalność między 
zdolnością przewodnictwa a stopniem powino
wactwa kwasów, jak  również w tem, że sto
pień dysocyacyi, obliczony na podstawie 
przewodnictwa elektrycznego i z obniżenia 
punktu zamarzania, prjwadzi do bardzo bli
skich rezultatów.

Znaczenie i wielkość postępu chemii fizy
kalnej uwydatni się nam jeszcze wyraźniej, 
gdy uprzytomnimy sobie, co zyskały na tem 
sama chemia i inne nauki przyrodnicze.

Sprowadziwszy stechiometryą roztworów, 
tak ważnych nietylko dla chemika, lecz i dla 
fizyka, mineraloga, geologa, botanika, zoolo
ga, fizyologa, lekarza, do stechiometryi g a 
zów, chemia zdobyła odrazu cały szereg no
wych, nieocenionych metod. Chemik-ana- 
lityk, mając teraz określone pojęcie, dlaczego 
te lub inne reakcye tak a nie inaczej zacho
dzą, zdolny jest przewidywać okoliczności, 
sprzyjające lub utrudniające przeprowadze
nie pewnego procesu chemicznego, i z p rak 
tyka rutynisty, którego pamięć obarczona 
była faktami oderwanemi, staje się mistrzem, 
obejmującym cały swój obszar z jednego 
punktu widzenia.

Geolog i mineralog, na podstawie badań 
stosunków równowagi w roztworach, otrzy
muje dokładne wskazówki co do warunków, 
w jakich tworzyły się pokłady soli różnych. 
Przykładem niech będą prace van’t Hoffa
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i jego uczniów nad tworzeniem się i egzy
stencją, soli stasfurckich.

Przez zastosowanie metod chemii fizykal
nej umożliwione też dopiero zostały badania 
fizyologa nad zjawiskami równowagi, stano 
wiącemi główną podstawę życia zwierząt 
i roślin.

Bez znajomości prawa działania chemicz
nego mas i teoryi jonizacyi fizyk nie mógłby 
był zajrzeć głębiej w istotę zjawisk elek
trycznych i nie rozwinęłaby się tak  wspa
niale elektrochemia, ów najmłodszy szczep 
chemii fizykalnej.

Wszędzie więc przeniknęła chemia fizykal
na i stała się potężnym bodźcem do dalszego 
rozwoju nauki.

* **

Szanowni Panowie! Doszliśmy nareszcie i 
w swym przeglądzie rozwoju chemii do pod- j 
nóża wieku X X . Rzucając jeszcze raz 
okiem wstecz, stajemy pełni zdumienia i po
dziwu przed tym olbrzymem—-chemią, dla 
której żadne skarby ziemi nie były ukryte 
zagłęboko, ani żadne świecące światy niebie
skie zawysoko, aby je  wciągnąć w obręb swych 
badań, w celu wykrycia prawdy i zużytko
wania zdobytej wiedzy dla dobra ludzkości. 
Dzięki wysiłkom myśli chemicznej wieku X IX  
możliwemi się też stały wszystkie zdobycze, 
i wynalazki, jakiemi się szczyci przemysł 
obecny.

Bez wszystkich tych teoryj chemicznych 
nie mielibyśmy ani niezliczonych barwni
ków sztucznych, mieniących się wszystkiemi 
barwami tęczy; ani nie napawalibyśmy się 
zapachem sztucznej waniliny, heliotropiny, 
fijołków i t. p., ani nie doznawalibyśmy do- | 
broczynnego działania fenacetyny, antypi
ryny, anestetycznych, nasennych i t. p. środ
ków leczniczych; ani nie korzystalibyśmy 
z nitrocelulozy, kwasu pikrynowego, nitro
gliceryny i innych m ateryj wybuchowych, 
które właśnie wskutek swej niszczącej i sze
rzącej zagładę działalności doprowadzą wresz 
cie w w. X X  do zaniechania przelewu krwi 
ludzkiej; ani nie uchylilibyśmy rąbka ta jem 
nicy, osłaniającej procesy życiowe zwierząt 
i roślin; ani, jednem słowem, nie przyświeca
łoby nam to światło duchowe, które ułatwia 
dalszą, pracę nad zdobywaniem tajem nic n a
tury.

