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0  ZŁOCIE W  PRZYRODZIE.

Złoto należy do metali szlachetnych, któ
rych własności człowiek poznał jeszcze w za
raniu swego istnienia. Już dzicy na najpier
wotniejszym szczeblu rozwoju umysłowego 
i świadomości świata ich otaczającego mu
sieli zauważyć, że wszystko co ich otacza 
z czasem ulega zmianom: wiekowe drzewa 
próchnieją i walą się, głazy się kruszą 
i mchem porastają, rzeki zmieniają swój bieg 
i wysychają, świat zwierzęcy podlega wpły 
wom wieku : osobniki młode pełne siły i gro
zy starzeją się, niedołężnieją, kształty ich 
więdną, członki słabną i z groźnych niegdyś 
przeciwników zostaje niedołężna i politowa
nia godna ruina, którą śmierć zmienia 
w garstkę kości; wreszcie na sobie odczuwali 
najlepiej wpływ czasu i dwie tylko rzeczy 
widzieli stale niezmiennemi napozór : błysz
czącą i roztaczającą niezmiennie dokoła sie
bie ciepło złocistą kulę słoneczną na sklepie
niu niebieskiem i złocisty wesoło połyskujący 
kruszec, który swym blaskiem pociągał ku 
sobie ich ciekawość. Tylko te dwie rzeczy 
posiadają wszystkie cechy niezmienności— 
wieczności. To też nie dziw, że u wszystkich 
niemal plemion dzikich napotykamy kult 
słońca i ozdoby złote. Nietylko jednak dzi

kim przypadło złoto do gustu. Kruszec ten 
uzyskał też uznanie i ludów wyżej w kulturze 
posuniętych, najpierw, że był najdostępniej
szym z kruszców, bo go w piasku rzek z łat
wością można było znaleść, nasuwał się więc 
sam przez się do użytku, powtóre, źe 
giętkość pozwalała zeń wyrabiać narzędzia 
i oręż, przy pomocy tych tylko narzędzi po
mocniczych, jakie sama przyroda pod rękę 
podsuwała—kamieni, kości i t. p. Zbadanie 
bardzo starożytnych kurhanów w Danii wy
kazuje, źe oręż i rozmaite narzędzia do użyt
ku codziennego służące, były wyrabiane 
przeważnie ze złota i tylko pewne części były 
żelazne. Gdy poznane zostały inne kruszce, 
mniej rzadkie, złotu dla jego piękności, przy
padło honorowe wśród nich miejsce. Zaczęto 
go używać na misterne wyroby i w znaczeniu 
monety. Jak  dawno złoto weszło do użytku 
w postaci monety orzec trudno. W Chinach 
bito ze złota monetę jeszcze na dwa tysiące 
lat przed erą chrześciańską. Fenicyanie od 
niepamiętnych czasów posługiwali się tym 
metalem i wartość doń znaczną przywiązy
wali, o czem świadczą ich wyprawy poza 
słupy Heraklesa (Gibraltar), prawdopodobnie 
do W. Brytanii i Danii. W tych dalekich 
jak na owe czasy wycieczkach docierali oni 
aż do Pomorza bałtyckiego, skąd wywozili 
bursztyn. Być może, że i bajki o wirach
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i bezmiernej gorącości morza poza slupami 
Heraklesa, o potworach i innych przeszko
dach były opowiadane w celu odwrócenia 
chęci ku wycieczkom w tarntę stronę, by 
ochronić się od współzawodnictwa w eksploa
towaniu skarbów przyrodzonych, wśród któ
rych główne miejsce zajmowało złoto i sre 
bro. Bajki fenickie w wierzeniach greków, 
którym zamiłowanie do złota również, jak 
można wnosić z podania o wyprawie argo 
nautów, obce nie było, odegrały znaczną 
rolę i przedostały się do wierzeń ludów, któ 
re na 'zgliszczach kultury helleńskiej się roz
winęły, a tak niewiele straciły owe podania 
na wpływie, że po przejściu tych wielu wie
ków, które upłynęły do wyprawy Kolumba, 
zdolne były nabawić jego ciemniejszych to
warzyszów i współczesnych obaw o wyprą 
wę. Wyprawa ta jest również przejawem 
żądzy skarbów, która nie była obcą tak wie
kom średnim jak i nowszym. Odkrycie Ame 
ryki nastąpiło przypadkowo, albowiem ląd 
ten, światu ówczesnemu nieznany, stanął 
wpoprzek drogi, obranej przez Kolumba dla 
utorowania szlaku do skarbów Indyj. Najja
skrawszy jednak wyraz tej nurtującej ludz
kość od wieków żądzy dały czasy najnowsze. 
Około roku 1848, kiedy odkryto skarby kali
fornijskie, i nieco później pokłady złota 
w Australii, w 1897 —data odkrycia złota 
w Klondykeu—umysłami tak nowego, jak 
i starego lądu owładnęła prawdziwa „gorącz
ka złota”, a uwieńczenie stanowi tocząca się 
obecnie mordercza walka w Transwalu.

Równolegle z poszukiwaniem złota w przy
rodzie podejmowano od czasów niepamięt
nych usiłowania około otrzymania złota 
sztucznie, na drodze przemian chemicznych. 
Usiłowania te były zapoczątkowane bardzo 
dawno, jeszcze przed erą chrześciańską 
w ojczyznie alchemii—Egipcie (prawdopodob
nie na parę tysięcy lat przed n. Chr.). Wraz 
z upadkiem Egiptu zanikły i badania alche
miczne w swej ojczyznie, i podjęte zostały 
już gdzieindziej, mianowicie przez arabów, 
którzy stali się w znacznej mierze spadko
biercami kultury egipskiej. W I X  wieku 
arabowie przedostali się zwyciężko do Euro
py, założyli tu kalifat (Kordoba) i zasiali 
ziarno puszczonej na czas pewien odłogiem 
wiedzy. Tu bierze początek ta nowa doba 
alchemii, która tak znakomity wpływ wywar

ła na ogólny poziom wiedzy ludzkiej, poło
żywszy podwaliny dzisiejszej chemii przez 
obfite nad przemianą materyi doświadczenia, 
i dała umysłom impuls do badań i docie
kań. Copra^da złota nie otrzymano na dro
dze tych dociekań *), jakkolwiek liczne po
czyniono w tym kierunku usiłowania, jednak 
znakomite rozszerzenie widnokręgu wiedzy, 
spowodowane tylowiekowym ruchem umysło
wym, dało możność oryentowania się, jakie 
stanowisko złotemu kruszcowi wśród innych 
się należy. Otóż obecnie zaliczony on został 
do pierwiastków, t. j. takich ciał pierwot
nych, które z innych pierwiastków i wogóle 
z ciał innych, nie zawierających go w sobie, 
otrzymane być nie mogą na drodze przemian- 
Jednakże twierdzenie takie nie położyło kre
su dalszym usiłowaniom otrzymania złota 
sztucznie, W ostatnich czasach uczony ame
rykański Stefan Emmens oznajmił światu, 
że jakoby wynalazł sposób wyrabiania złota 
ze srebra. Pod wpływem zapewnień udało 
się nawet Emmensowi f zawiązać spółkę, no
szącą nazwę „Argentaurum”, do wyrabiania 
złota na większą skalę. Skład członków 
syndykatu nie jest znany, wiadomo jednak, 
że wszedł doń głośny uczony Carey-Lea, 
który poświęcił około dziesięciu lat na bada
nie srebra i jego przemian pod wpływem 
osobliwych warunków w roztworach; badania 
te uwieńczone zostały przez otrzymanie sre
bra w stanie aliotropii, mającego wygląd zło
ta, a jednak reagującego najzupełniej jak 
srebro. Metoda Carey-Lea tak drobiazgowo 
była przedstawiona światu uczonemu, że 
obecnie po wielu sprawdzeniach nie ulega 
wątpliwości, inaczej atoli rzecz ma się z od
kryciem Etnmensa. Uczony ten zaraz na 
wstępie otoczył sprawę otrzymania złota 
swego najzupełniejszą tajemnicą, twierdząc, 
że nauce nic po tanim sposobie wyrabiania 
złota i nadał całej sprawie charakter han
dlowy, urywkami tylko tłumacząc od czasu 
do czasu treść swego odkrycia. Tak w jednym 
z listów swoich Emmens powiada, że różni
ca własności pierwiastków polega na ilości

