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PR O F. DR. RU D O LF ZUBER.

ZA DANIA I METODY GEOLOGII.
Odczyt, w ygłoszony 10 października 1901 r. n a  otwarcie 

roku  szkolnego w  auli U niw ersytetu lwowskiego.

Znaczna część zjawisk, których badaniem, 
uporządkowaniem i wyjaśnieniem zajmuje się 
obecnie geolegia, musiała zwracać na siebie 
uwagę już bardzo dawno, a mianowicie już 
od czasu, kiedy wogóle ludzie zaczęli intere
sować się rozumnie swem otoczeniem. W te
dy bowiem tak samo, jak dziś, wezbrane po
toki i rzeki obrywały brzegi, trzęsienia ziemi 
obalały góry i skały, groźne i grzmiące wy
buchy wulkanów paliły i zasypywały osady 
ludzkie, na wysokich górach znajdowały się 
skamieniałe szczątki zaginionych istot mor
skich i t. d.

Pomimo to geologia umiejętna jest jedną 
z najmłodszych nauk, która, mimo swych nie
zaprzeczonych właściwości kształcących i po
żytecznych, tylko zwolna i z trudością zdoby
wa sobie należyte uwzględnienie i jeszcze 
zawsze nawet w szerokich sferach wykształ
conych jest w całem tego słowa znaczeniu 
„terra incognita”, albo, co gorsza, polem po
pisu dla niesumiennych szarlatanów i umy
słów chorobliwych.

Pragnąc przeciwdziałać tym szkodliwym 
prądom z obowiązku reprezentanta poważnej 
i trudnej nauki, powolny wezwaniu świetnego 
Senatu Akademickiego, spróbuję w następ
stwie przedstawić możliwie jasno i treściwie 
zadania i metody geologii z uwzględnieniem 
jej rozwoju historycznego *) i związku z inne
mi gałęziami nauk.

Najdawniejsze próby wyjaśnienia powsta
nia i przeobrażeń ziemi znajdujemy już 
u starożytnych filozofów greckich, i już wte
dy zaczynają się teoretycy dzielić na dwa 
obozy, które potem jeszcze długo stawały 
naprzeciw siebie, a mianowicie na neptuni- 
stów reprezentowanych głównie przez Talesa 
z Miletu i Ksenofanesa z Kolofonu, którzy 
uważali wodę za główny pierwiastek tworzą
cy,—oraz na plutonistów, którzy z Zenonem, 
Empedoklesem i Heraklitem na czele, przy
pisywali tę rolę przedewszystkiem ogniowi. 
Ta jednostronność, jak dziś wiemy, nieuza
sadniona, daje się łatwo zrozumieć, jeżeli 
zważymy, że pierwsi, t. j. neptuniści, zbierali

*) Podane w następstwie szczegóły historycz
ne zaczerpnięte są głównie z dzieł Lapparenta 
(Traite de geologie, wyd. 4-e) i Zittla (Geschichte 
der Geologio und Palaeontologie).
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swe spostrzeżenia w Egipcie, gdzie wszystko J 
obraca się kolo potężnych i tak dobroczyn
nych powodzi Nilowych,—gdy drudzy obser
wowali pod wpływem groźnych wybuchów | 
wulkanicznych na archipelagu greckim. Naj- 
racyonalnieiszą drogę pośrednią obrał już | 
Pitagoras, którego zdaniem czynności wul
kaniczne sprawiały, źe ląd stały i morze | 
zmieniały swe panowanie naprzemian.

Skorupki i kości kopalne musiały także j  
już dawno zwracać na siebie uwagę. Jeżeli 
jednak formy podobne do dziś żyjących wraz i 
z widocznemi oscylacyami poziomu morza i  

nie nastręczały sposobności do tworzenia 
dziwacznych bypotez, to olbrzymie nieraz J  

i potworne kształty istot zupełnie zaginio
nych zaciemniły na długie wieki owe zdro
we i logiczne początki rozumowań geolo
gicznych.

Nawet umysł tak jasny, jak Arystoteles, 
którego powaga przez tyle wieków dog ma- j  
tycznie panowała nad całą umysłowością 
Europy, nie zrozumiał znaczenia skamienia- j  
łości, i pod jego to głównie wpływem jeszcze 
tak długo potem uważano szczątki mamutów { 
za kości wielkoludów, nummulity (soczewko- 
wate, wewnątrz spiralnie zwinięte skorupki 
otwornic) znajdowane nader licznie w Egip
cie, uw'ażano za skamieniałe olbrzymie zapa
sy żywności nagromadzone przez farao
nów, a skamieniałości wogóle za przypad
kową igraszkę przyrody (lusus naturae).

I  trzeba czekać dopiero do końca X V  wie
ku, ażeby znaleźć przebłyski zdrowych 
poglądów w tej sprawie. Oto genialny 
i wszechstronny Leonard da Yinci, który, | 
budując kanały we Włoszech północnych, 
widział wiele skamieniałości, wypowiada jas
no zdanie, że są to resztki dawnych zwierząt 
morskich, które tam żyły, gdzie je dziś znaj
dujemy, że wtedy morze pokrywało góry 
owych okolic, namuł wnoszony do tego morza 
przez rzeki zasypywał owe muszle i ślimaki, 
a osady tak powstałe stężały po ustąpieniu j 
morza, w ląd stały.

To samo wypowiedział w r. 1517 słynny 
lekarz weroneński Fracastoro.

A jednak znów zaczęły się owe poglądy 
zaciemniać, i gdy w r. 1580 zasłużony Ber- j  

nard Palissy wystąpił w obronie tychże 
wobec wszystkich doktorów Sorbonny, został 
następnie zmuszony do odwołania ich jako

pomysłów kacerskich, a znakomity lekarz 
angielski Marcin Lister (1638 —1711) znów 
stanowczo powrócił do dawnego poglądu, że 
skamieniałości nie są szczątkami zwierząt, 
lecz tylko przypadkowemi formami mine- 
ralnemi.

Nie mogę tu pominąć komicznego epizodu 
z literatury ówczesnej. W r. 1726 Jan Bar
tłomiej Beringer wydał wielkie dzieło pod 
tytułem „Lithographia Wurceburgensis”, 
gdzie obok prawdziwych skamieniałości z wa
pienia muszlowego, znajdujemy rysunki i opi
sy przedmiotów fabrykowanych umyślnie 
przez studentów i podsuwanych łatwowier
nemu profesorowi. Są tam żaby, ślimaki, 
słońce, księżyc, litery hebrajskie,—i mistyfi- 
kacya wydała się dopiero, gdy autorowi 
przyniesiono rzekomo znaleziony kamień 
z jego własnem nazwiskiem. Usiłował on 
potem całe dzieło wykupić i zniszczyć, lecz 
późniejsze wydanie (1767) zachowało dla 
potomności tę osobliwość bibliograficzną.

Dopiero po długich walkach pionierowie 
nauk tacy, jak flooke, Eay, Woodward, 
Leibniz, Scheuchzer i inni doprowadzili do 
tego, że wreszcie około połowy wieku X V III 
nikt już nie podaje w wątpliwość prawdziwej 
natury skamieniałości, jako szczątków kopal- 

j  nych istot zaginionych.
A teraz, zbierając tak z dawnej literatury 

! rozrzucone cegiełki, z jakich potem ułożyła 
się budowa różnych działów naszej nauki, 
powróćmy na chwilę od skamieniałości do 
ogólniejszych problemów tejże.

Tutaj jako jasny punkt w powodzi ciemno
ty ukazuje się w r. 1669 dziełko p. t. „De s.o- 
lido intra solidum naturaliter contento dis- 
sertationis prodroinus”, którego autorem jest 
duńczyk Mikołaj Steno, znakomity ana
tom. Badając nader ściśle skład i budowę 
mas skalnych w Toskanii, wykazał on różni
cę między skałami osadowemi, a wybucho- 
wemi, stwierdził dalej, że zgodnie z prawami 
siły ciężkości warstwy osadów wodnych mu
szą się pierwotnie układać poziomo i wysnuł 
wniosek, że gdzie takie warstwy są obecnie 
nachylone, tam musiał je wyruszyć z ich 
położenia pierwotnie poziomego wpływ ognia 
podziemnego. Rozróżnił on nadto utwory 
pierwotne, które poprzedziły ukazanie się 
organizmów, od utworów młodszych zawiera
jących okruchy z tamtych pochodzące i wy-
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kazał z rzadką przenikliwością różnicę wieku 
między utworami składającemi równinę pod- 
apenińską a skałami tworzącemi sąsiednie 
trzony górskie. Jestto już niewątpliwie po
czątek geologii umiejętnej, opartej na jedynie 
właściwej metodzie empirycznej.

Niestety znów przeszło sto lat minęło, 
w ciągu których nietylko nie postąpiono ani 
kroku w kierunku wskazanym przez Steno- 
na, ale nawet znakomici na innych polach 
naturaliści tracili tylko czas na wymyślanie 
dziecinnych nieraz teoryj powstania ziemi, 
w których przeważnie jeżeli nie wyłącznie 
dawali głos wyobraźni.

Dopiero prawdziwym ojcem geologii opar
tej na ścisłej obserwacyi i logicznem powią
zaniu tych spostrzeżeń jest Abraham Bogu
mił Werner, twórca szkoły w Freiburgu 
w Saksoni (1774—1791).

Opierając się na szeregu spostrzeżeń ze
branych przedewszystkiem przy starożytnem 
górnictwie rud miedzianych w górach her- 
cyńskich, stworzył on pierwszą ścisłą syste
matykę mas mineralnych tak wedle ich ja 
kości, jak i następstwa w czasie, która pozo
stała trwałą podwaliną wszystkich badań 
późniejszych.

Z poglądów teoretycznych Wernera, jed
nostronnie neptunistycznycb, mało co się 
ostało. Nie widział on nigdy wulkanów i tak 
nizko cenił ich potęgę, że uważał je tylko za 
objawy lokalne pożarów, którym czasem 
ulegają pokłady węgla. Z tych i innych zbyt 
ciasnych poglądów nie można jednak ani 
Wernerowi, ani jego pierwszym zwolennikom 
czynić zarzutów, jeżeli się uwzględni trud
ności komunikacyjne owych czasów. Prze
cież gdy w r. 1741 badacze angielscy Pocock 
i Windham rozbili swój namiot u stóp lo
dowca alpejskiego Mer de Glace, to musieli 
stosować wobec mieszkańców Chamonix ta
kie środki ostrożności, jak gdzieś między lu
dożercami!