Składając hołd na tem miejscu wszystkim 
pracownikom myśli chemicznej w wieku X IX  

| za dokonane podboje i wskazanie nam dróg, 
po których kroczyć mamy z zupełną świado- 

| mością celów i pewnością pomyślnych rezul
tatów, wstępujemy w wiek X X .

D a on nam, bez wątpienia, rozwiązanie ty 
siąca obecnych i nowych problematów i przy
czyni się do dalszego postępu ludzkości.

Obyśmy i my przyjęli udział w tym pocho
dzie zwycięskim chemii ku zdobyciu prawdy! 
Oby i Sekcya chemiczna w wieku X X  była 
nigdy nie wygasającem ogniskiem, z którego 
promieniowałaby wiedza na wszystkie war
stwy naszego narodu, wznosząc go na coraz 
to wyższe szczeble kultury 1

Sąto moje najgorętsze życzenia, jakie przy 
tej sposobności pozwalam sobie złożyć z po
czątkiem nowego wieku.

J a n  Bielecki.

Spostrzeżenia naukowe.

Odmiany leszczyny litew skiej.
Leszczyna pospolita (Corylus avellana L .) 

znana jest w Europie środkowej w kilku roz
maitych odmianach. Cechy charakterystyczne, 
jakie dla ich odróżnienia floryści zagraniczni p o 
dają, są następujące :

1) Kielich od owocu krótszy ł).
a) Włoski gruczołkowate mniej lub więcej 

obficie kielich pokrywają.
Var. gloiotricha Beck.

b) Włosków gruczołkowatych na kielichu 
niema wcale.

Var. ovata W illd.
2) Kielich od owocu dłuższy.

W łoski gruczołkowate znajdują się.
Var. schizochlamys Spach.

W szystkie te trzy odmiany znalazły się w kra
ju  naszym; najpospolitszą z nich jest u nas var. 
ovata W illd.

Leszczyna nasza litewska zdaje się być bar
dziej jeszcze zmienna, niż zagraniczna, gdyż cha
rakterystyka powyższa, dla licznych form przej
ściowych, jakie u nas rosną, do odmian naszych 
ze ścisłością pożądaną zastosowana być nie mo
że. W dyagnozach swoich dr. Beck (1. c.) ze
stawił wszakże najbardziej wybitne cechy, wszel-

*) Zob.J„Beck, Flora von Nieder-Oesterreich. 
W iedeń, 1890 . Tom I, str. 267 .
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kie inne bowiem (np. kotki męskie) nie przed- ! 
stawiają nic charakterystycznego; to też dyagno- 
zy rzeczone i do naszych odmian bez wszelkiej 
zmiany zastosowane być muszą, przyczem nale
ży, zdaniem mojem, zwrócić uwagę na kształt 
owocu.

Orzechy nasze są pod względem wielkości 
i kształtów tak bardzo urozmaicone, że dwu ca ł
kiem jednostajnych okapów znaleźć prawie nie
podobna, pomimo to jednak wyróżniają się dwie 
następne formy :

a) Owoc okrągły (kulisty) mniej lub wię
cej spłaszczony.

forma globosa.
b) owoc podługowaty (cylindryczny), nie

co spłaszczony.
forma cylindrica.

Obie te formy należą do Var. schizochlamys Sp., 
gdyż mają kielich owocowy dość rzadkiemi włos
kami gruczołkowatemi opatrzony.

Oprócz powyższych trzech odmian dr. Beck 
(1. c.) wspomina jeszcze jednę : Var. striata 
W illd. Odmiana ta odznacza się głównie orze
chem o łupinie cienkiej i wpodłuż wręgowanej. 
Orzechy te znane są w Niemczech pod nazwą 
„Zellerniisse”.