*) Nie należy przypuszczać, że alchemicy zaj
mowali się tylko kwestyą otrzymania złota 
z kruszców mniej szlachetnych; owszem, starali 
się rozwiązać wiele innych zagadnień; kwestyi 
złota poświęcali jednak wiele uwagi.
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energii związanej, zawartej w danym pier
wiastku, składającym się atoli jak i inne 
z pierwotnej materyi jednolitej, która jest 
dla wszystkich pierwiastków wspólną,. Ina
czej mówiąc wszystkie pierwiastki utworzyły 
się z jednej pierwotnej'materyi i tylko ilość 
stosunkowa materyi i jakość jej ugrupowania 
sprawia poznawane przez nas różnice włas
ności rozmaitych pierwiastków. Na mocy 
tego Emmens nie widzi między pierwiastka
mi granic, którychby nie można było prze
kroczyć i przemiana jednych pierwiastków 
na inne jest tylko kwestyą metody, którą dla 
przemiany srebra na złoto miał on jako
by wynaleźć. Przypuszczenie pochodzenia 
wszystkich pierwiastków z jednej pierwotnej 
materyi jest bardzo dawne, n i w nowszych 
czasach miało wielu zwolenników. Jednak 
nie poparto go dowodami faktycznemi; nie 
uczynił też tego i Emmens, albowiem za
miast posługiwać się w swych operacyach 
czystem srebrem, uważa za dogodniejsze 
ominąć mozolne i nieopłacające trudów do
bywanie srebra allotropijnego i używa dola
rów amerykańskich. „Weźmy dolar amery
kański—powiada Emmens—włóżmy do przy
rządu, któryby nie pozwalał mu rozszerzać 
się i działajmy nań dość długo zapomocą 
szybkich i silnych uderzeń, ale tak, by skut
kiem tych uderzeń nie następowało podwyż
szenie temperatury, nawet chwilowe. Po
prowadźmy tę czynność dość długo, a po 
pewnym przeciągu czasu znajdziemy coś 
więcej nad zwykłe ślady złota. Nie wiem 
czy doświadczenie to uda się z czystem sre
brem lub innemi aliażami. Nie będę też 
utrzymywał, że otrzymany w mych doświad
czeniach w mniejszej lub większej ilości kru
szec jest złotem, mnie jednak miło jest 
bardzo za złoto go uważać. Dla członków 
zaś syndykatu „Argentaurum” najważniejszą 
była wiadomość, że za otrzymany metal 
pracownia badawcza Stanów Zjednoczonych 
zapłaciła po cenie złota. Pytanie zostało 
rozwiązane, gdy otrzymano zapłatę za trzy 
stopki wagi po 7,04; 9,61; 10,96 uncyj— 
95,05, 120,10; 147,61 dolarów”.

W „Chemical News” i w jednym z listów 
Emmens powiada: „...mniemam, że w zwy
kłem srebrze ugrupowanie cząsteczek posia
da rozmaitą stałość. Pewne grupy skłonne 
są do dezagregacyi i tworzenia osobliwej,

bardzo nietrwałej materyi—argentaurum. 
Pod najmniejszemi wpływami one albo zno
wu wracają do stanu srebra, albo zbliżają się 
do złota. W ten sposób, zda się, można tłu
maczyć tę okoliczność, że w przyrodzie zaw
sze niemal można napotkać srebro w złocie 
i złoto w srebrze przyrodzonem. Srebro allo- 
tropijne, przez rozmaitych chemików otrzy
mane, naturalnie przestało już być srebrem, 
stan jego jednak jest tak nietrwały i tak ono 
łatwo przechodzi w srebro, że analiza wyka
zuje tylko to ostatnie. Jednak znalazłem, 
że roztwór tego srebra allotropijnego, wpły
wom światła słonecznego poddany, ulega 
osobliwej zmianie. Część strącona zostajo 
w postaci srebra, reszta pozostaje w roztwo
rze, który zachowuje swą barwę poprzednią, 
lecz kwas solny nie strąca już srebra. To 
wszystko dowodzi skłonności srebra do two
rzenia jakiejś innej materyi, różniącej się od 
srebra, dobrze jeszcze nie poznanej, lecz kru
szec w ten sposób otrzymany poczuwam się 
do prawa nazwać „argentaurum”.

Jakkolwiek wszystko, co powiada Emmens 
ma wiele pozorów prawdopodobieństwa, jed
nak posiada i wiele rysów, które nasuwają 
wątpliwości. Dlaczego wszystkie odezwy 
podpisane są tylko przez Emmensa i brakuje 
na nich podpisu Carey-Lea i innych uczo
nych do syndykatu wciągniętych, gdy ich 
świadectwo nadawałoby wiele wiarogodnośei 
sprawie? Dlaczego nie jest wskazany stosunek 
otrzymanego argentaurum do ilości użytego 
w postaci dolarów meksykańskich srebra? 
Dlaczego pracownia badawcza St. Zj. uzna
ła przedstawione jej próbki argentaurum (?) 
za złoto, kiedy ono, jak widać z opisu, przez 
samego Emmensa przytoczonego, wszystkich 

: własności złota nie posiada? Mimowoli na
suwa się pytanie, czy nie mamy tu wprost do 

j czynienia z rozszczepieniem przyrodzonej 
mieszaniny (aliaźu?), w której złoto zawar- 

| te było jako takie. Albowiem, jak świad
czą rozbiory chemiczne, w srebrze meksy- 

! kańskiem zawarta jest zwykle domieszka 
złota.

Nie jest to wyłączną własnością tylko me
ksykańskiego srebra. Tak złoto jak i srebro 
zupełnie wolne od wszelkich domieszek 

i  w stanie rodzimym wogóle znane nie jest.
| Tylko o ile domieszki innych kruszców w zło

cie rodzimem są nieznaczne, o tyle srebro
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spotyka się w złocie w stosunkach najroz
maitszych. Tak np. stosunkowo najczystsze 
kryształki złota z Uralu zawierają do 0,3% 
żelaza; złoto z Australii, Venezueli zawiera 
do 1%  tego kruszcu. W niektórych okazach 
złota napotyka się domieszkę palladu (w zł. 
brązylijskiem do 8%), w innyph—miedź 
i rtęć; w złocie tasmańskiem znajdowano 
nieco niklu. Gdy jednak większość tych nie
znacznych domieszek zda się być przypadko
wa i tylko żelazo jest bardziej stałym towa
rzyszem złota i to również tylko w ilo
ściach nieznacznych, srebro przeciwnie two
rzy z nim pewien szereg mieszanin o stosun
ku, podlegającym niejakiej prawidłowości. 
Tak np. najczęściej napotykają się w przyro- 
rodzie następujące mieszaniny:

Ag — 0,1—0,4%; 4 - 1 6 % ;  1 6 -2 4 % ;
20—38,6%; 70 -8 0 % ; 9 0 -1 0 0 % .

Połączenie złota z 4—16% trafia się naj
częściej i to jest właśnie zwykłe złoto rodzi
me. Złoto z domieszką 34—38% Ag jest 
również dość pospolite i znane jest pod na
zwą elektrum. Mieszaniny w stosunkach od
powiadających przerwom w przytoczonym 
szeregu są natomiast bardzo rzadkie.

Najczęściej i w znaczniejszych ilościach 
napotyka się złoto w przyrodzie w stanie ro
dzimym. Złoto rodzime, podobne z wyglądu 
i własności do znanego nam z użytku złota, 
które jest już stopem z innemi kruszcami, 
posiada również połysk metaliczny, barwę 
żółtą o odcieniu ogólnie znanym pod nazwą 
złocisto-żółtego, przedstawia się najczęściej 
jużto w postaci blaszek lub płytek bądź więk
szych, bądź też drobnych i tak nieraz ni
kłych, że okiem dojrzeć się nie dadzą, w wo
dzie bieżącej unoszą się jako pyłek drobny 
(or flottant, fłoat-gold), a gdy są w skale 
rozsiane nie dają się ułowić zwykłym sposo
bem amalgamowania ‘); już w postaci okru
szyn, rodzimków, a nieraz i brył całych, się

*) Sposób amalgamowania polega na tem, że 
gdy skalę zawierającą drobne ilości złota skru
szymy i będziemy rozcierali z rtęcią w naczyniu, 
a później poddamy wstrząsaniu, to złoto wstąpi 
z rtęcią w związek nietrwały, zwany amalgama 
tem, który wskutek swego znacznego ciężaru 
osiada na spodzie naczynia pod wyjalowionemi 
okruchami skały. Złoto od rtęci oddziela się 
zapomocą ogrzewania.