W każdym razie nieśmiertelną zasługą j  

W ernera było, że najpierw ugruntował umie- j  

jętnie naukę geologii, czyli, jak on ją  nazy
wał, geoguozyi, którą sam zdefiniował jako 
„naukę, która nas uczy poznawać ziemię i 
stałą wogóle i zaznajamia nas z rozmaitemi 
złożyskami kopalin, które ją  składają, i z ich 
powstawaniem oraz zachowaniem wobec sie
bie nawzajem”,—wdrożył na tem polu meto- I

dę ścisłej i krytycznej obserwacyi, wyszkolił 
zastęp znakomitych uczniów i wreszcie uto
rował naszej nauce także drogę do szerszych 
sfer poza kołami samych specyalistów.

Dalszy jednak rozwój geologii nie byłby 
możliwym bez dokładnego poznania bardzo 
różnych i często odległych od siebie okolic. 
To też nowa era dla tej nauki mogła zaświ
tać dopiero wtedy, gdy znaczne ulepszenia 
w środkach komunikacyi umożliwiły świa
tłym badaczom i podróżnikom, jak Pallas, 
Dolomieu, Desmarest, Saussure, Hutton 
i inni, nagromadzenie materyału obserwacyj
nego zjiaj rozmaitszych okolic,

Materyały te usunęły wprawdzie zaciekły 
spór neptunistów z plutonistami przez do
starczenie dowodów, że obie strony mają ra- 
cyą, ponieważ w przeobrażeniach ziemi tak 
wulkanizm, jak i woda równie wielką odgry
wają rolę. Dla porównania jednak chrono
logicznego rozmaitych utworów skalnych, 
zwanych już wtedy po części formacyami, 
nie mogły wystarczyć badania odkrywek po- 
odrywanych i od siebie oddalonych.

Tu dopiero przyszedł w pomoc szczęśliwy 
zbieg okoliczności w parze z bystrem zro
zumieniem faktów obserwowanych. Oto 
w ostatnich latach X V III  i pierwszych X IX  
wieku budowano w Anglii szereg wielkich 
dróg komunikacyjnych, które odsłoniły na 
wielkich i nieprzerywanych przestrzeniach 
całe serye najrozmaitszych mas skalnych, 
pozwalając bezpośrednio wejrzeć nietylko 
w ich skład, ale także ich następstwo i wza
jemny stosunek. Między inżynierami zaję
tymi temi robotami znalazł się genialny W il
liam Smith, który regestrując sumiennie 
wszystkie napotkane pokłady, zauważył, że 
niemal każdy z nich odznacza się zawarto
ścią pewnych jemu tylko właściwych skamie
niałości. I  tak te szczątki istot zaginionych, 
przez tyle wieków zapoznawane, stały się 
najpotężniejszą dźwignią do rozpoznawania 
poszczególnych faz, przez jakie w ubiegłych 
okresach przechodziła ziemia, i dopiero wsku
tek tego odkrycia Smitha zaczął się dla geo
logii okres olbrzymiego postępu.

W tym to czasie i inne nauki przyrodni
cze znalazły nowe i trwałe podstawy : Lavoi- 
sier ugruntował chemią, a Hatiy mineralogią 
umiejętną, przez co i geologia uzyskała nową 
i skuteczną pomoc. Coraz większe i ogól-
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niejsze zainteresowanie się naukami powo
duje już także asocyacye uczonych; w Anglii 
zawiązuje się towarzystwo geologiczne, ba
dania stratygraficzne postąpiły już do tego 
stopnia, że w r. 1820 Greenough mógł wydać 
swą piękną mapę geologiczną Anglii, Cuvier 
i Brongniart wydają swe pomnikowe dzieło 
„Description des environs de Paris”; iząd 
francuski organizuje z urzędu badania geolo
giczne kraju.

Około roku 1830 zajaśniały między geolo
gami nazwiska Leopolda Bucha i Aleksan
dra Humboldta, tych najznakomitszych 
uczniów Wernera, którzy jednak poznawszy 
olbrzymie i pod względem geologicznym bar
dzo zaburzone obszary, pierwszy w Alpach, 
drugi w krajach podzwrotnikowych, porzucili 
teoretyczne stanowisko swego mistrza i prze
chylili się znów znacznie ku stanowisku plu- 
tonistycznemu.

Wtedy też Cuvier wydał swój „Discours 
sur les rĆTolutions du globe”, gdzie opierając 
się na nader gruntownych studyach kości 
kopalnych propaguje swą teoryą katakliz
mów i kilkakrotnych tworzeń.

Zbawienną reakcyą przeciw tym teoryom 
katastrof wywołał Karol Lyell, którego zna
komite i do dziś podstawowe dzieło „Princi- 
płes of geology” w trzech tomach wyszło 
w latach 1830—1833.

Odbywszy szereg podróży naukowych i ob
darzony niezmiernie bystrym zmysłem spo
strzegawczym i darem przekonywającej ar- 
gumentacyi, wykazał on, że wszystkie te same | 
czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które dziś 
działają kształtująco i przeobrażająco na j  

kulę ziemską, wpływały na nią tak samo 
dawniej, jak i obecnie,—że nawet katastrofy 
takie, jak trzęsienia ziemi i wybuchy wulka
nów są tylko zjawiskami lokalnemi, że 
wszystkie przeobrażenia odbywają się zwolna | 
i stopniowo w ciągu bardzo długiego czasu, j  

i że dla należytego zrozumienia przemian 
z epok dawniejszych trzeba poznać dokład
nie, jakościowo i ilościowo działanie sił dziś 
jeszcze czynnych.

Jakkolwiek i Lyell był w swych argumen- 
tacyach po części może zbyt jednostronnym, 
to jednak metoda przez niego wskazana oka
zała się niezmiernie płodną w następstwa, i 
a gdy nadto i studyum organizmów zaginio
nych wykazało także i w rozwoju istot żyją

cych powolną i stopniową ewolucyą bez śladu 
gwałtownych katastrof, wtedy dopiero nauka 
nasza znalazła trwałą i szeroką podstawę, 
na której się obecnie dalej rozwija.

Szczupłe ramy odczytu nie pozwalają na 
wyliczenie chociażby najbardziej zasłużonych 
z pomiędzy licznego zastępu badaczów, któ
rzy w tej najnowszej fazie pracują skutecznie 
na polu geologii. Przede wszy stkiem trzeba 
było nagromadzić jaknajwięcej materyału 
obserwacyjnego na całej kuli ziemskiej, i do
piero za inicyatywą rządów i przedsiębiorstw 
prywatnych postępy pod względem poznania 
składu i budowy geologicznej różnych kra
jów, a nawet oceanów, są wprost olbrzy
mie. Rzecz oczywista, że nawet w naukach 

i  najbardziej empirycznych i analitycznych za
chodzi od czasu do czasu potrzeba systema
tycznego uporządkowania zebranych mate- 
ryałów i oświetlenia ich teoryą.

Taką genialną syntezą całego naszego 
j  dotychczasowego dorobku na polu geologii 

jest bezsprzecznie niedokończone jeszcze 
j  pomnikowe dzieło profesora wiedeńskiego 

Edwarda Suessa, „Das Antlitz der Erde”.
Już z powyższego pobieżnego szkicu histo- 

| ryoznego występowały na jaw główne rysy 
j  charakteryzujące zasadnicze problemy geolo

gii.Lepiej zdołamy zrozumieć te zadania przez 
określenie stosunku geologii do innych nauk.

Wszelka systematyka, a więc i systematy
ka nauk, jakkolwiek jest potrzebą umysłu 
ludzkiego, musi być koniecznie utworem 
mniej lub więcej sztucznym. Ścisłych granic 
nigdzie w przyrodzie niema. Wszystkie nau
ki mają jeden wspólny cel, którym jest po
znanie bezwzględnej prawdy. Tylko nadmiar 
materyału i dróg zmusza nas do podziału 
pracy i dlatego musimy naukę dzielić na 
mniejsze i większe grupy i gałęzie, które jed
nak wszystkie muszą się wzajemnie wspierać 
i uzupełniać.

Dlatego też i ścisłe zdefiniowanie zadań 
pewnej gałęzi nauk nie jest rzeczą łatwą.

Wyraz „geologia” znaczy tyle, co nauka 
o ziemi. Taka jednak definicya nie może 
nas żadną miarą zadowolić, ponieważ niemal 
wszystkie inne nauki, zajmujące się czy to 
ziemią, jako częścią wszechświata, czy jej 
mieszkańcami, czy nawet wytworami tych 
mieszkańców, są do pewnego stopnia nauką 
o ziemi.
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Z powyższych powodów musimy też znacz
nie zacieśnić pojęcie i zakres geologii i odzie- 
lió od niej przedewszystkiem nauki biologicz
ne, t. j. te, które zajmują się istotami źywemi 
zamieszkującemi ziemię.

Dalej osobną umiejętność stanowi geogra
fia, pośrednicząca między astronomią, geolo
gią a naukami biologicznemi i zajmująca 
się głównie dzisiejszym stanem powierzchni 
ziemi jako skutkiem rozmaitych wpływów 
i przemian poprzednich.

Najpierw integralną część geologii, obec
nie już samodzielną naukę, ale zawsze nie
mniej podstawową dla geologii, tworzy mine
ralogia i petrografia, t. j. nauka o minera
łach i ich skupieniach zwanych skałami. Tak 
samo i paleontologia, czyli nauka o istotach 
organicznych, które dawniej zaludniały zie
mię, a dziś już wyginęły.

Naukami pomocniczemi dla geologii są 
wszystkie nauki przyrodnicze, a zwłaszcza 
fizyka i chemia, zaś zoologia i botanika mu
szą być z natury rzeczy najważniejszą pod
stawą paleontologii.

Po uwzględnieniu tych ograniczeń, najod
powiedniejszą będzie dla geologii w dzisiej- 
szem, ściślejszem znaczeniu następująca defi- 
nicya, podana przez Lapparenta :

„Geologia jestto studyum porządku, wedle 
jakiego materyały globu ziemskiego zostały 
rozmieszczone w przestrzeni i w czasie”.

Z  definicyi tej wynika naturalny podział 
geologii na dwa główne działy : o ile ona 
zajmuje się rozmieszczeniem materyałów 
ziemskich w przestrzeni, nazywamy ją  geolo
gią ogólną,—o ile zaś traktuje następstwo 
tych materyałów w czasie staje się geologią 
historyczną.
* Pierwszy z tych działów, t. j. geologia 
ogólna, zajmuje się przeto najpierw fizyo- 
grafią, czyli jakością, składem i budową ma
teryałów składających ziemię, a potem dyna
miką, t. j. przeobrażeniami tych materyałów 
oraz siłami, które te przeobrażenia powodo
wały i powodują.