Orzechów niemieckich nie znam wcale, przy
taczam je tylko dlatego, że i  u nas orzechy wrę' 
gowane do rzadkich nie należą; różnią się one 
od zwykłych, t. j . gładkich, tem tylko, że mają 
łupinę wpodłuż wręgowaną, o wręgach mniej lub 
więcej wypukłych i od nasady ku wierzchołkowi 
orzecha zwężających się. Badając szczegółowo 
orzechy rzeczone doszedłem do wniosku, że 
wszystkie orzechy nasze bez wyjątku, jak rów
nież i żołędzie, mają łupinę wręgowaną.

Wedle badań moich łupina orzecha każdego 
składa się z dwu warstw. Warstwa spodnia 
(resp. wewnętrzna) je s t zawsze podłużnie wręgo
wana, o wręgach silnie wypukłych i od dołu do 
góry zwężających się. Warstwa wierzchnia 
(resp. zewnętrzna) jest całkiem gładka i gęstemi, 
jedwabistemi włoskami opuszona.

Warsta zewnętrzna u orzechów młodych, na- 
wpół dojrzałych, jest jeszcze bardzo cienka, to 
też skoro orzechy takie tylko wyschną, łupina 
ich przybiera powierzchnię silnie wręgowaną; 
w miarę dojrzewania orzecha wręgi coraz bar
dziej zacierają się, gdyż warstwa zewnętrzna 
grubiejąc, pokrywa je  i wypełnia brózdy między- 
wręgowe, przez co powierzchnia łupiny staje się 
całkiem gładka.

Tak więc orzechy o powierzchni wręgowanej 
są to albo niezupełnie jeszcze dojrzałe owoce, 
albo mogą być i całkiem dojrzałe, u których 
wszakże zewnętrzna warstwa łupiny je s t zacien- 
ką, aby wręgi warstwy wewnętrznej pokryć i wy
równać. Orzechy całkiem gładkiemi stają się 
wówczas, kiedy warstwa zewnętrzna jes t dosta
tecznie gruba, aby pokryć i wyrównać wręgi 
warstwy wewnętrznej.

Że u orzechów gładkich wewnętrzna warstwa 
łupiny je s t  wręgowana, mogą nas przekonać na
stępne obserwacye: na obwodzie blizny pozosta
łej na nasadzie orzecha dojrzałego, po odłączeniu 
się jego od kielicha, widzimy, przy pomocy lupy,

! trójkątne ząbki, które odpowiadają wręgom wy
stającym z pod warstwy zewnętrznej; następnie 

j  widzimy, również przy pomocy lupy, że w szyst
kie orzechy dojrzałe i gładkie są podłużnie smu- 

j gowane; suiugi te są od dołu do góry zwężające 
I się i mają barwę brunatną, naprzemian ciemniej- 
| szą i jaśniejszą. Jasne smugi odpowiadają wrę- 
i  gom, ciemne zaś brózdom międzywręgowym. 
j  Najlepiej wszakże przekonać nas może przekrój 

mikroskopowy łupiny samej.
Jeżeli orzechy nasze wręgowane są jednoznacz

ne z niemieckiemi „Zellernusse” ( =  var. striata 
W allr.), w takim razie wszystkie odmiany lesz
czyny, w Europie środkowej rosnące, znajdują 
się i u nas na Litwie.

W końcu dla uniknięcia wszelkich nieporozu
mień załączam następujące sprostowanie :

Badania moje florystyczne odnoszą się głównie 
j  do miejsca mego zamieszkania, t. j. do ziemi 
[ nowogródzkiej, a w części tylko do powiatów  

przyległych, tak samej gub, mińskiej, jako też 
j  i sąsiednich z nią guberni, czyli do Litwy w ła

ściwej. Powiaty zaś południowe : mozyrski, rze- 
czycki i piński, należące do „polesia litewskiego” 
i odznaczające się florą bardziej do wołyńskiej, 
niż do mińskiej zbliżoną, w zakres badań moich 
nie wchodzą. Sprostowanie to niech zarazem  
służy za odpowiedź szanownej florystce naszej ’), 
która całkiem niesłusznie zarzuca mnie ignoro
wanie spostrzeżeń swoich, powiatu pińskiego do
tyczących.