gających znacznych rozmiarów i wagi. Tak 
np. w Kalifornii górnej znaleziono bryłę zło
ta ważącą 161 funtów. W  Australii znajdo
wano po 106, 100 i 243 funtów (20 f. kwarcu 
i innych domieszek) Na oko złoto rodzime 
jest jednolite w swej masie i nie wykazuje 
żadnej prawidłowości budowy i tylko w nie
których okazach, jak np. w złocie z Kalifor
nii po bliźszem wpatrzeniu się dojrzeć można 
pewne rysy budowy krystalicznej. Jednak 
gdy się uciekniemy do sposobów ubocznych, 
okaże się, że czy to w postaci blaszek, czy 
okruszyn lub brył wszystkie rodzimki są 
zrostkaini drobniutkich kryształków. Gdy 
poddamy rodzimek ogrzewaniu, następuje 
pęcznienie masy wskutek rozpierania gazów, 
wchłoniętych podczas krystalizacyi i nierów
nomiernego rozszerzania zrostków i pierwej 
niewidzialna budowa zarysowuje się wyraź
nie. Kryształki, w swem prawidłowem ugru-

Fig. 1.

powaniu całość zlepku stanowiące, należą do 
układu prawidłowego o przewadze płasz
czyzn {ll°} i Położone są wzglę
dem siebie w taki sposób, źe zrastając się 
tworzą płytkę czy blaszkę określonej budo
wy, mianowicie wierzchnia i dolna jej część 
mają się do siebie, jak części bliźniaków 
ze wspólną płaszczyzną { l i i } ,  a wspólna 
płaszczyzna tysiąca takich kryształków jest 
równoległa z płytką. To jest pierwszy etap 
zrastania. Takiej właśnie budowy są drob
niutkie blaszki, w których postaci napotyka 
się złoto w wodzie bieżącej i nakrapiane jest 
w skałach. W okruszynach i bryłach zra
stanie postępowało dalej : blaszki zrastając 
się we wszystkich kierunkach przestrzeni 
i stopniowo ją  wypełniając utworzyły gąbko- 
watą masę (fig. 1). Rodzimki, które zatrzy
mały się na tym stopniu krystalizacyi, tra
fiają się w przyrodzie dość często. Najeżę-
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ściej jednak napotykamy rodzimki, w których 
pierwotne przerwy między blaszkami masy 
gąbkowatej zdążyły się wypełnić i całość, 
uległszy ciśnieniu, nabrała ścisłości, a po
wierzchnia wskutek gibkości złota wygładzi
ła się i budowa stała się niewidzialną. Do 
bardzo ładnych i ciekawych należą właściwe

Nr 46

Fig. 2.

tylko złotu, srebru i paru jeszcze innym me
talom w stanie rodzimym formy zrostków 
o drzewiastej lub też włosieniowatej postaci 
(fig. 2 i 3). Sąto formy zamarłe na jednem 
z pierwszych stadyów krystalizacyi, niejako 
szkielety innych, dalszych postaci. Pierwsze 
składają się z kryształków wydłużonych

w kierunku osi X4, lub, co rzadziej, X2, zro
śniętych tak, że drzewiaste ramiona odprys- 
kują od pnia pod kątem 60°. Włosieniowa- 
te zrostki składają się z niepomiernie wydłu
żonych w jednym kierunku gibkich krysz
tałków, powyginanych i poprzeplatanych ze 
sobą w najdziwaczniejszy sposób.

- (CDN).
Józef Sioma.

ST. TOŁEOCZKO.

O CHEMICZNYCH SPOSOBACH OTRZY
MYWANIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO.

ODCZYT PUBLICZNY.

(C iąg dalszy).

To, cośmy powyżej powiedzieli, wyjaśnia 
nam częściowo mechanizm rozważanego pro
cesu, musimy jednak obraz ten uzupełnić

dalszemi wnioskami, w celu odpowiedzi na 
cały szereg pytań, znajdujących się w bezpo
średnim związku z powyższem pytaniem 
głównem.

Przypomnijmy sobie następujący powszech
nie znany fakt, że płytka z żelaza (Fe), np. 
scyzoryk, zanurzona w roztworze siarczanu 
miedzi, CuS04 , pokrywa się bardzo szybko 
warstewką miedzi metalicznej. Roztwór 
CuS04 , jak wiadomo, jest wybornym prze
wodnikiem prądu, a więc niewątpliwie zawie- 

+ + ~~
ra w sobie jony : Cu i S 0 4 . Jeżeli na żela- 
zie osiądzie Cu, jestto oczywistym dowodem 
wydzielania się jonów Cu na płytce Fe. 
Płytka ta naładowałaby się więc dodatnio, 
a roztwór CuS04 zawierałby nadmiar elek
tryczności odjemnej na jonach S 0 4, proces 

I osiadania miedzi powinienby więc ustać; tak 
jednak nie jest. Wytłumaczyć to można j e 
dynie tem, że jednocześnie płytka Fe wysyła 
równoważną elektrycznie ilość jonów Fe do 
roztworu, a analiza chemiczna tegoż łatwo 
nas o tem przekonać może. W powyższem 
zjawisku widzimy więc ustawiczną wymianę 
jonów pomiędzy roztworem, zawierającym 
jony, a metalem, który może tworzyć nowe 
jony. Ten ruch jonów z roztworu na metal 
i z metalu do roztworu jest niewątpliwie spo
wodowany istnieniem pewnych sił, bez któ
rych żadne zjawisko powstać nie może. Ja- 
kiegoż rodzaju są tu te siły, do jakiej znanej 
skądinąd kategoryi mamy je zaliczyć?

Nernst, prof. z_Gretyngi, który badaniami 
swemi najbardziej przysłużył się nowożytnej 
nauce, do utrwalenia rozwijanych w tym od
czycie poglądów, sprowadza siły te do tej samej 
kategoryi, do której zaliczamy prężność pary 
cieczy. Siłę, która powoduje rozpuszczanie 
się ciała stałego w ośrodku ciekłym, np. cu
kru w wodzie, nazywa on prężnością roztwór- 
ezą. Jestto własność, cechująca w więk
szym lub mniejszym stopniu każde ciało, 
zdolne do tworzenia roztworu. Jeżeli roz
twarzające się ciało odtrąca od siebie nie 
obojętne, lecz naładowane elektrycznie cząst
ki—jony, i tworzy roztwór elektrolityczny, 
siłę tę będziemy nazywali elektrolityczną 
prężnością roztwórczą ').

*) Autor niniejszego artykułu uważa polski 
przekład wyrazu „Losungstension”— „prężność 

| roztwórczą’’, za najbardziej odpowiedni, w prze-
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Ta analogia pomiędzy prężnością, roztwór
czą ciała przechodzącego do roztworu a pręż
nością cieczy, wytwarzającą parę, daje się 
jednak przeprowadzić i dalej, gdyż istnieje 
w samej rzeczy. Para, jak wiadomo, wywie
ra ciśnienie na ściany naczynia, w którem się 
znajduje. Czy jednak cząsteczki rozpuszczo
nego ciała w cieczy nie wywierają analogicz
nego ciśnienia? Na to pytanie odpowie
dzieć możemy twierdząco. Wyobraźmy sobie 
(fig. 5) następujące doświadczenie.

Słoik mały wypełniony czystym alkoholem 
obwiązujemy szczelnie pęcherzem i zanurza
my do szklanki czystej wody. Po pewnym 
czasie pęcherz wypręża się nazewnątrz, za
wartość cieczy w słoiku widocznie się powięk

sza i wywiera ciśnienie na ściany naczy
nia. Siła wyprężająca ścianę z pęcherza 
dojść może do tego stopnia, że pęcherz po 
pewnym czasie pęknie. W słoiku więc panu
je ciśnienie, o którego istnieniu możemy się 
także przekonać, przebijając ostrą śpilką 
ctwór w pęcherzu, po uprzedniem wyjęciu 
słoika z wody. Cienki strumień cieczy wy
pryśnie silnie do góry. Ciśnienie to jestto 
tak zwane osmotyczne ciśnienie roztworu. 
Panuje ono w każdym roztworze i jest tem 
większe im roztwór jest bardziej stężony. 
Analogią tę pomiędzy ciśnieniem pary a ci
śnieniem osmotycznem roztworu, odkrył 
pierwszy w roku 1885 sławny uczony holen-

ciwieństwie do używanyeh niekiedy przekładów 
„prężność roztworowa” lub „prężność elektro
lityczna7’.

derski van’t Hoff. On pierwszy objaśnił do
kładnie przyczynę całego szeregu analogicz
nych zjawisk i dowiódł, że ciśaienie osmo
tyczne jest nietylko jakościowo, lecz i ilo
ściowo równe ciśnieniu, jakie wywierają cząst
ki ciała rozpuszczonego, jeżeli, zajmując tę 
samę objętość co w roztworze, znajdują się 
w stanie gazu. Prawa więc gazów a prawa 
roztworów—to prawa caeteris paribus iden
tyczne. Nie mamy możności, ani leży to 
w ramach niniejszego odczytu, choćby w naj
grubszych zarysach rozwinąć tu obszerniej 
osmotyczną teoryą roztworów, podaliśmy tu 
jedynie w paru słowach określenie pojęcia 
ciśnienia osmotycznego, którem w dalszym 
ciągu posługtwać się niejednokrotnie bę
dziemy.