Geologia zaś historyczna usiłuje uporząd 
kować te przeobrażenia w następstwie chro 
nologicznem, czyli opracować ich historyą.

To są przeto zadania geologii.
(DN)

„0 ZEAGONICIE, NOWYM PRODUKCIE 
WIETRZENIA. NEFELINU”.

( r o z p r a w a  s .  t h u g u t t a ,  p r e m i o w a n a  w  r .  1901
PR ZEZ K ASĘ IM . M IANOW SKIEGO).

Przed niedawnym czasem prasa podała 
do wiadomości publicznej o przyznaniu na
grody z funduszu Jakóba Natansona p. S- 
Thuguttowi za prace w dziedzinie chemii 
krzemianów. Artykuł niniejszy mieć będzie 
za przedmiot wyjaśnienie doniosłości, jaką 
mają w nauce badania przez laureata doko
nywane.

Mineralogowie i chemicy nazywają krze
mianami związki bezwodnika krzemowego, 
czyli t. zw. krzemionki, z tlenkami glinu, że
laza oraz metali z gromad ziem alkalicznych 
i alkaliów. Jako istoty, do składu skorupy 
ziemskiej wchodzące, mają one geologicznie 
znaczenie pierwszorzędne. W licznych miej
scach powierzchni globu ziemskiego z powo
du tych lub innych zjawisk geologicznych 
skorupa pierwotna kuli ziemskiej jest odsło
nięta, lub żadnemi osadami wód do dziś nio 
przykryta. Miejsca takie pozwalają nam 
widzieć, że ta skorupa pierwotna kuli ziem
skiej składa się z krzemianów. A te odsło
nięte piaty, to wielkie nieraz obszary, to ol
brzymie łona rozciągłych pasm górskich, to 
rozległe pola wielkich płyt i płaskowzgórzy. 
Wszędzie w takich miejscach widzimy obna
żone skały, będące skupieniami krzemianów, 
a skupienia te we wszystkich swoich wystę- 
powaniach są mniej więcej jednostajne i do 
siebie podobne, skąd wnosimy, że gdziekol
wiek po skałach wtórnych, po wapieniach, 
glinach lub piaskach stąpamy, wszędzie 
gdzieś w głębi kryją się skały krzemianowe, 
do odsłoniętych w górach podobne.

Spostrzeżenia, nad takiemi odsłonięciami 
czynione, uczą nas, że skorupa pierwotna 
planety naszej składa się z krzemianów. Wy
buchy wulkaniczne mówią to samo o jej głę
binach, lawy bowiem przez wulkany z głębi 
ziemi wyrzucane, są stopami, t. j. cieklemi 
mieszaninami krzemianów. Stygnąc, ścinają 
się one i stają się skałami, które, podobnie 
jak skały pierworodne, skorupę pierwotną 
tworzące, również są skupieniami krzemia
nów.

Wszystkie dane wiedzy spółczesnej prze
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mawiają za tem, że był czas, kiedy ziemia 
była wielką kroplą ognistej cieczy, istota jej 
cała była ognistą lawą; stygnąc, zwolna lawa 
ta krzepła i okrywała jądro ogniste skorupą 
skalną. W tej temperaturze, tak wysokiej, 
istnieć mogły tylko krzemiany; wszelkie inne 
związki, gdy krzemiany się topią, istotę swą 
zmieniają, na jednostki prostsze się rozkła
dają. Stygnąca zatem skorupa z krzemia
nów tylko mogła się składać. Wszystkie in
ne minerały z krzemianów powstały później 
na drodze przemian wtórnych, przeważnie 
przez działanie na krzemiany wód, zawiera
jących w sobie rozpuszczone rozmaite sub 
stancye, które pierwotnie wraz z parą wodną 
stanowiły atmosferę ognistej, rozpalonej, cie
kłej kuli ziemskiej.

Krzemiany zatem są pra minerałami; one 
dały początek minerałom innym.

Pochodzenie zatem, powstawanie krzemia
nów, ich przeistoczenia, jakim one w przyro
dzie podlegają, ich zależność wzajemna—oto 
zjawiska i zagadnienia w mineralogii najważ
niejsze, najistotniejsze; rozwój mineralogii 
jest rozwojem nauki o krzemianach, albo też 
w wysokim stopniu od niej zależy.

Lecz na drodze poznawania tych tak waż
nych a zawsze prawie bardzo zawiłych prze
obrażeń, pierwszym i najważniejszym kro
kiem jest zupełne poznanie istoty chemicznej 
krzemianów. Epoka kierunku opisowego, 
przez który mineralogia już przeszła, zgro
madziła wielki materyał spostrzegawczy w tej 
dziedzinie, mianowicie w przedmiocie przei
stoczeń krzemianów. Materyał ten jednak 
dziś jest dla nas w znacznej mierze chaosem, 
nie możemy w nim jeszcze dopatrzeć się 
ciągłości, nie umiemy wyznaczyć praw, nie 
znane nam są szeregi nieprzerwane przyczyn 
i skutków. Tak ma się ta sprawa, gdyż 
w chemii krzemianów, w znajomości konsty- 
tucyi chemicznej tych cial prawie że nie wy
szliśmy poza granice rozbioru elementarnego. 
Zaledwie skład krzemianów jest nam znany, 
a i tego w wielu razach nie jesteśmy w stanie 
ująć nawet w ścisły wzór empiryczny.

Rzecz, o którą idzie, może być rozwikłana 
tylko na drodze doświadczenia, obserwacye 
bowiem czynione nad przeistoczeniami mine
rałów zachodzącemi w przyrodzie nie dają 
obrazu zupełnego; nie zawsze jesteśmy w sta
nie orzec, z jakiego związku przeistoczenie

mamy przed oczyma, nigdy nie znane nam 
są dokładnie odczynniki, jakiemi działała 
przyroda w tym lub innym przypadku, 
wreszcie giną dla nas bezpowrotnie wszystkie 
kolejne stadya reakcyi i produkty uboczne; 
zazwyczaj mamy tylko reakcyi początek i pro
dukt ostateczny.

Profesor dorpacki Jan Lemberg pierwszy 
uczynił w tej niezdobytej twierdzy wyłom 
istotny. Metoda przezeń pomyślana i wy
pracowana polega na działaniu roztworów 
rozcieńczonych soli i zasad na krzemian, 
jaknajdoskonalej sproszkowany, w tempera
turze podniesionej i pod zwiększonem ciśnie
niem. Tylko takiemu traktowaniu poddają 
się krzemiany, gdyż sąto związki bardzo 
oporne działaniu czynników chemicznych, 
związki opieszale i trudno podlegające prze
mianom chemicznym.

W długim, bo od roku 1877 ciągnącym się 
szeregu pracowitych i żmudnych doświad
czeń Lemberg na drodze doświadczalnej 
zbadał przeistoczenie wielkiej liczby krze
mianów przyrojzonych i sztucznych przez 
siebie otrzymanych. Badania jego ś ;iągają 
się do wyjaśnienia stanowiska, jakie przypa
da w konstytucyi krzemianów alkaliom i zie
miom alkalicznym, stąd są to przeważnie 
tak zwane podstawiania, t. j. zastąpienie 
jednych pierwiastków przez inne.

Thugutt jest uczniem Lemberga. Przy
swoiwszy sobie od- mistrza sweg.j metody, 
podjął dalej kwestye przezeń opracowywane 
i doprowadził badania do rezultatów w swo
im rodzaju jedynych w nauce.

Najważniejszemi rozprawami Tbugutta 
jest studyum nad sodalitami *) i badania 
konstytucyi glinokrzemianów 2). W minera
logii nazywają sodalitem glinokrzemian so
dowy zawierający chlor, wzoru

3N a2A l2Si20 8 . NaCl.

Na stanowisko chloru w tym związku różni 
chemicy i mineralogowie zapatrywali się roz
maicie; lecz wszystkie te mniemania prze
ważnie opierały się tylko na kalkulacyach 
teoretycznych. Przeważnie utrzymywano, źe

*)) Mineralchemische Studien. Dorpat 1891.
2) Zur Chemie einiger Alumosilicate. Neues 

Jahrbuch f. Min 1895. IX tom dodatkowy.
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chlor połączony jest bezpośrednio z gli
nem w postaci rodnika dwuwartościowego 
=  Al — Cl W doświadczeniach Lemberga 
wielokrotnie jednak zdarzały się fakty, do
wodzące, źe sodalit jest związkiem cząstecz
kowym grupy Na2AI2Si20 8 i NaCl; ta bo
wiem sól ostatnia jest dosyć ruchliwą 
i względnie łatwo daje się na inną zamienić.

Kwestyą tę rozwiązał ostatecznie Thugutt. 
Istnieje przez Lemberga otrzymany związek

4N a2Al2Si20 8 . 5 H 20 ,

t. zw. wodan nefelinu. Działając nań roz
tworami soli sodowych najróżnorodniejszych 
kwasów nieorganicznych i organicznych, 
otrzymał on długi szereg sodalitów, w któ
rych z grupą Na2Al2Si20 8 złączona jest sól 
w doświadczeniu użyta. Wszystkie zatem 
sodality są pochodnemi wodanu nefelinowego 
4Na2Al2Si20 8 . 6H20 , którego woda krysta
lizacji może być zastąpiona przez sól sodo
wą. Rozprawa o sodalitach jest wprost kla
syczna zarówno pod względem wielkiej ilości 
faktów zgromadzonych, jak ścisłości do
świadczeń i ich siły argumentacyi. Rozpra
wa ta to piorwszy przykład rozbicia na rod
niki złożonej cząsteczki związku nieorganicz
nego.]

Dalsze badania Thugutta ściągają się do 
wyjaśnienia stanowiska glinu w glinokrze- 
mianach, tych najważniejszych minerałach 
skałotwórczych, Tej kwestyi poświęcona 
jest druga rozprawa powyżej wskazana.