W. Dybowski.

S P R A W O Z D A N I E .

—  J. P a czo sk i: 0  formacyach roślinnych 
i o pochodzeniu flory poleskiej. (Pam. Fizyogr. 
16. III. str. 1 - 1 5 6 ) .

Przed paroma laty p. Paczoski ogłosił w 27  
tomie „Trudy S.-Peterb. Obszcz. jestestw .” z roku 
1897 pierwszą część swej rozprawy „Flora P o- 
lesja i prileżaszczich miestnostej", zawierającej 
w porządku systematycznym gatunków materya- 
ły do flory Polesia, zebrane przez siebie w ciągu 
kilkuletnich wycieczek i wydobyte z prac daw
niejszych badaczów flory poleskiej, skontrolowa- 

j nych starannie na zasadzie ich zielników, a, o ile 
! tego uczynić nie było można— ocenionych kry

tycznie na podstawie danych geografii roślin.

Zob. W szechświat n-r 52, z 1900 r., na 
str. 830.
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Jednocześnie (w 1897  r.) autor zużytkował zebra
ne materyały w rozprawie, obecnie dopiero wy
drukowanej w „Pam. F izyogr.” , dla nakreślenia 
geografii botanicznej Polesia, czyli scharaktery
zowania stanowiących florę poleską formacyj roś
linnych i zbadania przypuszczalnego pochodzenia 
składających ją  elementów. Z początku, na str. 
4-—31, autor daje krótki rys dołychczasowych 
badań flory poleskiej oraz krytyczną ocenę tych
że i liczne sprostowania podań poprzednich b a 
daczów na zasadzie zielników. Z przeglądu  
tego zasługuje szczególniej na zaznaczenie, że 
sprawdzając znajdujący się w Kijowie zielnik Gi- 
liberta, p. Pacz. wykrył, że „białe kruki” flory 
grodzieńskiej, które tak zaciekawiały ś. p. Łap- 
czyńskiego (por. Pam. F izyogr. t. X III, III, str. 
89) są, jak  należało się tego spodziewać, pospo- 
litemi gatunkami, mylnie określonemi przez Gili- 
berta. Po krótkiej (str 3 2 — 4 6 ) oro-bydrogra- 
ficznej i geologicznej charakterystyce i historyi 
powstania kotliny poleskiej, przyczem gra
nice Polesia autor przyjmuje znacznie od utar
tych obszerniejsze, przystępuje on (str. 46  — 52)  
do ogólnej charakterystyki roślinności poleskiej, 
kładąc główny nacisk na jej jednostajność 
wskutek wielkich, milowych przestrzeni zajmowa
nych przez pojedyncze formacye i małej rozm a
itości tychże. Tu ocenia także wpływ człowieka  
i paszenia bydła na kształtowanie się tych forma 
cyj, przytaczając np. ogromny rozwój zarośli j a 
łowcowych lub tatarakowych wskutek tego, że 
bydło ich nie rusza, wyniszczając zato inne roś
liny. Skrytykowawszy następnie (str. 52 — 55) 
i słusznie od rzu ciw zy  ugrupowanie formacyj roś
linnych przez Warminga według wilgotności g le
by, jako sztuczne, autor przedstawia swoje w łas
ne ugrupowanie, oparte na zasadzie społecznego 
ich ustroju. D zieli on je  więc na : A. złożenia
0 związku luźjym  lub żadnym, nie wytwarzające 
zwartego kobierca, na które składają się grupy  
roślinności: 1) wodnej, 2) gleb piaszczystych,
3) skał i 4 ) synantropiinej i B. złożenia o zw iąz
ku ściślejszym , złożone z facyi 5 ) łączno-błotnej
1 6 ) leśnej, uie wspim iua jednak, że podział ten 
w zupełności przecież odpowiada przyjętemu już  
dawniej przez wielu botaników, jak np. przez Dru- 
dego (Deutschlands Pflan^engeographie 1895), 
na formacye „zw arte” (geschlossene) i „ luźne” 
(offene Forma tionen). Po tym wstępie autor na 
str. 56 r - 123 opisuje poszczególe główne typy  
formacyj każdej grupy, zaczynając od facji leśnej, 
którą dzieli m  bór-iado, bór-bagno, gaje brzo- 
zowe, gaje olchowe, lasy dębowe i lasy liściaste 
mieszane, i facyi błotno-łącznej, podaje charak
terystyczne dla każdej formacyi rośliny, opisuje 
ogólny wygląd każdej z tych formacyj w jej ty
powej postaci, stosunki pomiędzy składającemi 
ją  roślinami, przejścia i walkę na grai.icy z iune- 
mi formacyami; czasem też rozważa pochodze
nie pojedynczych składników danej formacyi. 
Składa tu przytem dowody bystrej obserwacyi 
i umiejętnego ujęcia szczegółów, tak że widzimy