Wróćmy więc do dalszego rozważania kwe
styi rozpuszczania się ciał w cieczach. W mia
rę odrywania się coraz to nowych cząstek 
ciała btałego wskutek działania prężności 
roztwórczej, roztwór staje się coraz to bar
dziej stężonym. Jednocześnie wzrasta więc 
w nim ciśnienie osmotyczne, spowodowane 
przez siłę chcącą rozprężyć cząstki rozpusz
czone. Dopóki prężność roztwórcza jest więk
sza od ciśnienia osmotycznego proces roz
puszczania odbywa się trwale, choć z co
raz to mniejszą szybkośdą, ustaje jednak 
w chwili, gdy obie siły zrównoważą się zu
pełnie. Różne ciała posiadają różną im wła
ściwą prężność roztwórczą względem danego 
rozpuszczalnika, podobnie jak różną jest 
prężność pary poszczególnych cieczy. Skoro 
np. w chwdi zanurzenia płytki żelaza w roz
tworze CuSC^ miedź osiada na żelazie, wi
docznie prężność roztwórcza Fe musi być 
większa niż Cu.

Metale o wysokiej prężności roztwórczej, 
jak Mg (magnez), Zn odpowiadają bardzo 
lotnym cieczom i odwrotnie, pierwiastki po
siadające nieznaczną prężność roztwórczą, 
np. Ag, Hg, mają podobieństwo do cieczy 
trudnolotnych. Następująca tabelka zawie
ra szereg metali, ustawionych według ich 
prężności roztwórczej ic (kolumna 3) wzglę
dem normalnego roztworu kwasu siarkowe
go. Liczby kolumny 4 zawierają natomiast 
wartości liczbowe różnicy potencyałów w wol
tach, która powstaje, gdy dany metal zanu
rzymy w roztworze jego suli o normalnem 
stężeniu.



Nr 46 WSZECHŚWIAT 731

iu e
Metal Elektrolit prężność roztw. 

w atm.
różnica potenc 

w  woltach

Mk
3 S —

siarczan ---- >
0,115.1041 +  1,239

Al — +  1,010
Zn » 1,786 1019 +  0 524
Cd T) 0,J)99.107 +  0,162
Fe r» 1,068 104 +  0,093
Co n — —0,019
Ni r> — —0,022
Pb azotan 1,950 lO-2 —0,080
SnIV chlorek — -0 ,085
Sb n — —0,376
Bi n — -0,490
As •n — —0,550
Cu" siarczan 2,228.10~19 —0.580
H k' T) 0,223.10-32 —0,980
Ag azotan 0,223.10~33 —1,055
Pd chlorek — —1,066
P t n — — 1.140
Au 7) — — 1,356

Z tablic tych możemy z łatwością wywnio
skować, że takie metale jak Mg, Al, Za— 
o niezmiernie wysokiej prężności roztwór- 
czej, zawsze, nawet względem stężonego roz
tworu elektrolitów (soli), będą wysyłać jony 
do roztworu, więc ładować roztwór odjemnie. 
natomiast metale, posiadające odjemną war
tość prężności roztwórozej, zanurzone w roz
tworze ich elektrolitów nawet o stężeniu nor- 
malnem, ładować się same będą dodatnio, po
nieważ ciśnienie osmotyczne kationu w roz
tworze przeważa prężność roztwórczą me
talu. Liczby kolumny (4), opatrzone zna
kiem (-)-), świadczą, źe roztwór ładuje się 
dodatnio, przeciwnie oznaczone znakiem (—), 
odpowiadają tym przypadkom, kiedy roztwór 
strąca kationy na metale i sam ładuje się 
odjemnie.

Uzbrojeni w powyżej opisane fakty i po
znawszy dokładniej podstawy hypotezy, któ
rą te fakty jednolicie staraliśmy się wyjaśnić, 
możemy obecnie rozwinąć w dalszym ciągu 
teoryą ogniwa galwanicznego. Pomyślmy 
sobie szereg następujących doświadczeń. Za
nurzmy w roztworze ZnCl2 dowolnego stęże
nia dwie płytki Za i połączmy je drutem 
miedzianym nazewnątrz, włączywszy uprzed
nio w obwód jakikolwiekbądź przyrząd, 
wskazujący obecność prądu, np. czuły galwa- 
nometr. Prądu nie otrzymamy. Gdy jed
nak te same płytki zanurzymy w dwu roz
tworach ZnOI2 o rożnem stężeniu, jak to

z łatwością uczynić można w naczyniu, przed- 
stawionem na fig. 6, galwanometr G natych
miast wykaże obecność prądu. Zamiast Zn 
i jego elektrolitu możemy użyć innego meta
lu, np. Hg. Gdy do podobnego naczynia, 
jak uprzednio, nalejemy w obu probówkach 
rtęci i roztworu HgNOa o dowolnem lecz 
tem samem stężeniu, prądu w obwodzie nie
ma, dość jednak do jednej z próbówek dolać 
trochę stężonego roztworu KC1, a prąd 
natychmiast wystąpi, chlorek ten bowiem 
strąca z roztworu jony Hg, a roztwory jonów 
rtęciowych obok obu elektrod przestają po
siadać te są me stężenia. Tak więc, skoro

stężenie elektrolitu w sąsiedztwie obu elek
trod jest różne -kombinacya:

Hg | HoNOg -  H^NOj | Hg
rozcieńczony stężony

staje się ogniwem galwanicznem, którego siła 
elektrobodźcza jest tem większa, im większa 
jest różnica stężeń na obu elektrodach. 
Ogniwa takie będziemy zwali ogniwami kon
centracyjnemu Przyczynę powstawania prą
du w tego rodzaju kombinacyach pojmujemy 
odrazu na podstawie tego, cośmy powyżej 
powiedzieli o prężności roztwórczej metali. 
Na elektrodzie, graniczącej z roztworem bar
dziej rozcieńczonym, rtęć wysyła jony do roz
tworu, tworząc biegun odjemny ogniwa, na
tomiast naprzeciwległym biegunie jony rtęci 
wydzielając się z roztworu i oddając swój ł a 
dunek dodatni metalowi, tworzą tu biegun
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dodatni. Prąd więc w ogniwie ma kierunek 
od roztworu rozcieńczonego ku roztworowi ; 
stężonemu. Bardzo efektowne doświadczenie ! 
z ogniwem koncentracyjnem kombinacyi:

Sn | SnCI2 — SnCI2 | Sn
rozcieńcz. stężony

wykonać można w następujący sposób. Do 
naczynia walcowatego wlewamy stężony roz
twór chlorku cynawego i następnie ostrożnie 
dolewamy zgóry wody, tak, by uniknąć 
znaczniejszego zmącenia cieczy. Zawieszamy 
następnie na korku pręcik cynowy, sięgają- j  
cy warstw dolnych cieczy. Już po upływie 
dwu godzin pręcik cynowy w części zanurzo- j  

nej w stężonym roztworze widzimy pokryty j  
mnóstwem kryształów Sn w postaci dendry- 
tów, natomiast od góry cyna uległa zgryzie- j 
niu. Ten pręt cynowy spełniał tu czynność j  
elektrod i zarazem ich zewnętrznego łącz
nika.

Dotychczas rozważaliśmy ogniwa o elek- j 
trodach z tego samego metalu, wiemy jednak 
dobrze, że następująca kombinacya :

Zn | ZnS04 — CuS04 | Ca
norm. norm.

znana pod nazwą ogniwa Daniella, jest ! 
w powszecbnem użyciu, posiada bowiem | 
bardzo stałą siłę elektrobodźczą równą 
1,1 wolta Biegunem dodatnim tego ogniwa j  
jest płytka Cu, prąd więc w ogniwie dąży 
od Zn do Cu. Rozumiemy łatwo dlaczego 
Oto dlatego, że Zn z swą niepomierną pręż
nością roztwórczą wobec każdego roztworu 
elektryzować się musi odjemnie, natomiast 
Cu wobec normalnego roztworu CuS04 elek
tryzuje się dodatnio, nie wysyła bowiem jo
nów do roztworu, lecz przeciwnie roztwór je 
strąca, gdyż posiada ciśnienie osmotyezne 
wyższe od prężności roztwórczej miedzi. Gdy
byśmy jednak roztwór CuS04 znacznie roz
cieńczyli, natomiast roztwór ZnSOł zagę
ścili, biorąc go nasyconym, natenczas mogli
byśmy oczekiwać zniszczenia siły elektro- j 
bodźczej ogniwa, lub nawet odwrócenia jego \ 
biegunów. Tak jest w rzeczy samej. Na
dajmy ogniwu naszemu formę uwidocznioną 
na fig. 7.