W rozprawie pierwszej autor udowodnił, 
że wszystkie sodality uważać należy za po
chodne wodanu nefelinowego

4Na2Al2S>20 8 . 5H20  ;

w tej, o której mowa obecnie, początek sta
nowi rozbicie tego właśnie związku na rod
niki. Mianowicie pod działaniem dwupro- 
centowego roztworu wodnego węglanu pota
su wodan nefelinu oddaje trzecią część glinu 
w nim zawartego, tworząc natrolit potasowy

K 2A12S'30 10 . 3H20 ,

ciało w wodzie nierozpuszczalne, i glinian 
alkaliczny w roztworze. .Następuje więc 
w tym razie rozkład wodanu nefelinu na dwa 
rodniki wraz z zamianą sodu na potas, istnie
jący w dużej ilości w odczynniku działają-

| cym. R eakcyata wyraża się przez równanie 
1 następujące :

3(4Na2Ai2Si20 8 . 5H20) +  8K2C 03 +  9fl20  
=  8Na2C 03 +  4Na2Al20 4 

+  8(K2 A.I2Si20 8 . 3U20 ) ,

i na jej zasadzie autor przypisuje wodanowi 
nefelinu ciężar cząsteczkowy minimalnie trzy 
razy większy, niż; ten, jaki podaje wzór em
piryczny; wodan nefelinu zatem wyraża się 
przez wzór:

4(2N a2A I2Si3O 10 , N a2A l20 4)15H 20  .
Sodality, związki pochodne wodanu nefeli

nowego, winny posiadać również budowę ta
ką samę, co rzeczywiście doświadczenie po
twierdza, chlorek sodalitu bowiem pod dzia
łaniem 2°/0-wego roztworu węglanu potasu 
rozkłada się na natrolit, glinian alkaliczny 
i chlorok sodu, wzór jego zatem będzie :

8N a2A l2S'3O10 . 4N a2A !20 < . 8NaCl .

Wzór ten potwierdza reakcya syntetyczna; 
mianowicie działając roztworem chlorku so
du i glinianu sodu na natrolit potasowy, autor 
otrzymał chlorek sodalitu, o składzie, wy
rażonym we wzorze ostatnim.

Przeprowadzeniem reakcyj, podobnych do 
wyżej wyjaśnionych, Thugutt udowodnił, że 
natrolit i glinian stanowią rodniki kaolinu, 
sanidynu i muskowitu; prócz tego rozpra
wa, o której mówimy, zawiera dowody, źe 
natrolit, leucyt (K2A 1 2 S i 4 0 1 2 )  i anaJcym 
(Na2Al2S'4Ot2 . 2 H 2 0 )  są związkami bardzo 
trwałemi, niedającemi się rozłożyć na rodni
ki,tak jak tego dokonać można z innemi wyż 
wymienionemi krzemianami, że zatem wi
dzieć w tych związkach należy sole trwałych 
kwasów glinokrzemowych

H2AI2Si30 10 i 
H 2Al2Si40 12.

Wreszcie rozprawa ta  porusza budowę 
chemiczną nefelinu. Do czasu badań Thu
gutta chemicy i mineralogowie nie byli po
między sobą w zgodzie nawet co do wzoru 
empirycznego tego glinokrzemianu, związek 
to bowiem dość złożony, wyniki więc licz
nych nawet analiz nie dawały danych dosta
tecznych w tej mierze. Thugutt podaje 
reakcye tego minerału i udowadnia, że nefe- 
lin jest związkiem natrolitu sodowego, natro-
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litu potasowego i glinianu sodu. Wzór za
tem konstytucyjny nefelinu będzie:

8Na2Al2Si3Oł0 . 4Na2Al20 4 . 3K2A]2Si3O10 ,

empiryczny zaś

i £ 2 N a g A . ] i o S i i i 0 4 2 .

Wyjaśnienie budowy chemicznej nefelinu 
czyni zatem zupełnie zrozumiałemi przeisto
czenia minerału tego w przyrodzie do
strzegane. Mianowicie w licznych skałach, 
nefelin zawierających, znajduje się natrolit 
i kankrynit, t. j. węglan sodalitu, a znów 
w pracowni nefelin bardzo łatwo przechodzi 
w sodalit zarówno na drodze ogniowej jak 
wodnej.

W rozprawie streszczonej Thugutt nie 
podaje ściśle stanowiska, jakie zajmuje potas 
w cząsteczce nefelinu. Działając węglanem 
alkalicznym, autor nie mógł orzec, czy potas 
nefelinu znajduje się w glinianie czy w jed
nej z grup natrolitowych. Na zasadzie otrzy
mania z nefelinu ciała, zbliżonego do miki 
potasowej, pod działaniem wody, autor wy
prowadził wniosek przybliżony tylko i przy
pisał przypuszczalnie potas grupie natroli- 
towej.

Wzór ten jednakże był słuszny, jak się 
później okazało. Reakcya podpatrzona przez 
autora w przyrodzie dowodzi, że potas nefe
linu znajduje się w nim w grupie natrolito- 
wej. Tej reakcyi poświęcona jest rozprawa 
„O zeagonicie, nowym produkcie wietrzenia 
nefelinu” ‘).

Zeagonit jestto glinokrzemian, należący 
do grupy zeolitów, t. j. krzemianów wodnych. 
Znany dotąd w postaci piramid tetragonal- 
nych i skupień krystalicznych, wypełniają
cych pęcherzyki i próżnie skał bazaltowych.

Thugutt wykrył go w wietrzejącej skale 
nefelinowej z góry Lobau w zupełnie innem 
występowaniu. W skale tej zeagonit nie 
tworzy osadu wód, sączących się przez skalę, 
nie inkrustuje ścian wzdęó i pęcherzyków, 
lecz przenika nawskroś jej masę, tworząc 
pseudomorfozy po nefelinie, t. j. tworząc sku 
pienia, zachowujące postać zewnętrzną nefe
linu, z którego zeagonit powstał na drodze 
wodnej, na drodze przemian wtórnych.

*) Rozprawy Wydziału matem, przyr. Akad. 
Um. w Krakowie, t. XXXIX rok 1899.

Zapomocą cieczy o wysokim ciężarze wła
ściwym (roztwór jodku rtęciowego w jodku 
potasowym; jodek metylenu) autor wydzielił 
z tej skały nefelin, który zachował się jeszcze 
w stanie pierwotnym, t. j. nie zdołał jeszcze 
przeistoczyć się w zeagonit, oraz zeagonit
1 poddał minerały te analizie chemicznej. 
Po odciągnięciu od wyników analizy wszel
kich zanieczyszczeń okazuje się, źe zeagonit, 
wydzielony ze skały wyż wymienionej po
siada skład ściśle odpowiadający wzorowi

8CaAl2Si3O,0 . 3K2Al2Si3O10 . 55H20  .

Skład chemiczny zeagonitu oraz tworzenie 
przezeń kryształów fałszywych po nefelinier 
co dowodzi, źe jest on produktem przeisto
czenia nefelinu, każe twierdzić, że zeagonit 
jest natrolitem potasowowapniowym, że po
wstał on z nefelinu przez wydzielanie z nefe
linu rodnika Na2Al20 4, zamianę sodu jednej 
z grup natrolitowych na wapń i przybranie 
wody.

Dla uwidocznienia wypiszmy razem wzór 
nefelinu, podany przez Thugutta w roku 
1894 i wzór zeagonitu :

1 . 8Na2Al2Si3O10. 3K2Al„Si3O10 . 4Na2Al20 4
2 8CaA!2S)3O10 . 3K2Al2Si3Ol0 . 55H20  .

Fakt istnienia zeagonitu, jako pseudomor
fozy nefelinu, potwierdza wzór konstytucyjny 
nefelinu, dowodząc, źe potas nefelinu istnieje 
w tym związku w grupie natrolitowej.

Tak przedstawiają się w krótkiem i po- 
bieżnem streszczeniu badania Thugutta. 
Fakty, zdobyte przez tego badacza, są pierw- 
szemi naszemi wiadomościami o budowie 
chemicznej związków nieorganicznych. W do
bie obecnej wielu bardzo przyrodników usiłu
je rozwiązać naturę chemiczną krzemianów, 
lecz, o dziwo, czyni to na drodze czczych 
kalkulacyj, na drodze bezpłodnego, bezpod
stawnego rozumowania, które na miano po
gardliwe mędrkowania zasługuje.

Jeden tylko Thugutt rozwiązuje te kwe- 
stye na drodze doświadczeń. Dowcipne kal- 
kulacye mineralogów spółczesnych budzą 
powszechne zadowolenie w głowach nieodróż- 
niających fantazyi od faktów naukowych, 
w głowach z istotą chemii nieobeznanych. 
Doświadczenia Lemberga i Thugutta pozo
staną w nauce nazawsze jako fakty niezbite, 
fakty doniosłe, fakty będące podwaliną i opo
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ką, na której stanie gmach całkowitej chemii 
krzemianów; nad kalkulacyami innych po 
tomni przejdą bez uwagi.

Z. Weyberg.

0 WPŁYWIE ROZTWOROW O ROZMAI
TE M ZGĘSZCZENIU (KONCENTRACYi) 

NA USTROJE NIŻSZE.

Siedemnaście lat temu (w r. 1884) E. Stahl 
pierwszy co do śluzowca Aethalium septi- 
cum, a za nim cały szereg badaczów ')—co 
do wodorostów—wykazali, że dla każdego 
organizmu roślinnego i dla każdego działa
jącego nań odczynnika istnieje pewna okre
ślona granica koncentracyi, poza którą orga
nizm ginie.

W r. 1895 Th. Bokorny podjął badania 
nad wymoczkiem Paramaecium i znalazł, że 
nader rozcieńczone zasady w rodzaju kofeiny, 
amoniaku i potażu gryzącego oddziaływają 
na Paramaecium bardzo silnie, co się uwy
datnia przez ustawanie ruchu, zaokrąglanie 
kształtu, powiększanie wszelkich wodniczek 
i t. d. W  roku zeszłym wreszcie wyszła z dru
ku rozprawa Yasudy, uczonego japońskiego, 
profesora historyi naturalnej w Sendai 2), 
dotycząca pięciu rozpowszechnionych gatun
ków pierwotniaków z grupy wymoczków (In- 
fusoria ciliata) i wiciowców (Flagellata) 3). 
Nad tą  właśnie rozprawą mam zamiar za
trzymać się dłużej.

') Jako to : A. Richter co do wielu wodoro
stów zielonych, jak Spirogyra, Vaucheria, Chara
i t. p., i do niektórych Cyanophyceae z rodza
jów Rivularia, Glaeocapsa, Anabaena, Oscilaria; 
J. M. Janse (Cbaetomorpha); F. Oltmanns (Fu- 
cus); wreszcie A. Yasuda —co do grzybka Asper
gillus.

2) Studien iiber die Anpassungsfahigkeit eini
ger Infusorien an concentrirte Losungen Journ. 
Coli. Sc. Imp. Univ. Tokyo. Vol. XIII. part. I. 
1900. 101 — 140. Taf. X— XII.