prawie przed sobą tę walkę o byt i wzajemne od
działywanie roślin na siebie. Każdy, kto tylko 
choć trochę obserwował życie naszych łąk i la 
sów, przeczyta te us'ępy z żywem zajęciem, gdyż 
te same zjawiska można z łatwością obserwować 
wszędzie u nas, po brzegach rzek, piaskach, la - 
Bach sosnowych, olszynach i bagnach, tylko że 
na znacznie mniejszą skalę, w mniejszem natęże
niu i nie na takich olbrzymich przestrzeniach, jak  
wśród błot i lasów poleskich, gdzie przytem  
wszystkie zjawiska występuj'% wyraźniej, mniej 
zamącone przez oddziaływanie kultury ludzkiej. 
Słabą stronę tych opisów stanowi wszakże bar
dzo pobieżne traktowanie mchów i porostów, 
mających zwłaszcza w wilgotnych lasach i łąkach 
oraz bagnach często bardzo wybitne znaczenie 
wśród roślinności, pokrywających nieraz zapew
ne i na Polesiu zwarto znaczne pr<es rżeniu, jak  
np. Cladonia rangiferina, różne Ilypnaceae i Mnia 
ceae, Sphagnum i t. d. W podobnych pracach 
np Warminga, Drudego, Pasca, Graebuera znaj
dują obszerne uwzględnienie, nietylko mchy lecz 
nieraz nawet i wodorosty i grzyby. Zdaje się 
wszakże, że autorowi stanęło tu na przeszkodzie 
to, że nie jest tak dokładnie obeznany z temi 
grupami, jak z roślinami naczyniowemi; tak przy
najmniej sądzić można z tego, że na str. 89 opi
sując błota torfiaste podaje jako dwa gatunki 
Sphagnum dwie formy wzrostu, k ‘óre może przy
bierać ten sam gatunek torfowca zależnie od wa
runków m iejscowych: wodną „o długich łodyż
kach i rzadko rozrzuconych listkach barwy jasno
zielonej’’ , i drugą „na starszych i suchszych po
kładach” „o łodyżkach krótszych i gęsto osadzo
nych listkach barwy bledszej”, tak że każda 
z tych form składa się napewno z wielu gatun
ków, i większość k ii spotyka się zapewne 
w obu formach; gatunki zaś prawdziwe torfow
ców różnią się głównie budową anatomiczną ło 
dyżek i liści *). Braki te wszakże autor so lic ie  
wynagradza obszernem traktowaniem stosunków  
pomiędzy pojedyńczemi formacyami i gatunkami, 
często mało uwzględnianych w tego rodzaju pra
cach, oraz dokładną znajomością roślin naczynio
wych i licznie rozsianemi uwagami co do roz - 
przestrzenienia i występowania pojedynczych ga
tunków, a nieraz nawet trafiają się i obszerne do
chodzenia, skąd i jaką drogą dany gatunek do
stał się na Polesie (por. np. 61— 68 o Azalea 
pontica). Najwięcej spotykamy takich roztrzą
sali w częściach rozprawy przedstawiających for
macye o zwią: ku luźnym, gdzie nieraz składają 
się z nich całe ustępy; jestto  bardzo naturalnym  
wynikiem braku ściślejszego związku pomiędzy 
pojedyńczemi członkami tych formacyj, a przy
tem, wskutek swej większej niezależności w wy
stępowaniu, rośliny takie są zdolniejsze do wędró
wek i zmiany stanowisk. Z powodu zaś mniej-