Do jednego z dwu małych kubków szklą 
nych nalejmy stężonego roztworu ZnS04 
a do drugiego CuS04 również stężonego 
i połączmy oba naczynia rurką wypełniony

roztworem jakiegokolwiek elektrolitu, np. 
K2S04, zawiązawszy uprzednio oba jej końce 
otwarte pęcherzem. Będzie to zwykłe ogni
wo Daniella z dodatnim biegunem na mie
dzi, o pewnej stałej różnicy potencyałów. 
Włączony w obieg tego ogniwa galwanometr 
wskaże wychylenie igły, dajmy na to, w stro
nę (a)j gdy jednak roztwór CuS04 zlejemy 
i zastąpimy wodą, wychylenie to zmniejszy 
się znacznie, świadcząc o zmniejszaniu się 
siły elektrobodźczej ogniwa. Zmieniając roz
twór CuS04 na wodę, właściwie rozcieńczy
liśmy go tylko znacznie, możemy jednak 
z roztworu tego usunąć jony miedzi całkowi
cie, wiążąc je chemicznie zapomocą stężonego 
roztworu KCN. Wskutek reakcyi z cyankiem 
potasu miedź tworzy odjemny jon złożony 
Cu(CN)2 , roztwór więc dodatnich jonów Cu

nie posiada, a płytka miedziana wobec takiego 
roztworu, posiadając prężność roztwórczą 

i wyższą od ciśnienia osmotycznego jonów Cu, 
{ ładuje się odjemnie. Jeżeli więc różnica po

tencyałów między elektrodą Cu a jej roztwo
rem przewyższy różnicę tę na płycie Zn, na
tenczas odwrócą się bieguny ogniwa, a kieru
nek prądu ulegnie zmianie. Doświadczenie 
w ten sposób wykonane stwierdza się istot
nie. Strzałka galwanometru przyjmuje po
łożenie (b).

Kombinując w powyższy sposób, jak 
w ogniwie Daniella, różne metale i roztwory 
ich soli z sobą, możemy zawsze uzyskać ogni
wa o pewnej sile elektrobodźczej, która, jak 
widzimy, jest równą sumie algebraicznej róż
nicy potencyałów na obu elektrodach i w ich 
roztworach. Gdybyśmy więc mogli oddziel-
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nie określić różnicę potencyałów jednej tylko 
elektrody, bylibyśmy również w stanie obli
czyć różnicę tę dla każdej innej elektrody, 
mierząc bezpośrednio sumę algebraiczną obu 
tych różnic, czyli siłę elektrobodźczą danej 
kombinacyi. Różnicę tę oddzielnie dla jed
nego metalu i roztworu jego elektrolitu udało 
się znaleźć przez zastosowanie ciekłej elektro
dy, mianowicie dla Hg. W przypadku tym 
możemy na zasadzie zjawisk elektrokapilar- 
nycb, których tu dla braku miejsca bliżej 
rozważać nie jesteśmy w możności, oznaczyć 
pojedyńczą różnicę potencyałów (E) itęci 
względem roztworu zawierającego jony Hg. 
Różnica ta wynosi, podług pomiarów dokona
nych rozmaitemi metodami, dla kombinacyi

Hg | Hg2SOv e =  —0,99 wolt,

a dla roztworu chlorku, t. j. dla kombinacyi:

Hg | HgOl, e — —0,56 wolt.

Kombinując jednę z tych elektrod, np. 
Hg | HgCl, znaną pod nazwą normalnej 
kalomelowej, inne metale i roztwory ich elek
trolitów, możemy z pomiaru całkowitej siły 
elektrobodźczej E  takiego ogniwa obliczyć 
pojedyńcze różnice potencyałów poszczegól
nych elektrod. Odpowiednie dane liczbowe 
mamy zebrane w tablicy na btr. 731. Posia
dając je, możemy jednak i odwrotnie zgóry 
obliczyć siłę elektrobodźczą każdego ogniwa 
skombinowanego z tych elektrod, jak również 
przepowiedzieć kierunek prądu, przez to ogni
wo wytwarzanego. W ten sposób, np. obli
czamy dla ogniwa Daniella

E  =  +0,524—(—0,580) =  1,104.

Doświadczenie sprawdza liczbę tę najdo 
kładniej.

Z powyższych nielicznych przykładów wi
dzimy, do jakich wspaniałych wniosków do
prowadziły nas rozumowania, oparte na na- 
leźytem wyjaśnieniu pojęcia o ciśnieniu 
osmotycznem i prężności roztwórczej me 
tali. Cała teoryą ogniwa elektrycznego 
w myśl tych rozumowań staje się zdumie
wająco prosta, i co zatem idzie łatwo zrozu
miała. Historya ogniwa elektrycznego, od 
chwili odkrycia go przez Yoltę (1788), uczy 
nas jednak, że 100 lat minęło, zanim do tych 
wniosków dojść potrafiono. Dzieła tego do
konał Nernst, tworząc osmotyczną teoryą

ogniwa, której treść w najgrubszych zarysach 
z pominięciem wszelkich teoretycznych dowo
dów i matematycznych rachunków w odczy
cie niniejszym starałem się przedstawić. Na 
zakończenie tego rozdziału dodam jeszcze 
tylko określenie ogniwa elektrycznego, poda
ne przez twórcę jego teoryi, a nadzwyczaj 
trafnie malujące teoryi tej istotę : „Ogniwo
elektryczne —to motor, podobny do maszyny 
parowej, a różniący się od niej tylko tem, że 
jest poruszany nie siłą prężności pary, lecz 
silą ciśnienia osmotycznego”.

(DN)

KOREK i DĄB KORKOWY.

Substancya korkowa, która się przerabia 
na znane wszystkim korki do butelek, jest 
tkanką rozpowszechnioną w świecie roślin
nym, złożoną z komórek cienkościennych 
i napełnionych powietrzem. Jedno jest tylko 
drzewo, którego kora zawiera dostateczną 
ilość korka, żeby mogła być użyta do celów 
technicznych. Jestto dąb korkowy, Quercus 
suber L. i przez J. Gaja nazwany gatunek 
Quercu8 occidentalis, bardzo mało od pierw
szego się różniący. Dr. A. E. Muller wydał 
niedawno bardzo wyczerpującą monografią 
dębu korkowego, z której następujące czer
piemy szczegóły.

Dąb korkowy dochodzi do 10—15 m wyso
kości, rzadko więcej, a. do 3—5 m obwodu 
pnia, który w niewielkiej od ziemi odległości 
rozdziela się na węzłowate gałęzie i tworzy 
koronę szeroką, ale skąpo ulistnioną. Rośnie 
w zachodniej połowie Europy południowej 
i na wybrzeżach północnych Afryki zachod
nie, na wschód do Dalmacyi, na północo- 
zachód do Gaskonii. Dęby korkowe rosną 
równie dobrze tia równinach jak w górach, 
a najlepiej na wzgórzach i stokach gór śred
niej wysokości. Jego granica w górę jest 
różna, stosownie do szerokości geograficznej. 
Najwyższa jego granica jest w górach Al- 
geryi, bo 1 300 m; w Sycylii, na stokach Roc- 
ca Busambra, granica dochodzi 1 000 m, 
w Hiszpanii, na Sierra Contrayiesa (Granada 
południowa) —góra 1 200 m, .a we Francyi 
na Mont des Maures (Prowancya) —700 m. 
Średnia strefa wzrostu różni się od tycb
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cyfr skrajnych: w Alger^i jest od 200 do 
800 w, w Hiszpanii od 400—600 wt.

W północnej części tej strefy dębu korko
wego, np. we Francyi południowej, rośnie on 
lepiej na stokach gór zasłoniętych od półno
cy od ostrych wiatrów, zwanych mistral, 
w południowej zaś części, jak w Algeryi 
i Tunetanii—lepiej na tych, które są zasło
nięte od palącego wiatru sirocco.