3) Wiciowce : Euglena viridis i Chilomonas 
paramaecium. Wymoczki : Cyclidium, Colpi- 
dium colpoda i Paramaecium caudatum. Autor, 
specyalista fizyolog, trochę niedbale widocznie 
oznaczał badane ustroje i dopuści! się poważnego 
błędu, przyjmując wymoczka Cyclidium za wi- 
ciowca Malloraonas, pomimo ogromnych sprzecz
ności stąd wynikłych

Autor wykonywa cały szereg doświadczeń, 
bądź w czystych, bądź w mieszanych hodo
wlach wspomnianych pierwotniaków, nad ich 
przystosowywaniem się do roztworów rozmai
cie stężonych dziesięciu następujących od
czynników — 4 organicznych : 0 12H220 11
+  H 20  (cukier mleczny), C12H22Ou (cu
kier trzcinowy), C6H 120 6 (cukier gronowy) 
i 03Hg03 (gliceryna) i 6 mineralnych : 
M gS04 (siarczan magnezu), KNOs (azotan 
potasu), NaN03 (azotan sodu), KCł (chlorek 
potasu), N a d  (chlorek sodu) i NH4C1 (chlo
rek amonu). Otrzymane przezeń wyniki da
ją się streścić w sposób następujący.

Szybkie przenoszenie do roztworów o wyż
szej koncentracyi wywołuje narazie tworze
nie się w otoczce zewnętrznej badanych ustro
jów zmarszczek podłużnych, zapewne wsku
tek utraty części wody przez zaródź (t. j. 
wskutek plasmolizy); wkrótce atoli organizm 
przystosowuje się do nowego środowiska 
i zmarszczki znikają.

Zwiększanie koncentracyi środowiska wpły
wa na zwolnienie ruchów pierwotniaków i ta 
muje ich rozmnażanie. W pewnym wreszcie 
stopniu zgęszczenia rozmnażanie ustaje zu
pełnie, ruchy również znikają i żyjątka leżą 
bezwładne, objawiając niekiedy zaledwie 
ruch drgawkowy. Jestto kres koncentracyi. 
Dalsze zgęszczanie powoduje śmierć.

Kształty badanych żyjątek w miarę zgęsz- 
czania środowiska stają się coraz bardziej 
kuliste. Wodniczki, chromatofory, ziarna 
amylowe wzrastają tak co do ilości swej, jak 
wielkości, a gdy koncentracj a zbliża się ku 
kresowi, zaczynają zlewać się jedne z dru- 
giemi.

Chcąc lepiej uwydatnić poszczególne szcze
ble całego procesu działania wzrastającej 
koncentracyi środowiska, podamy tu opis 
jednego z takich doświadczeń nad Euglena 
yiridis w roztworze cukru mlecznego (la
ktozy).

Otóż, w 1—2% roztworach nie jesteśmy 
jeszcze w stanie dostrzedz jakichbądź zmian, 
lecz już w 3% chromatofory zaczynają 
wzrastać; w 7°/0 ruchy stają się powolniej- 
szemi i rozmnażanie się słabnie; w i>% E u
glena już się nie rozmnaża, a po tygodniu 
większość żyjątek ginie; w 10% żadna E u
glena nie jest w stanie wyżyć dłużej nad ty
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dzień; wreszcie w 1 1 %  wszystkie giną już 
po paru dniach.

Porównywając ze sobą działanie ciał orga
nicznych i mineralnych, otrzymujemy wnio
sek, że oddziaływanie pierwszych (organicz
nych) jest znacznie słabsze i że przystosowa
nie się do nich pierwotniaków jest dale
ko łatwiejsze. Siła oddziaływania wzrasta 
w szeregu następującym: cukier mleczny, 
trzcinowy, gronowy, wreszcie gliceryna, 
a dalej substancye mineralne, zaczynając od 
M gS04 i kończąc na N 13,01.

Tłumacząc osięgnięte wyniki cyfrowe na 
roztwory izotoniczne, otrzymamy, źe działa
nie roztworów izotonicznych owych dziesięciu 
substancyj jest naogół zaledwie zbliźonem, 
a w wielu przypadkach, zwłaszcza co dotyczę 
gliceryny, znacznie mniejszem, niż tego 
wymagają obliczenia teoretyczne.

Porównanie zdolności przystosowywania 
u pięciu badanych pierwotniaków wyświetla, 
że jest ona niejednakowo rozwinięta; Eugle
na viridis posiada ją  w stopniu najwyższym, 
Paramaeciuiu caudatum—w najniższym.

Wreszcie zestawienie wyników badań Atsu- 
schi Yasuda nad pierwotniakami z badania
mi Klebsa i Richtera nad wodorostami niź- 
szemi i Eschenhagena nad grzybkami, wyka
zuje, że zdolność przystosowawcza jest znacz
nie bardziej rozwinięta u wodorostów niż
szych i grzybków niż u pierwotniaków (przy
najmniej dotąd zbadanych).

Bodaj czy nie ciekawszemi są zjawiska in 
nej jeszcze kategoryj, zaobserwowane już 
dawniej na hodowlach o rozmaitej koncentra- 
cyi środowiska. Eschenhagen, np , wykazał, 
że wzrost grzybków w hodowlach takich jest 
bardzo niejednakowy, a Klebs jeszcze w ro
ku 1887 znalazł, że działanie cukru trzcino
wego jest jakościowo (funkcjonalnie) rożnem 
w zależności od stopnia zgęszszenia. Tak 
roztwór 10% 'wy wywołuje podział jąder; 
20 — 25%-wy — nadzwyczajne wzrastanie 
w kierunku długości; 30%-wy—wytwarzanie 
się błooy komórkowej; 40%-wy—niezwykle 
silne zgrubienie i wreszcie 50°/o wy -  śmierć 
ustroju.

Najbardziej zadziwiającemi dotychczas by
ły wszelako najstarsze w tej kwestyi badania

*) Niekiedy dwa razy i więcej.

Szmankiewicza (1875 r.) nad przekształca
niem się pod wpływem zgęszczania (w związ
ku z temperaturą) słodkowodnego raczka 
Branchipus stagnalis w formy zbliżone do 
innego (sic!) rodzaju — słono wodnej Artemia; 
nie mam jednak odwagi opierać się na nich, 
gdyż dotąd nie zostały przez nikogo stwier
dzone, owszem w ostatnich latach poddane 
krytyce i silnie zachwiane.

Romuald Minkiewicz.

O KRZEPNIĘCIU KRW I.

Krew zwierząt ssących, jak wiadomo, składa 
się z cieczy — osocza, i z ciałek czerwonych i bia
łych. Ciałka czerwone są znacznie liczniejsze 
od białych. W skrzepie krwi znajdują się oba- 
dwa rodzaje ciałek, a prócz nich delikatna sieć 
włókien, t. zw. wlóknik (fibryna), będący pro
duktem krzepnięcia. Ciekła część świeżej krwi 
czyłi osocze różni się od cieczy wyciśniętej ze 
skrzepu, t. j. od surowicy, albowiem podczas 
ścinania się krwi włóknik wydziela się z oso
cza. Przez czas bardzo długi zastanawiano się 
nad tem, czy włóknik jako taki zawarty jest 
już w osoczu, czy też tworzy się z jakiejkolwiek 
części składowej krwi dopiero wówczas, gdy krew 
z ciała wys‘ąpila.

Nader było prawdopodobnem, że włóknik po
wstaje z substancyj białkowatych krwi. W roz
ległych swych badaniach Aleksander Schmidt 
pierwotnie (1876) doszedł do następujących 
wniosków. Włóknik tworzy się pod wpływem 
fermentu z dwu ciał białkowych krwi, z sub- 
słancyi fibry noplastycznej i fibrynotwórc^ej. 
Zmienił on w następstwie swój pogląd o tyle, że 
mniejsze przypisywał znaczenie pierwszej z nich, 
a sam proces krzepnięcia pojmował nie jako syn
tezę, lecz raczej jako rozszczepianie.

Najnowszy i najlepiej uzasadniony pogląd na 
chemią krzepnięcia krwi wygłosi! IIanimarafen. 
Według niego wlóknik tworzy się z fibrynogenu, 
ciała białkowego w osoczu, pod wpływem fer
mentu. Hammarsten podał dokładnie sposób 
przyrządzenia fibrynogenu, co umożliwiło sztucz
ne wytwarzanie procesu krzepnięcia, gdyż fer
ment z łatwością może być z krwi o‘rzymany. 
Mniej wszakże od tych badań chemicznych zna
ne są poszukiwania morfologiczne nad ścinaniem 
się krwi, jakkolwiek i w tym kierunku ogłoszono 
wiele zajmujących badań. Aby zrozumieć te pra
ce, zapoznajmy się w krótkich słowach z morfo
logią krwi.

Doniedawna jeszcze znano tylko ciałka czer
wone i białe. Ciałka czerwone w krwi człowie
ka sąto małe krążki z zagłębieniem pośrodku,
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przeciętnie nie większej średnicy jak y ,26 » * ■  
Zawierają one w sobie hemoglobinę, barwnik 
krwi, i znajdują się w znacznej liczbie, około 4 
do 5 milionów w 1 mm9. Znacznie mniej jest 
ciałek białych, leukocytów; około 500 do 700 
czerwonych przypada na jedno białe. Funkcja 
białych ciałek nie jest jeszcze tak dobrze znana, 
jak funkcya czerwonych. Osobliwszą jest ich 
zdolność wykonywania samodzielnych powolnych 
ruchów na podobieństwo ameb. Wielu badaczów 
przypisuje im duże znaczenie jako komórkom 
ochronnym ustroju, gdyż wchłaniają one w siebie 
bakterye, pożerają je i niszczą następnie.

Prócz tych dwu rodzajów elementów morfolo 
gicznych od połowy stulecia minionego znane 
są jeszcze inne ciałka we krwi, które przez roz
maitych badaczów były opisywane i różnemi 
o ’>darzone nazwami, a które dopiero niedawno 
temu zmarły uczony włoski Bizzozero około 30 
lat temu opisał dokładniej i nazwał płytkami 
krwi. Zarówno Bizzozero jak i Hayem, który 

j e  pilnie badał, przypisali tym płytkom duże 
znaczenie w zjawisku ścinania się krwi.