<) Autor sam dodaje: „bliżej torfowców nieste
ty nie znam, a więc gatunków nazwać nie po
trafię”.
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szego wśród członków takich formacyj natężenia j  
walki o byt, stają się one, jak to autor niejedno- | 
krotnie podnosi, schronieniem dla szczątków roś
linności dawniejszych okresów geologicznych i dla 
nowych przybyszów, przedstawiają więc wiele c ie
kawych pod względem teoretycznym szczegółów. 
Autor zaś, podając i rozważając stanowiska oraz 
pochodzenie pojedynczych ciekawszych gatun
ków •), miał na celu nietylko wskazać, z jakich 
składników złożona jest obecnie dana formacya, 
ale i zebrać materyął do końcowego rozdziału 
swej pracy (str. 1 2 3 —156), zatytułowanego 
„Szczątki flory przedlodowcowej na Polesiu  
i w ziemiach ościennych, oraz wpływ okresu lo 
dowego na świat roślinny i jego przemiany”.
P. Paczoski umiłuje tu obalić przyjęte obecnie 
przez większość badaczów mniemanie, że lodo
wiec skandynawski i posuwające się wskutek ob
niżenia temj tiratury przed mm rośliny północne 
zniszczyły zupełnie i wyparły na południe roślin 
ncść flory przedlodowcowej, która dopiero po 
cofnięciu się lodów zajęła poczęści dawne swe 
stanowiska, zmuszając rośliny północne do schro
nienia się na szczyty gór i na północ. Jako 
główny dowód przeciw temu przypuszczeniu 
p. Paczoski przytacza niezmierną powolność 
wędrówki roślin formacyj zwartych, taką, że 
w stosunkach normalnych, niezakłóconych przez 
człowieka, granice pomiędzy pojedyńczemi for
macyami wieki całe pozostają prawie niezmienio
ne, że więc tak obszerne wędrówki w krótkim 
stosunkowo czasie są wprost niemożliwe Autor 
nie uwzględuił tu tego, że granice fe są tak stałe 
i jedna formacya wypiera drugą tak powoli jedy
nie dlatego, że granice te są wynikiem równo
wagi osięgmętej i utrzymywanej przez ciągłą na
tężoną walkę w danych warunkach o'oczenia, 
i że, jak to autor °am podnosi, dopiero oddziały-

') Na str. 102 autor między roślinami charak 
terystycznemi dla wybrzeży rzek większych niżu 
wschodnio-europejskiego wymienia Corispermum 
Marschallii Stev., uważając ją  na stanowisku jej 
w Królestwie w Dobrzyńskiem, gdzie znalazł ją 
nad brzegiem W isły p. Zalewski, jako zawle
czoną Otóż muszę tu zauważyć, że stanowisko 
p. Zalewskiego, dotychczas jedyne w Królestwie, 
nie je s t wcale tak odosobnione i że zapewne ga
tunek ten posiada w Królestwie, przynajmniej 
wzdłuż Wisły, liczniejsze stanowiska, gdyż znajdo
wałem tę roślinę nierzadko razem z Salsola Kali j