Dąb korkowy rośnie na różnych gruntach, 
ale najlepiej na tych, które zawierają kwas i 
krzemowy, gorzej na gliniastych, a najgo- J 
rzej na wapiennych. Najodpowiedniejszym 
jest grunt lekki, ale równie dobrze rosną j  

dęby korkowe na gruncie o skalnem podłożu. J 
I  tak, w prowincyi Gerona wszystkie prawie 
lasy z dębu korkowego rosną na gruncie gra- | 
nitowym i pokładach sylurskich, w prowin- 
cyach Estremadura i Alemtejo—też na gra
nicie, w Sierra Morena -  na łupkach krysta
licznych; rosną nawet na piaskowcach i na 
lekkim piasku, o ile tylko w nim wilgoć się 
trzyma, np. w prowincyi Huelva i w depar
tamencie Landes we Francyi, gdzie podgle
bie leżące pod piaskiem nie przepuszcza wo
dy, przeto _,w piasku wilgoć dostateczna się 
utrzymuje.

Oprócz własności gruntu, ważnemi są dla 
pomyślnego wzrostu dębu korkowego tem
peratura i opady atmosferyczne.

Dąb korkowy potrzebuje klimatu umiarko
wanego i ciepłego. Oba jednak gatunki po
trzebują każdy inuych warunków : Quercus 
suberlubi czystą atmosferę ciepłą, słoneczne 
wzgórki i góry strefy nadśródziemnomor- 
skiej, zaś Quercus occidentalis zadawala 
się mniej ciepłemi i jasnemi, zwykle nawet 
pokrytemi mgłą wybrzeżami Atlantyku, ma 
więc naturę odporniejszą niż Quercus suber 
i rośnie w wyższych od niego szerokościach 
geograficznych.

Wogóle dąb korkowy wymaga łagodnej 
zimy i wytrzymuje raczej wielkie gorąco niż 
mały mróz. Widziano jednak przykłady, że 
2—3 letnie drzewka wytrzymywały bez wiel
kiego uszkodzenia'—4° do —6° i -J-4G0 C.

Waźniejszemi prawie od temperatury są 
dla dębu korkowego opady atmosferyczne; 
potrzebuje on dość deszczów, głównie w zi
mie, w jesieni i na wiosnę, tak jak się to 
dzieje w zachodniej części strefy nadśród- 
zieinnomorskiej

Hiszpania jest krajem w Europie, posiada- 
I jącym najwięcej lasów z dębu korkowego, 
j pokrywają one tam bowiem 255 000 hekta

rów. Lasy te nie składają się tylko z same
go dębu korkowego, rośnie też z nim dąb ka
mienny, czyli Quercu8 ilex. Pokrywają one 
najchętniej wzgórki i stoki gór, dochodzą do 
800 m nad poziom morza, ale zwykła wyso
kość ich zasięgu jest 500—600 m.

Lasy te rosną w prowincyach, w których 
padają deszcze, a więc niema dębów w pro
wincyach Valencia, Alicante, Murcia, Alme
ria, Aragonia i Leon.

Najwięcej ich zaś jest w prowincyach K a
talonii, Andaluzyi dolnej i Estremadurze. 
Katalonia posiada najpiękniejsze i najlepiej 
uprawne lasy z dębu korkowego nietylko 
z całej Hiszpanii, ale ze wszystkich krajów 
produkujących korek. Rosną one na połud
niowych stokach Pireneów, na wzgórzach
1 zboczach gór Katalońskich i na równinie 
Ampurdan, leżącej między temi górami a wy
brzeżem. W prowincyi Valencia znikają 
zupełnie. W Katalonii są słynne lasy pro-

! wincyi Gerona, pokrywające przestrzeń 
80 000 hektarów i stanowiące prawie ‘/3 la
sów hiszpańskich. Rosną one głównie na 
podnóżach Pireneów, między Junguera a Fi- 
gueras, na granitowych stokach Sierra de 

I las Gabarras, między równiną Gerona a rze
ką Torrera i kolo Arbucias, u stóp Sierra 
de Monseny. Blisko wybrzeża leżą mia- 

| steczka Blanes i Galonge, które dostarczają 
korka bardzo w handlu cenionego. Po K a
talonii Andaluzya dolna jest najobfitszą 
w dąb korkowy; w prowincyi Huelva pokry
wają one 54 000 hektarów, i tam rosną na 
stokach gór i w dolinach zachodniej części 
łańcucha Sierra Morena, utworzonego z gra
nitu i gnejsu, a bogatego w wodę. Najpięk
niejsze, z odwiecznych drzew złożone części 
lasu, otaczają miasto Aracena, leżące na pła- 
skowzgórzu Sierry.

Lasy w prowincyi Sevilla, zajmujące
2 800 hektarów, pokrywają wzgórza między 
miastami Sevilla a Utrera, tudzież rosną na 
łańcuchu Sierra de Pedroso. Prowincya

j Oadiz posiada prawie tyle lasów, co Sevilla; 
najpiękniejsze pokrywają góry między Gua- 
diaro a Guadalete; tam są lasy tylko z dę
bów korkowych, bez innych drzew, a dęby te 
są odwieczne.
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W prowincyi Cordoba lasy dębowe pokry
wają y 5U0 hektarów i rosną z piniami po
mieszane na górach piaskowcowych Sierra 
de Cordoba.

Lasy Andaluzyi dolnej łączą się z lasami 
Granady; w prowincyi Malaga dęby korkowe 
są pomieszane z kamiennemi.

Oprócz Katalonii i Andaluzyi, Estrema- 
dura jest bogata w dęby korkowe, zwłaszcza 
■w prowincyi Caceres są wielkie lasy.

JNa płaskowzgórzu Hiszpanii środkowej 
znajdują się, mimo źe ono ma klimat ostry 
i suchy, na stokach gór, miejsca osłonięte 
i mające nieco deszczu—i tam rosną dęby 
.korkowe.

Mniej już jest tych drzew w północnej 
i północno-zachodniej części Hiszpanii; głów- 
nem ich siedliskiem jest Stara Kastylia i pół
nocne stoki gór Kantabryjskich.

W Galicyi lasy są wyniszczone, zostało ich 
tylko trochę w dolinie Mino, między miasta, 
mi Orense i Tuy.

Portugalia posiada, w swej południowej 
części, rozległe lasy z dębu korkowego. F ran 
cya ma je w Gaskonii, Prowancyi i na Kor
syce. Włochy, ubogie w lasy, nie mają też 
i dębów korkowych.

Dąb korkowy znany był już grekom i rzy
mianom, ale korków zaczęto używać w now
szych czasach, wtedy gdy się rozwinął prze
mysł butelkowy i gdy zaczęto uszlachetniać 
korek przez zdjęcie jego pierwszej zewnętrz
nej warstwy. Pierwsze ślady uprawy dębu 
korkowego znajdujemy w Hiszpanii, w dru
giej połowie X V III  wieku. Początek dał 
jej niemiec pewien w prowincyi Gero- 
na. Uprawiał on dęby, które dzierżawił, 
i wysyłał korek do przerobienia do Niemiec. 
Z a  przykładem niemca poszli miejscowi 
mieszkańcy i uprawa dębu korkowego roz
szerzyła się z Gerony na całą Katalonią. 
Zaraz powstały, w bliskości lasów, zakłady 
do krajania korka i korki katalońskie zdoby
ty sobie na rynkach innych krajów sławę, 
którą do dziś zachowały. Katalonia była 
więc kolebką uprawy dębu korowego. I  dziś 
posiada ona najlepsze z całej Hiszpanii lasy, 
najlepiej uprawne i najlepszą dające korę. 
Andaluzya i Estremadura, choć też bogate 
w dąb korkowy, nie równają się z Katalo
nią pod względem uprawy drzew i dobroci 
kory.

Od r. 1830 zaczęto uprawiać dąb korkowy 
w Algeryi, a w Tunetanii okupacya tego 
kraju przez francuzów w r. 1887 miała te 
dobre skutki, że wzięto wszystkie lasy 
w uprawę, a korek stał się ważnym artyku
łem handlu.