Lecz jakże wogóle należy sobie wyobrażać 
stosunek ciałek krwi do krzepnięcia? W skrze
pie znajdujemy ciałka białe i czerwone w gęstej 
sieci wlóknika; są one dobrze zachowane i praw- 
dopodobnem się przeto wydaje, że zachowują 
się one zupełnie biernie podczas krzepnięcia. 
Lecz gdyby nawet tak być miało, możli- 
wem jest wszakże, że fibrynogen lub ferment już 
podczas życia wytwarza nię z ciałek krwi, że 
więc jednakże istnieje ścisły sfosunek pomiędzy 
włóknikiem a utworami morfologicznemi krwi. 
Już Al. Schmidt rozważał te pytania bardzo 
pilnie. Zarówno dla fermentu jak i dla fibryno 
genu upatrywał on źródło w ciałkach białych 
i sądził, że udało mu się dowieść, że liczba 'ych 
ciałek znacznie maleje podczas krzepnięcia 
krwi. Na podstawie doświadczeń fizyologicznych 
Schmidt i jego uczniowie doszli do wniosku, że 
bez ciałek białych nie może być krzepnięcia, gdy 
tymczasem ciałkom czerwonym przypisywano 
bardzo podrzędną w tym procesie rolę Cały 
szereg badaczów starał się złożyć na powyższe 
twierdzenie dowody przekonywające, Weigert 
dowiódł, że sposób, w jaki leukocyty obumierają, 
podobny jest do zjawisk, które porównać się da
dzą ze ścinaniem się zawartości komórkowej. 
Loewit nietylko badał w tym kierunku krew 
kręgowców lecz i zwierząt bezkręgowych i w za
sadzie do analogicznych doszedł rezultatów. 
Hauser wreszcie obserwował, że wlóknik bardzo 
często na podobieństwo kryształów osiada dokoła 
leukocytów i płytek, które uważał za produkty 
od ciałak białych pochodzące, źe więc ele
menty komórkowe stanowią ośrodki krzepnięcia. 
Stąd Hauser wnosił, że włóknik pochodzi z leu
kocytów.

Mała natomiast grupa badaczów (Mosso) 
przypisywała ciałkom czerwonym wyłączne lub 
przynajmniej główne znaczenie w ścinaniu się

krwi : Laudois ogłosi!, że bezpośrednio udało 
mu się spostrzegać powstawanie włóknika z czer
wonych ciałek.

Lecz już od pierwszych badań Hayema i Biz- 
zozera najczęściej owe płytki krwi wiązano 
z procesem krzepnięcia. Tu należy uwzględnić 
dwa poglądy. Jedni uważali płytki za utwory 
samodzielne (Bizzozero), inni za produkty ciałek 
białych i czerwonych. Pogląd pierwszy oczy
wiście dałby się usprawiedliwić, gdyby można 
było obserwować rozwój płytek. Podejmowano 
w samej rzeczy tę próbę. Taki rozwój obserwo
wano np. w komórkach wrzecionowatych krwi 
żabiej, które i Hayem i Bizzozero uważali za 
utwory homologiczne z płytkami krwi u zwierząt 
ssących. Lecz ta homologia okazała się w na
stępstwie niesłuszną. Arnold, któremu to wykry
cie zawdzięczamy, jednocześnie dowiódł bezpo- 
średniemi obserwacjami, że płytki krwi są pro
duktami przeobrażeń i rozpadu ciałek czerwo
nych 1 białych. Gdy z kolei zapytamy, czy 
płytki biorą udział w krzepnięciu krwi, będziemy 
musieli stanowczo na pytanie to twierdząco od
powiedzieć, a temsamem przyznamy, że pośrednio 
i ciałka białe i czerwone, z których płytki pocho
dzą, mają w tym procesie duże znaczenie.

Potrzeba pewnych technicznych sposobów, 
których opisywać tu nie będziemy, aby módz 
bezpośrednio pod mikroskopem obserwowować 
zjawisko ścinania się krwi. Naprzód widzimy 
ciałka białe i czerwone zupełnie dobrze zachowa
ne, lecz wkrótce ciałka czerwone poczynają się 
zmieniać. Na obwodzie ich występują małe 
wyniosłości, niby pączki, które z początku połą
czone są z ciałkiem czerwonem zapomocą szero
kiej szyjki, lecz wkrótce szyjka staje się coraz 
węższa, pączek oddziela się od ciałka i wreszcie 
staje się zupełnie samodzielnym utworem. Tak 
powstaje płytka. Liczba tych płytek wzrasta 
bardzo szybko. Po jakich ośmiu, dziesięciu m i
nutach rozpoczyna się tworzenie włóknika. Nie
kiedy nie widać żadnego związku powiędzy utwo
rami morfologicznemi a powstającym włóknikiem 
i istotnie zjawisko przypomina krystalizacyą, 
innym razem znów spostrzedz można wyraźnie, 
że włóknik bezpośrednio wychodzi z płytek, 
rzadziej z ciałek czerwronych lub białych. Nie- 
wątpliwem jesf przeto, że wraz ze ścinaniem się 
krwi zachodzą zmiany w ciałkach czerwonych, 
w mniejszym stopniu w białych. Pytanie wszak 
że nasuwa się jeszcze, czy zmiany te mają 
istotne znaczenie dla samego procesu krzep
nięcia.

Gdyby można było dowieść, że w razach, kiedy 
krew nie krzepnie, niema powyższych zmian 
w ciałkach czerwonych, że natomiast wysfępują 
one w większym stopniu wówczas, kiedy krew 
szybciej się ścina, byłoby wielce prawdopodob- 
nem, że owe zmiany nie są bez znaczenia dla 
zjawiska krzepnięcia. Można doświadczenia takie 
wykonać z roztworami solnemi. Stężony rozwór 
soli kuchennej powstrzymuje krzepnięcie krwi,
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gdy tymczasem roztwór 1,5 do 10°/0-wy przy
śpiesza je. Gdy nieco krwi dodamy do stężonego 
roztworu soli, nie spostrzeżemy żadnych zmian 
w czerwonych ciałkach krwi. Natomiast bardzo 
intensywnie poczyna się wytwarzanie płytek, gdy 
kroplę krwi dodamy do 2°/0-wego roztworu soli 
kuchennej. W najrozmaitszych warunkach do 
świadczenie to się udaje, jak tego dowiódł 
Schwalbe. Zaweze środki przyśpieszające krzep
nięcie sprowadzają obfitsze tworzenie się płytek. 
Można przeto sformułować następujący wniosek 
ogólny : z krzepnięciem krwi związane są w ciał
kach czerwonych zjawiska rozpadowe, które 
uważane być mogą jako wyraz krzepnięcia. Tam 
gdzie zjawiska te ze strony ciałek czerwonych 
występują w stopniu większym, tam następuje 
ścinanie się krwi. To ostatnie zdanie nie da się 
oczywiście odwrócić. Krzepnięcie krwi może na
stąpić także bez udziału ciałek czerwonych. Tak 
np. krzepnąć może limfa, która zgoła nie zawiera 
czerwonych ciałek.

Ścinanie się krwi jest zatem połączone z głę- 
bokiemi zmianami w morfologicznych częściach 
składowych krwi. Czy fibrynogenu dostarczają 
ciałka krwi i które, białe czy czerwone, tego sta
nowczo rozstrzygnąć jeszcze nie można. Nato
miast przypuścić należy, że ferment jest wytwo
rem elementów morfologicznych. Wiadomo nam 
wszakże z innych doświadczeń fizyologicznych, 
że fermenty— enzymy— są zawsze produktami 
komórek żywych.

(Naturwiss. Rundschau). M. Fl.

KRONIKA NAUKOW A.

—  Zależność liczby gwiazd od czasu eks-
pozycyi ujawnia się coraz bardziej wobec nowych 
zdjęć. Dana okolica nieba przy różnych eks- 
pozycyach wykazywała tera większą, ilość gwiazd, 
im dłużej płyta fotograficzna była wystawiona na 
działanie światła.

W obserwatoryum Kap (Afryka południowa) 
fotografowano okolice gwiazdy rj Argusa, przy- 
czem na przestrzeni jednego stopnia kwadrato
wego otrzymano następującą ilość gwiazd :

po ekspozycyi 3 1/ 4 godz............ lOOCO
12 „ . . . . 5 0 0 0 0
24 „ . . . . 100000

W Taszkencie W. Stratanow fotografował 
gwiazdy zapomocą refraktora o średnicy objekty- 
wu 33 cm. Płyty wystawiano na działanie światła 
przez różny przeciąg czasu, dochodzący do 30 
godzin (w ciągu 10 nocy). Rezultaty okazały się 
następujące :

Czas Liczba gwiazd
ekspozycyi na przestrzeni 1 stopnia kw*

Plejady.

0,1 godz. 100
0,3 160
3,0 600

10,0 1 300
24,0 1 700

Mgławica w Lirze.

0,5 godz. 600
1,0 6 000

20 10 000

Grupy gwiazd w Perseuszu.
0,1 godz. 250
0,4 600
2,0 2 000
5,0 4 500

30,0 11 000

Ostatnie zdjęcie hyło dokonane przy najdłuż
szej ekspozycyi, jaką dotychczas stosowano.

G. T.

—  Oznaczenie szybkości w iatru bez pomocy 
narzędzi dokonywa się według t. zw. skali Beau
forta; ruchy liści, gałęzi małych i większych, wy
rywanie drzew z korzeniami i t. p. cechy stano
wią o sile wiatru, którą oznaczano liczbami od 1 
do 12. Jaka istnieje wszakże zależność między 
liczbami w skali Beauforta a szybkością wiatru 
w metrach, dotychczas ściśle oznaczonem nie by
ło. Na zasadzie znacznej liczby spostrzeżeń 
i porównań W. Koppen wyprowadził następujące 
liczby średnie, służące do zamiany szybkości 
wiatru według pomienionej skali na metry (w se
kundach) :

Jednostki Beauforta Szybkość w metrach
1 1,7
2 3,1
3 4,8
4 6,7
5 8,8
6 10,7
7 12,9
8 15,4
9 18,0