1 na piaszczystych stokach urwistego brzegu Wi- i  
sly, a czasem i nad samą wodą między Zakroczy- 
miem a Czerwińskiem, czyli kilka mil powyżej '■ 
stanowiska p. Zalewskiego, np. na Smoszewie, j 
Wólce Przybojewakiej, Miączynie, a zapewne j  

dałaby się ona odszukać i dalej w stronę Płocka. 
W ystępuje ona tam stale, zdała od kolei (przeszło
2 mile), wszelkich dróg i zabudowań, jeżeli więc 
kiedyś była zawleczona, to jedynie przez W isłę(
z górnego jej brzegu lub z jej dopływów a nie j  
przez ludzi.

wając na te warunki, dana formacya może je  
zmienić na swą korzyść, a zarazem rozszerzyć 
swe granice, to zaś wymaga naturalnie dłuższego 
czasu, a przytem może się odbywać tylko na 
wąskim pasie granicznym obu formacyj. Zu
pełnie co innego ma miejsce, gdy te warunki zo 
staną zmienione przez poboczne czynniki, np. 
przez człowieka lub w naszym przypadku przez 
zmianę klimatu Zmiana następuje wtedy na 
dużych przestrzeniach i walka nie ogranicza się 
na paśmie grankznem , lecz odbywa się wszędzie 
gdzie tylko mogą dotrzeć nasiona antagonistów, 
a do tego rośliny mają dosyć przystosowań i nie 
brak nigdy czynników wywołujących przerwy 
w najbardziej nawet zwartych formacyach (nawet 
w lasach dziewiczych wywołują je  pożary), gdzie 
się nowi przybysze mogą osiedlać. Przeciw  
zaś północnemu pochodzeniu roślin wspólnych 
górom i florze arktycznej, autor przytacza w ystę
powanie takich roślin i na Kaukazie, który nigdy 
nie był w zetknięciu z lodowcem skandynawskim. 
Autor przyjmuje przeciwnie, zgodnie z poglądami 
p. Litwinowa, że jak to wskazuje rozmieszczenie 
szczątków flory przedlodowcowej właśnie po w y
niosłościach wzdłuż południowej granicy lodowca 
lub wśród jezior wyżyny bałtyckiej i brak śladów 
icli obecności lab wędrówki w pasie Jeżącym 
między temi zasięgami, rośliny te przetrwały 
okres lodowy na obecnych swych stanowiskach, 
lub w ich bliskiem sąsiedztwie, bądź na miej - 
scach wystających przynajmniej latem ponad sko
rupą lodową (a właśnie takie wyspy flory przed
lodowcowej mieszczą się i obecnie przeważnie po 
wyniosłościach, gdzie skorupa lodowa musiała 
być cieńszą), bądź też na morenach samego lo 
dowca. Z faktu zaś, że wśród takich wysp w y
stępują razem charakterystyczne elementy tak 
różnych obecnie formacyj, jak rośliny stepowe, 
górskie, leśne lub hydrofilowe, autor wyciąga 
wniosek, że flora przedlodowcowa była jednolitą, 
mieszaną na całym obszarze Europy północnej, 
i że zróżnicowanie się elementów tej flory i zło 
kalizowanie obecnych formacyj nastąpiło dopiero 
w okresie polodowcowym. Wtedy też i rośliny 
alpejsko-arktyczne, k'óre według autora wcho
dziły też w skład tej jednolitej ogólno-europej- 
skiej flory i rosły i  na równinach, zostały wypar
te przez formacye leśne i stepowe na szczyty 
górskie i daleką północ.

Widzimy więc, że jakkolwiek w ostatnim roz
dziale twierdzenia autora mają raczej charakter 
osobistych jego zapatrywań, niż naukowo uzasad
nionych hypotez, gdyż przytaczane przezeń fakty 
nie wyłączają możliwości innych przypuszczeń, 
to jednak wobec obfitości ciekawych spostrzeżeń, 
nowych myśli i poglądów, oraz starannej oceny 
krytycznej faktów, praca jego wyróżnia się bar
dzo korzystnie wśród naszej literatury flory stycz
nej, złożonej przeważnie z gołych i często mało 
krytycznych zestawień roślin, rosnących na danym 
obszarze lub w danej miejscowości.