Oto co dr. Muller opowiada o zużytkowa
niu i obrabianiu korka. Korek zdatny do 
handlu okazuje się na dębie po zdjęciu pierw
szej naturalnej warstwy zewnętrznej. Z po
wodu rozmaitej szybkości wzrostu młodych 
dębów za normę rozpoczęcia eksploatacyi ko
ry uważają nie wiek, ale obwód drzewa, któ
re powinno mieć najmniej 35—40 cm śred
nicy, żeby mogło zdjęcie korka znosić bez 
szkody dla siebie. Do tego rozmiaru dąb 
dochodzi w wieku lat 25—30. Po pierw- 
szem zdjęciu warstwy zewnętrznej korek na
rasta tak, że po 9—12 latach może być zdję
ty do handlu, ale ten pierwszy zbiór daje 
korek dość gąbczasty i porowaty. Po każ
dym zbiorze poprawia się jego gatunek i by
wa on doskonały w czwartym lub piątym 
zbiorze. Dobroć jednak korka zależy od 
stanowiska drzewa. Grunt jałowy i suchy 
daje cienkie, ale dobre warstwy korka, pod
czas gdy grunt tłusty i wilgotny daje war
stwy grube, ale gąbczaste i popękane, a więc 
mniejszej wartości. Jeden zbiór korka od
dalony jest od drugiego o 8—12 lat, sto
sownie do mniej lub więcej południowego 
stanowiska. W Algeryi i Tunisie okres ten 
wynosi 8 —9 lat, w Hiszpanii i Portugalii 
10, a we Francyi 12 lat. W  zasadzie póty 
można korek eksploatować, póki drzewo 
żyje, ale zwykle zbiór ustaje, gdy drzewo 
doszło 200 lat wieku, bo im starszy dąb, 
tem powolniej korek narasta, chociaż jest 
w coraz lepszym gatunku. U drzew mają
cych lat 120 —150, pilnuje się okresu 14 do 
16-letniego, żeby warstwy były dostatecznie 
grube.

Oddzielenie warstwy korkowej od drzewa 
odbywa się bardzo ostrożnie, żeby nie skale
czyć kory. Z młodych drzew korę zdejmuje 
się z pnia tylko, ze starych także z grubszych 
gałęzi, które właśnie najlepszego korka do
starczają. Korek najłatwiej oddziela się od 
kory w chwili poruszenia się pierwszych so
ków i wykształcania się młodych liści. Czas 
ten różny jest w różnych krajach : w Algeryi 
i Tunisie przypada w końcu maja lub po-
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czątku czerwca, w Hiszpanii, Portugalii, 
Francyi i Włoszech—w lipcu lub początku 
sierpnia.

Zbiór korka powinien być skończony przed 
wielkiemi upałami lub porą deszczów, ina 
czej bowiem soki nie tak silnie krążą i korek 
mniej łatwo się oddziela, z drugiej zaś stro
ny sirocco w Sycylii i Afryce, silano w Hisz 
panii południowej, tudzież długie deszcze 
szkodzą drzewom ogołoconym z korka.

Korek zdejmują w sposób następny: 
robią się naokoło drzewa nacięcia przecho 
dzące przez warstwę korka, o 1 m od siebie 
odległe. Te nacięcia poprzeczne łączą się 
przez podłużne, gdy drzewo jest cienkie wy
starcza jedno takie nacięcie i korek zdejmu
je się w postaci cylindra; na grubych drze
wach robi się kilka nacięć i wtedy korek zdej 
muje się w postaci płyt prostokątnych; ude 
rza się drzewo rękojeścią siekiery i korek 
wskutek tego oddziela się od kory.

Wydajność drzewa jest różna; zależy ona 
od wieku jego, grubości i stanowiska.

Drugi zbiór daje dwa razy tyle co pierw
szy i następne są coraz obfitsze. W 120 lat 
drzewo daje 9 zbiorów, a z nich 221 Tcg 
korka w cenie około 100 franków. Jeżeli ra
chujemy, że dąb korkowy do 200 lat wieku 
daje korek i że przez ten okres bywa 12 do ( 
15 zbiorów, przekonamy się, źe jest drzewem 
najbardziej produkcyjnem z drzew leśnych. {

Póki płyty korkowe są świeże i miękkie, 
należy je wyprostować. W tym celu ukła- j 
dają je jedne na drugich stroną wklęsłą do 
góry. obciążają kamieniami i tak trzymają 
je 6 do 8 tygodni, po upływie których wiążą 
je w pęki. W tym stanie idą do handlu j a 
ko „surowe”, albo w lesie bywają jeszcze 
oskrobywane z resztek kory, albo w dużycli 
szopach gotowane i oskrobywane. Płyty 
korkowe gotują w prostokątnych wannach 
miedzianych, 2 do 3 m długich i głębokich. 
i y 2 do 2 m  szerokich. Są one do połowy 
napełnione wodą, utrzymywaną w stanie 
wrzenia. Płyty korka, powiązane w pęki. 
wrzucają do wody, obciążają ciężarami i go
tują przez y2 lub 3/4 godziny. Przez goto
wanie uchodzi z korka kwas garbników} 
i inne związki, w wodzie rozpuszczalne, a ko
rek zyskuje na sprężystości. System angiel
ski oczyszczania korka polega na tem, źe 
płyty korkowe lekko się opalają w ogniu

z resztek kory i miotłą oczyszczają ze zwęglo
nych resztek. Płyty zaś gotowane, jeżeli 
przedtem w lesie nie były oskrobane, są po 
wygotowaniu oskrobane z resztek kory za-t 
pomocą heblów lub skrobaczek, bardzo zaś 
często zapomocą maszyn.

Wskutek tych operacyj płyty korkowe 
bardzo tracą na wadze, zwykle 20 do 30a/o.

Po gotowaniu i oskrobaniu płyty korkowe 
dostają się w ręce robotnika, który ostrym 
nożem wyrzyna niektóre ich części, dlatego 
żeby płyty módz potem łatwiej gatunkować. 
Po przegotowaniu ściskają płyty zapomocą 
prasy hydraulicznej w paki, ważące 70 do 
80 lig i otaczają je obręczami źelaznemi.

Cena takich płyt korka jest różna : po
dwójny centnar najlepszego gatunku kosz
tuje 120 do 150 franków, niższe gatunki są 
tańsze, a najgorszy kosztuje 15 do 20 fr.

Drugim pożytkiem z dębu korkowego jest 
otrzymywanie kory garbarskiej; przemysł 

J  ten kwitnie głównie w Sycylii.
Głównemi przymiotami korka są : lekkość,

| sprężystość, nieprzepuszczalność dla cieczy,
| a w części dla gazów, odporność przeciw róż- 
| nym środkom rozpuszczającym, złe przewod

nictwo głosu i ciepła. Najcenniejszemu przy
miotami s ą : nieprzepuszczalność i spręży
stość; one to wywołały wyrób korków, po
chłaniający 90% całego plonu z dębów kor
kowych. Początek temu przemysłowi da
ła prowincya Gerone w Hiszpanii, gdzie 
w r. 1760 zaczęto wyrabiać korki do butelek, 
które sprzedawano na słynnych w owych 
czasach jarmarkach w Beaucaire we Eran- 
cyi. Przemysł ten rozwinął się w całej 
Hiszpanii, ale po całym świecie rozpowszech
nił się dopiero w połowie X I X  wieku. Korki 
wyrobione są obciążone wysokiemi cłami, na 
korek surowy ceł niema, dlatego to wiele 
państw korek surowy sprowadza i u siebie 
na korki przerabia. Najlej.sze korki robią 
się dotąd w Katalonii i z tej prowincyi są 
rozsyłane do wszystkich krajów. Do wyrobu 
korków zdatne są wszystkie płyty, które po 
oskrobaniu mają jeszcze więcej niż 22 cm 
grubości, chociaż i cieńsze, jeżeli są w do
brym gatunku, używane bywają do wyrobu 
koreczków do lekarstw i perfum.

Korki wyrabiane są w sposób następny. 
Płyty korkowe gotują się ’/2 godziny w wo
dzie, potem przechowują się w wilgotneia
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miejscu, żeby je łatwiej było kroić. Płyty 
krają się w pasy tak szerokie jak mają być 
długie korki. Pas taki kraje się w kostki, 
a z kostek wykrawają się korki. Szerokość 
korka jest określona grubością płyty, a jego 
oś podłużna jest równoległa do osi drzewa 
i pierścieni rocznych, pory więc korka prze
chodzą korek w szerokość. Są jednak duże 
korki, t. zw. „szpunty”, które prosto z płyty 
są wykrawane i których oś jest prostopadła 
do pierścieni rocznych, a pory są w kierunku 
długości korka.

Roboty koło korków wykonywają teraz 
maszyny. Maszyna, wyrzynająca korki z kos
tek, może ich zrobić dziennie 12—15 000, 
podczas gdy ręką można ich zrobić zaledwie 
1 000. Korki do wina szampańskiego ro
bione są zawsze ręcznie, co oszczędza dużo 
materyału. Odpadki w razie krajania ma
szyną wynoszą 45 —50%, w razie pracy 
ręcznej mniej znacznie.