10 21 — 23
11 23— 30
12 30 i v

G. T.

—  Działania ch miczne św iatła . Jakkol
wiek rozwój fotografii i badanie pytań będących 
z nią w związku, pozwoliły poznać duży szereg 
zjawisk fotochemicznych, jednakże brak dotych
czas systematycznego opracowania tego przed
miotu. Panowie Ciamician i Silber podjęli te
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badania studyując nader rozlegle zjawiska od
powiednie na ciałach organicznych. Pierwsze do
świadczenia tych autorów sięgają roku 1886, 
kiedy p. Ciaraiciau udowodnił, że benzochinon 
C6fl40 2 wystawiony w roztworze alkoholowym na 
wpływ światła słonecznego po pięciu miesiącach 
prawie całkowicie zredukował się na hydrochinon 
C6H4(OH2) i chinhydron, związek pośredni, po
wstający przez połączenie chinonu z hydrochino
nem, przyczem współcześnie alkohol utleniał się 
na aldehyd W ciemności reakcya ta zupełnie nie 
zachodziła. Przebieg jej można przedstawić 
w równaniu ; C6H40 2 - |-  C2HcO =  CcH4(0H 3) 
-f- C2H40 . Następnie pp. C. i S. wspólnie badali 
redukujące działanie alkoholu w świetle słonecz 
nem na roztworze alkoholowym nitrobenzolu. 
Po sześciomiesięcznym wpływie słońca jednakże 
bardzo mała zaledwie część nitrobenzolu uległa 
redukcyi; obok aldehydu wykryto anilinę i zasadę
0 woni przypominającej chinolinę. Pierwsze 
z tych doświadczeń stanowiło dla autorów punkt 
wyjścia do szeregu badań nowych. Alkohol ety
lowy zastąpiono innemi jedno i wielohydroksy- 
lowemi alkoholami, a nadto wciągnięto do do
świadczeń kwasy tłuszczowe, oksytłuszczowe
1 węglowodory. Z drugiej znów strony zamiast 
benzochinonu badano inne chinony, dalej dwuace- 
tony, jak fenantrenchinon wreszcie także nie
które aldehydy i acetony. Z alkoholów jednohy- 
droksylowych prócz etylowego badano też je 
den drugorzędowy, izopropylowy, który działał 
w sposób zupełnie analogiczny; z alkoholu te
go i chinonu powstaje aceton i hydrochinon 
bez żadnych produktów ubocznych : CeH40 2 
+  CH3 . CHOH . CH3 =  C0H4(OH)3 -f- CH3 . 
CO . CH3. Zbadany alkohol trzeciorzędowy bu
tylowy, trójmetylokarbinol, (CU3)3 . COH prze
prowadza chinon, sam jednakże utlenia się na 
produkty, których natury chemicznej dokładnie 
oznaczyć nie było można. Bardziej zajmujące są 
badania z alkoholami wielohydroksylowemi, tutaj 
bowiem otrzymywano w ten sposób ciała cukro
we, identyczne lub podobne do tych, któro Emil 
Fischer otrzymywał przez umiarkowane utlenia
nie bromem w roztworze alkalicznym albo in 
nemi także sposobami. Reakcye nie zachodzą 
coprawda zupełnie gładko, obok hydrochinonu 
i chinhydronu zawsze powstaje jeszcze dwutle
nek węgla, a w części masa ulega zwęgleniu. 
Alkohol trójhydroksylowy, gliceryna przechodzi 
szybko stosunkowo w glicerozę, ciało cukrowe 
o łańcuchu z trzema atomami węgla, t. zw. trio- 
zę, która odtlenia roztwór Fehlinga i fermentuje 
silnie pod wpływem drożdży. Zależnie od tego, 
jaki rodnik gliceryny się utlenia, powstaje z niej 
aldehyd glicerynowy lub dwuoksyaceton

c h 2o h CH2OH CH20H

CHOH CHOH c o

CH.,OH CHO c h 2oh
gliceryna aldehyd gliceryn. dwuoksyaceton

Samę reakcyą przedstawić można w równaniu 
następującem: 2C8H40 2 CH2(0H ) . CH(OH) .
CHj(OH) =  CaH40 2 . C6H4(OHj2 +  CH2(0H ) . 
CO . CH2(0H). W ten sposób analogiczny ery- 
tryt czterohydroksylowy utlenia się na erytrozę, 
zwyczajny d mannit na odpowiednią mannozę, 
dulcyt na odpowiadający mu cukier aldehydowy. 
Cukier gronowy dal związek aldebydoketonowy
CH2(0H) . [CH(OH)]3 . CO . CHO.

Z innych doświadczeń wymieniamy tu działa
nie niektórych aldehydów i acetonów na alkohol 
etylowy W niektórych przypadkach i tutaj 
można było obserwować, mianowicie przy związ
kach aromatycznych, utlenienie alkoholu na alde
hyd, podczas gdy acetony i aldehydy redukują się 
współcześnie na odpowiednie związki pinako- 
nowe; lecz obecność grup hydroksylowych już upo
śledzała lub zupełnie zdawała się przeszkadzać 
ich działaniu utleniającemu. Tak więc benzofe- 
non CgH5 . CO . C6H5 podobnie do chinonu bar
dzo łatwo się utleniał i to nietylko w obecności 
alkoholu, ale i pod wpływem wielu innych sub
stancyj organicznych. Alkohol zaś utleniał się 
przytem na aldehyd. Produktem redukcyi ben- 
zofenonu był pinakon, alkohol dwuhydroksylowy, 
powstający przez sprzężenie dwu cząsteczok ace
tonowych. Reakcya da się objaśnić przez 'nastę
pujące równanie :

c 6H5 c6h5.c6h 5

2CO +  C2HgO r,= HO . C C . OH +  C2H40

C6H5 c0h 5 c6h 5
benzofe- alkohol benzoplnakon aldehyd

non

W sposób analogiczny, choć powolniej, przeobra
ża się także acetofenon, C6Hg . CO . CH3.

Działanie aldehydów aromatycznych na alkohol 
z udziałem światła zupełnie jest odpowiednie 
do działania acetonów. W alkoholowym roztwo
rze olejku migdałów gorzkich alkohol utlenia 
aię na aldehyd, podczas gdy wydzielający się wo
dór zamienia benzoaldehyd C6H3CH0 na bydro- 
benzoinę i izohydrobenzoinę C6H5 . CHOH . 
CHOH . CgH5 ; w części produkty wytwarzają 
ciała żywiczne. Wanilina, dwusubstytuowany ben
zaldehyd odtlenia się na znaną już oddawna de- 
hydrowanilinę.

Przytoczyliśmy tylko rezultaty najważniejsze 
pracy pp. Ciamiciana i Silbera. Dwie rozprawy 
tych autorów, pomieszczone w roczniku bieżącym 
Sprawozdań chemicznego towarzystwa niemiec
kiego (Ber. d. deutsch. chem. Gesellschaft. 1901, 
str. 1530 i 2040) zawierają jeszcze wiele innych 
szczegółowych reakcyj, interesujących specyali- 
stę-chemika.

A. L.
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WIADOMOŚCI BIBLIOGRAFICZNE.

Wobec olbrzymiego rozwoju embryologii 
współczesnej, wobec masy rozpraw specyalnych 
w tej dziedzinie, dotychczasowe podręczniki 
embryologiczne nie mogły uwzględniać wielu za
gadnień i faktów, stanowiących przedmiot badań 
w czasach ostatnich. Od czasu ukazania się wie
kopomnego dzieła F. Balfoura „Treatise of coropa- 
rative embryelogy,, minęło już lat dwadzieścia. 
W najnowszych podręcznikach Hertwiga, Kall- 
manna, Prenanta i innych, przedewszystkiem 
embryologia ludzka uwzględniona była, dawał 
się zaś uczuwać mocno brak książki, któraby 
traktowała historyą rozwoju kręgowców w spo
sób porównawczy, a na skalę szeroką, uwzględ
niając jednocześnie osta'nie wyniki embryologii 
doświadczalnej.

Lukę tę w literaturze embryologicznej ma za
pełnić zaczynające wychodzić obecnie dzieło 
zbiorowe wielu embryologów niemieckich z prof. 
0 . Hertwigiem na czele. Dzieło to, noszące ty 
tuł : „Handbuch der vergleichenden und expe- 
rimentellen Entwickelungslehre der Wirb It ie re ”
będzie złożone z całego szeregu monografij na
stępujących uczonych : Barfurtha, Bransa, Buhle- 
ra, Burckhardta, Felixa, Flemminga, Froriepa, 
Gaupj a, Goepperta, O. Hertwiga, R. Hertwiga, 
Hóchstellera, Keibela, R. Krausego, W. Krause- 
gr, Kupfera, Maurera, Molliera, Petera, Polla, 
Rosenberga, Riickerta, Schauinslanda, Strahla, 
Waldeyera i Ziehena.

Całość (dość kosz'owna, bo cena jej ma—  
w prenumeracie — wynieść 90 marek, wydawni
ctwo G. Fischera w Jenie) ma wyjść w czasie 
stosunkowo dość niedługim. Dotąd ukazał się 
zeszyt pierwszy, zawierający szkic historyczny, 
napisany przez prof. O. Hertwiga, oraz początek 
monografii prof. Waldeyera o produktach roz
rodczych (spermatogeneza). Zeszytów takich 
ma być 20; cale dzieło będzie zawierać koło 160 
arkuszy druku, i będzie podzielone na trzy tomy.

Tur.

ROZMAITOŚCI.

—  Klimat Sahary. Znakomity podróżnik fran
cuski, p. F. Foureau, w sprawozdaniu ze swojej 
dziewiątej z rzędu podróży do Sahary i kraju 
tuaregów pisze co następuje o klimacie Sahary : 

„Wiadomo, że upały Sahary połączone są ze 
straszliwą suchością powietrza. Dlatego też 
wszystkie narzędzia drewniane psują się tu 
w sposób nader opłakany. Najbardziej cierpią 
na tem aparaty fotograficzne; wyobraźmy sobie

bowiem stan kasetek drewnianych w temperatu
rze —|—38° do 45° C! Oczywiście i różne przy
rządy dokładne, np. chronometry, z tego samego 
powodu w krótkim czasie zaczynają dawać wska
zówki zupełnie błędne.

„Od chwili naszego wyjazdu z Biskry unosiły 
się nad nami bądź lekkie obłoki, bądź mgły 
ciepłe a ciężkie, bądź tumany piasku. Nie wi
dzieliśmy n'gdy czystego nieba — wszystkie przed
mioty wydały się nam powleczone parą, jedno
barwną zasłoną. Pomimo to otaczała nas jasność 
ogromna, bardzo męcząca wzrok, lecz bez żad
nych przeciwstawień, żadnych kontrastów. M ógł
bym powiedzieć, że cienie wydawały się nam 
również jasnemi, jak światła. Widok ten jest 
charakterystyczny dla Sahary w lecie; w zimie 
można tu przynajmniej zobaczyć niebo błękitne 
i przezroczyste.

„Czas schodził nam powoli wśród upału pie
kielnego pod nieustającym deszczem drobnych 
cząstek piasku i miki, przedostających się we 
wszystkie szczeliny. Nie chce się wprost schro
nić do namiotu, gdzie panuje temperatura rozpa
lonego pieca i wszystkie przedmioty pokryte są 
niedającym się usunąć kurzem.

„Najlepszą zresztą próbką klimału Sahary bę
dzie fakt, że w dniu 14 maja (1897) w Ain-El- 
Hadjadj termometr wskazywał o godzinie 3 zra- 
na 33,5° C, a o godzinie 1 popołudniu 46° C”.