Br. Dębski.
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ROZMAITOŚCI.

—  Zaraźliw ość dżumy. „N afure” podaje spra
wozdanie ostateczne austryackiej komisyi lekar
skiej, wysianej przez wiedeńską Akademią Nauk 
do Bombaju w r. 1897 , dla badań nad morfolo
gią i biologią zarazka dżumy. Jestto dalszy ciąg 
badań, w których ciągu utraci} życie d-r Muller. 
Okazuje się, że dżuma z łatwością udzielona być 
może niektórym zwierzętom wprost drogą lek 
kiego natarcia skóry materyą zawierającą bacy Ile 
dżumowe, nawet gdy skóra ta je s t  zupełnie uie- j  

tknięta, i niema najlżejszych zadraśnięć. P o- j 
dobno w ten sposób najczęściej i najłatwiej prze- j  
dostaje się zarazek dżumy i do ustroju ludzkiego.

J a n  T .

SPROSTOWANIE.

W n-rze 2 W szechświata na str. 20, łam I, 
wiersz 15 od góry, zamiast „doniosłości” powin
no być „dokładności”, 3 wiersze dalej zamiast 
„astronomów” ma być „amatorów1*; str. 2 2 , łam I, 
w. 1 1 od g. ma być : „Burnliam opisuje prze
szło 1 0 0 0  gwiazd podwójnych nader ścisłych”, 
str. 22, ł. II, w. 22 o i  g. zamiast „rozważaniu” 
ma być „rozw iązaniu”; str. 23 , ł. I, w. 1 od g ; 
zamiast „metody” ma być „niekiedy"; str. 25, 
ł. II, w. 10 od dołu, zamiast „księżycowo-m ate- 
ryalną”, ma być „księżycowo-m eteoryczną”; 
str. 26, ł. I, w. 15 od góry zam. 30  000  ma być 
10 000 .

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. 16 do 22 stycznia 1901 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyl meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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16 S. 6i,6 5q,7 57,4 -  5,2 -  4,8
| 1 

— 7 ,o — 2,3 — 7,0 97 W5. W5, w 5 - " . . .
17 C. 55,1 55,2 56,8 — 9,8 — 4,1 — 6,6 — 2 ,2— 9,8 90 W3,W3.W4 — =  0 g. 9 p. m
18 P. 57,5 5M 58,8 — 4,6 — 4,4 — 4,9 — 3,9 -  6,7 100 O.SA^.S3 — LJ =  cały dzień
1 9 S. 57,3 55,5 54,6 — 5,0 — 3,2 — 3 ,6 — 1,2 — 5,0 99 S3,S3.SW3 o,5 •  1 nocy; t_i cały dzień;
20 N. 51,6 49.4 46,9 — 6,2 ~  0,2 2,9 2,9,— 6,4 83 S4,S5,SW5 — [=  rano i wlecz.
*1 p. 40,8 36,6 42,9 1,1 2,4 2,2 2,9 0,8 90 SW7,W17,W8 2,9 #  •  kilkakrotnie; f
22 W 52,5 51,5 5o,6 l,o  2,9 4,2 4,2 0,6 94 W5,SW?,SW8 •  od g. 2 p. m. do wieczora

Średnie 52,8 - 2,3 93 4,1

T R E Ś ć .  Ryby dwudyszne, przez J. Tura. —  Ś. p. W incenty Choroszewski, przez J. L. —  Rzut 
oka na rozwój chemii w X IX  stuleciu, przez J. Bieleckiego (dokończenie). —  Spostrzeżenia nau

kowe. —  Sprawozdanie. —  Rozmaitości. —  Buletyn meteorologiczny.
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Redaktor B r. Z n a to w icz .
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