J . T.

—  Perły Z Venezueli, pochodzące z miejsco
wości wybrzeżnych wyspy Margaritę, aą od lat 
kilku wyławiane systematycznie, aczkolwiek zna
ne już były oddawna, bo już nawet od czasów 
Kolumba : ubiory tuziemców już wówczas były 
ozdabiane temi perłami, ozdoby te stały się na
wet przyczyną pierwszych starć pomiędzy od
wiecznymi mieszkańcami Świata Nowego a na
jeźdźcami europejczykami.

Obecnie około 400 lodzi żaglowych trudni się 
połowem pereł przy wyspach M argarit, Coche 
i Cubagna. Daje to zajęcie około 2 000 ludzi. 
Połów uskutecznia cię zapomocą drag metalo
wych i każdy z wymienionych statków posiada 
od 3 do 15 ton, i płaci rządowi Yenezueli 
rocznie 15 franków za prawo połowu.

Perły są bardzo ładne, barwy białej lub żółta
wej, czasami trafiają się perły zupełnie czarne, 
lecz te są niezmiernie rzadkie i cena ich jest nie
pomiernie wysoka. Niedawno sprzedano tam 
jednę perłę białą za 10000  frauków. Sama mu
szla małż perlonośnych nie ma wielkiej wartości ; 
jest ona zbyt cienka, aby można było ją zużyt
kować

Skójka z wyspy Margarita żyje względnie 
dość krótko— bo do lat ośmiu. Niedawno utwo
rzyło się stowarzyszenie francuskie w celu racyo- 
nalnej eksploatacyi pereł w pomienionej miejsco
wości : używa ono do połowu nie drag, lecz 
nurków i skafandrów. Z drugiej strony nie pro
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wadzi ono eksploatacyi rabunkowej i oszczędza 
mięczaki małe, starając się nie wytępiać zbyt du
żej ilości skójek perłorodnych. Rocznie sprze
dają pereł z Margarita na sumę około trzech 
milionów franków; największą, iłość zakupuje 
Paryż.

(Rev. Scient.). J. T.

—- Udział mrówek w produkcyi gumy a ra b 
skiej. W sprawozdaniu swem z wycieczki nau
kowej do wschodnich okolic posiadłości niemiec
kich w Afryce -  p. Walter Busse podaje następu
jące obserwacye nad drzewami gumowemi (Aca- 
cia stenocarpn, A. spirocarpa, A. arabica, A. 
Seyal, A verugera, A. Stuhlmannii i jeszcze 
dwuma gatunkami, dotą 1 nieokreślonemi) : „Po
mijając drobne uszkodzenia, które drzewa te 
otrzymują od człowieka, zwierząt i burzy, 
naogół prawie wyłącznie mrówki powodują 
wydzielanie się gumy, przebijając korę tych 
drzew w celu wydrążania w nich swych gniazd 
i galeryj. Same mrówki nie odnoszą żadnego 
pożytku z wyciekającej gumy, nawet czasa
mi ta ostatnia zasklepia pracowicie wydrążone 
korytarze”.

(Rev. Scient ). J. T.

—  Roślinność i św iatło  elektryczne. W grud 
niu r. z. p. Couchet z Genewy zauważył, że 
wierzchołki platanów oświetlane wieczorem sto
jącą w pobliżu lampą elektryczną wciąż jeszcze 
mają liście zielone, kiedy inne części drzewa już 
zupełnie były ich pozbawione. Podobne zjawisko 
dało się zauważyć i na wielu innych drzewach 
rosnących w różnych miejscach. Wszędzie świa
tło lamp elektrycznych wpływało odmładzająco : 
wierzchołki nietylko że miały liście, ale i rozwój 
ich wciąż szedł naprzód, kiedy inne części już 
przeszły w stan spoczynku.

(Prometheus). A  Cz.

—  V arlość opałowa węgla amerykańskiego.
W czasach ostatnich poruszano niejednokrotnie 
sprawę możliwości wprowadzenia węgla z kopalń 
amerykańskich na rynki europejskie w celu w y
tworzenia konkurencyi węglowi angielskiemu. 
Przypuszczano wszelako powszechnie, że węgiel 
amerykański pod względem wartości opałowej 
stoi o wiele niżej, aniżeli doskonały węgiel an
gielski z kopalni w Cumberland. W sprawie tej 
p. Hale, inżynier z Bostonu, przeprowadził cały 
szereg specyalnych badań, z których okazało się, 
że wartość opałowa amerykańskiego węgla z Po- 
cahontas najzupełniej równa się wartości węgla 
z Cumberlandu, a nawet go nieco przewyższa. 
Jeżeli zaś pr zyjmiemy wartość tego węgla za jed 
nostkę i oznaczymy ją liczbą 100, wówczas węgiel 
amerykański z New-River można będzie ozna
czyć przez 97 (węgiel z Cumberland =  98), 
węgiel z Pittsburga przez 89, z Oliio przez 82,

a węgiel z Nowej Szkocyi przez 81. Widzimy 
więc, że w razie nawet zupełnego wyczerpania 
europejskich pokładów węgla, węgiel ze Świata 
Nowego przez czas długi będzie mógł zasilać 
motory europejskie.

(La Na^re). J . T.

—  Śmiertelność boerów w niewoli angiel
skiej. La Naturę podaje następujące dane cyfro
we, odnoszące się do śmiertelności pomiędzy 
kobietami i dziećmi boerów, zabranemi przez 
anglików i trzymanemi na „polach ześrodkowa- 
nia“. Nagromadzenie wielu osób w jednem 
miejscu, oderwanych brutalnie od ognisk domo
wych, brak żywności, rozpacz i beznadziejność, 
tęsknota — wszystko to razem daje odsetkę śmier
telności straszniejszą, niż podczas najbardziej

I niszczącej epidemii W czerwcu wszystkich „ze- 
środkowanychu było 85 410; z nich zmarło 777 
osób, co przedstawia stosunek 109 na 10 0 0  
rocznie. W lipcu na 93 910 jeńców zmarło 
1 412, co stanowi śmiertelność roczną w stosun
ku 180 na 1000. W sierpniu na 105 317 osób 

[ zmarło 1878, stosunek roczny —214 na 1000. 
Z liczb tych łatwo przewidzieć przyszłość tych 
nieszczęsnych, pozostających na opiece wyso
ce ucywilizowanych synów Wielkiej Brytanii. 
W sierpniu było w niewoli angielskiej 52 000  
dzieci boerskich, z nich zmarło 1 5 0 0 —odsetka 
ta oznacza wygaśnięcie w tych warunkach całej 
rzeszy w przeciągu lat trzech!

J, T.

—  Olbrzymie fabryki lodu sztucznego. W Fi-
scherei Zeitung znajduj*my opis olbrzymiej fa
bryki lodu, urządzonej świeżo w Glasgowie. Fa
bryka ta będzie wyrabiała dziennie 80 ton lodu 
z wody filtrowanej. Wielki magazyn zapasowy 
fabryki będzie miał zawsze w pogotowiu 3 800  
ton lodu. Cała ta olbrzymia masa lodu jest zu- 
żytkowywana prawie wyłącznie przez handlarzy 
ryb dla przechowywania i przewożenia towaru.

Fabryka ta nie jest wszelako największą 
w swoim rodzaju. W Shadwtli od roku 1887 
istnieje zakład podobny wyrabiający dziennie 
120 ton lodu, a fabryka w Grimsby może pod
nieść w każdej chwili swą produkcyą dzienną do 
330 ton.

J. T.

—  Karabin armii chińskiej świeżo wprowa 
dzony do piechoty, jest stanowczo najbardziej 
ciężkim i niewygodnym na świecie. Podług opo
wiadania pewnego oficera niemieckiego, przyto
czonego w la Naturę, karabiny te, wykonane 
w pracowniach arsenału w Shangai, są zbudowane 
ściśle podług modelu broni Mausera z r. 1888 (!), 
lecz mają daleko większe rozmiary. Broń 
ta kalibru 15 mm, długa —bez bagnetu - na 
2,55 m, waży przeszło 20 lcg\
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Do obsługi tego olbrzymiego karabina potrze
ba aż trzech żołnierzy : dwu nosi go na ramieniu 
prawem w położeniu poziomem, trzeci zaś celuje 
i strzela. Doniosłość tej dziwnej broni jest dość 
znaczna i dochodzi do 4 0 0 0  to. Walcowo-stóż- 
kowa kula, wyrobiona ze stali waży 100 g. 
Szybkość początkowa tego pocisku, podobnego 
do małej kuli armatniej wynosi 700 m na se
kundę Wogóle broń ta mogłaby być dość nie
bezpieczna, gdyby nie jej zbyt wielka waga 
i złożona obsługa.

J. T.

—  Produkcya rtęc i. Najwięcej rtęci na ca
łym świecie wydobywa słynne stowarzyszenie ko
palń rtęci w Almaden, w Hiszpanii, które sprze
daje rocznie 45 000 butelek. Dalej idą kopal
nie amerykańskie : w New-Almaden, New-Idria, 
Mapa, Etna, Altoona, w Kalifornii i t. d. produ
kujące rocznie od 22 000 do 28 000 butelek,

lecz wydające coraz to mniej rtęci w miarę za
głębiania się robót. Obecnie jednak kopalnie 
australijskie zaczynają wytwarzać coraz to 
znaczniejsze ilości rtęci, co ma szczególnie ważne 
znaczenie dla tamtejszych kopalń złota : wiado
mo bowiem, że do wydostawania tego ostat
niego niezbędna jest rtęć. Niedawno zorganizo
wało się stowarzyszenie w celu eksploatacyi ko
palni cynobru w Gudgegoug w Nowej Walii. 
W Julgibar odkryto pokłady rtęcionośne wiele 
obiecujące. Również w Queenslandzie znaleziono 
pokłady liczne i bardzo w rtęć obfitujące. Od 
r. 1899 niewielkie towarzystwo, na dość zresztą 
skromną skalę rozpoczęło eksploatacyą ręci  
w prowincyi Victoria. Wreszcie na Nowej Ze- 
landyi pokłady rtęci w Olieawai są eksploatowane 
z dobremi rezultatami.

(La Naturę). J. T.

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. 23 do 29 października 1901 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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28  P. 58,3 58,0 57,° 0,5 8,2 3 , ° 8,9 0,4 84 SW^SW^SW3 — U zrana; =  w ieczorem
2 9  W. 54,8 53,5 52,9 1,8 n ,3 7, i n ,3 0,9 8 0 SW*,SW7,SW8 o,3 • z nocy

Ś redn ie  57,0 6,4 77 °,4
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