Gotowe korki sortują ręcznie lub maszy
ną, która może 30 000 sztuk na godzinę po- 
gatunkować. Po gatunkowaniu korki wa
żą lub liczą; to ostatnie robi się też zapo
mocą maszyny, która w godzinę 100 000 
sztuk przeliczyć może. Na sprzedaż pakują 
korki w wory, zawierające 30 000 lub 15 000 
sztuk. Wory, mające po 100 grosów, są 
przeznaczone na wywóz do Anglii. Dla na
dania korkom jasnej, ładnej barwy, myją je 
przed pakowaniem w rozcieńczonym roz
tworze kwasu solnego i szczawiowego, albo 
też wystawiają w workach na działanie dwu
tlenku siarki.

Od r. 1860 korek używany jest do wyrobu 
linoleum.

Streściła M. Twardowska.

SPRAWOZDANIE.

—  Botanika szkolna na klasy wyższe z trzy
stu dwuma rycinami w tekście przez dr. Józefa 
Rostafińskiego, profesora Uuiweriiytetu Jagielloń
skiego, członka Akademii Umiejętności. Wydanie 
II całkiem przerobione. Kraków, nakładem auto
ra, 1901.

W 19 lat po wyjściu pierwszego wydania tej 
książki ukazało się obecnie drugie, jak w tytule 
zaznaczono, zupełnie przerobione. Istotnie po

między obecuem a pierwszem wydaniem zachodzą 
różnico tak znaczne, że obecne za nową książkę 
uważaćby można. Zaznaczmy z góry, że te róż 
nice wypadły bardzo korzystnie dla wartości 
książki, a polegają na trzech rzeczach : 1) na 
znacznem skróceniu tekstu, 2) na zmianach w je 
go układzie i 3) na zmianach w sposobie trakto
wania rzeczy.

Co do pierwszego :
Przy używaniu pierwszego wydania w szko

łach galicyjskich okazało się, że materyał nagro
madzony w książce był zbyt obszerny, tak że 
przerobienie go z uczniami w czasie na naukę 
botaniki przeznaczonym, było wręcz niemożliwe. 
Skutek był ten, że nauczyciel musiał albo sam 
robić odpowiednie skrócenia przez opuszczanie 
pewnych ustępów, albo przeciążał uczniów, 
a przecież nie był w stanie całej książki z nimi 
przerobić. Ta okoliczność, jak niemniej dążenie 

I galicyjskiej rady szkolnej do tego, aby dawać 
j  uczniom do ręki jaknajtreściwsze podręczniki,
I skłoniły autora do bardzo znacznego skrócenia 

obecnego wydania. Objętość tekstu wynosi obec
nie przynajmniej o i/3 mniej niż w pierwszem 
wydaniu. Szczególniej znacznie, bo więcej niż 
do połowy, została zredukowana część książki 
traktująca o roślinach niższych, zwłaszcza „glo
nach” i grzybach, których hardziej szczegółowy 
opis mało nadaje się do nauki w szkołach 
średnich.

Co do drugiego, t. j. co do układu :
I w tem nowem wydaniu podobnie jak w pierw

szem, autor zaczyna rzecz swoję od opisu pier- 
wotka i na nim zaznajamia uczniów z budową 

i i własnościami komórki roślinnej oraz z glówne- 
mi czynnościami jej życia, ale gdy po opisaniu 
„glonów”, grzybów i mszaków wypada mu trakto
wać o roślinach naczyniowych, nie przys!ępuje 
jak w pierwszem wydaniu odrazu do opisu pa
proci, skrzypów i t. d., ale pierwej pod ogólnym 
tytułem „Rośliny wyższe" przedstawia we wstę
pie, na 42 stronicach, najważniejsze zasady ana
tomii, organografii i fizyologii organów wegeta
tywnych roślin naczyniowych. Po tej części 
ogólnej idzie dopiero opis roślin skrytopłcio- 
wych, który w całości zajmuje tylko 9 stronic, 
poczem następuje znowu rzecz ogólna o budowie 
i czynnościach organów rozrodczych u roślin 
okrytoziarnowych, a więc o ich kwiatach, owo
cach i nasionach, a wreszcie szczegółowa syste- 
ma'yka tych roślin. Tę systematykę autor roz
poczyna od tego (co jest także nowością w sto
sunku do pierwszego wydania), że na przykła
dzie roślin jaskrowatych stara się zaznajomić 
uczniów z ogólnemi podstawami, na których 
opiera się systematyka roślin, podaje ich klasy- 
fikacyą, a potem daje opis dwudziestu kiłku naj
bardziej typowych rodzin. Przy każdej z opi
sywanych rodzin wzmiankuje o rodzinach z nią 
spokrewnionych, których bliżej nie opisuje. 
Książka kończy się, jak i w pierwszem wydaniu, 
podaniem na ostatnich 7 stronicach najważniej
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szych wiadomości z paleontologii i geografii 
roślin.

Te zmiany w układzie materyału są dla dy
daktycznej wartości książki bardzo korzystne. 
W pierwszem wydaniu dopiero pod roślinami 
okrytoziaruowemi autor dawał opis budowy 
i czynności korzeni, łodyg i liści oraz opis po ■ 
szczególnych sys'emów tkanek. Tymczasem 
uczeń musiał się z temi wszystkiemi rzeczami 
spotykać już przy paprociach, skrzypach, widła
kach i roślinach iglastych. Pociągało to za sobą 
to, że musiano operować z pojęciami dla ucznia 
jeszcze dobrze nie zrozumialemi bez ich dokład
nego objaśnienia, co oczywiście utrudniało naukę. 
Tej niedogodności autor zaradził obecnie w zu
pełności przez umieszczenie owej ogólnej części 
ua czele opisu roślin wyższych.

Co do trzeciego :
Trzecia i najważniejsza różnica obecnego w y

dania od dawniejszego dotyczę sposobu trakto
wania rzeczy. Ten sposób jest w obecnem wy
daniu zasadniczo różny nietylko od tego, jaki 
był użyty w pierwszem, ale i od tego, z jakim 
wogóle spotykamy się zwykle w szkolnych pod
ręcznikach botaniki. Zazwyczaj traktuje się ma
teryał w tych podręcznikach w sposób przeważ
nie opisowy, wplatając tylko przy opisach orga
nów i szczegółów ich budowy uwagi o ich biolo- 
gicznem znaczeniu W obecnem wydaniu autor 
postępuje wręcz odwrotnie : na pierwszy plan 
wysuwa wszędzie biologiczne zadanie danego 
organu lub tkanki, a potem, w ich opisie, wska
zuje w jaki sposób szczegóły budowy są przy
stosowane do spełniania tego zadania. W ten 
sposób traktowana jest we wstępie do roślin 
wyższych anatomia i organografia organów we
getatywnych, w ten sam sposób we wstępie do 
roślin okrytoziarnowych budowa kwiatów i owo
ców. Odpowiednio do tego, opisując kwiaty, 
autor mniej tu zajmuje się nomenklaturą róż
nych form kielicha, korony i t d., a traktuje całą 
rozmaitość form kwia(owych przedewszystkiem 
z punktu widzenia ich przystosowania się do 
przenoszenia pyłku z pręcików na blizny. Tak 
samo w opisie owoców główny nacisk kładzie na 
urządzenia służące do rozsiewania nasion.

To traktowanie anatomii i organografii roślin 
wyższych ze stanowiska biologicznego wyróżnia 
wybitnie i dodajmy zaraz nader korzystnie obec 
ne wydanie rozpatrywanej książki od ogółu pod
ręczników szkolnych botaniki. Wielka korzyść 
płynąca z takiego traktowania rzeczy polega na 
tem, że przez określenie zgóry zadania, jakie 
w życiu rośliny przypada pewnemu organowi lub 
tkance i przez ciągłe wykazywanie, jak szczegóły 
ich budowy są do spełniania tego zadania przy
stosowane, czynimy te szczegóły i bardziej zaj- 
mującemi i bardziej zrozumialemi i latwiejszemi 
do zapamiętania dla uczniów. Dlatego należy 
się spodziewać, że nauka botaniki w szkołach 
średnich zyska wiele przez zastosowanie sposobu 
traktowania rzeczy wprowadzonego obecnie

przez autora, bo mniej obciążając pamięć ucz
niów, więcej przyczyniać się będzie do rozbu
dzenia ich myśli, co uczyni naukę łatwiejszą, 
pożyteczną i bardziej zajmującą. Talent pisar
ski autora zbyt jest znany, abyśmy potrzebowali 
szeroko uzasadniać, że wytknąwszy sobie taki 
tryb posłępowania potrafił się też szczęśli- 

, wie do niego zastosować, i że w końcu jego  
przedstawienie rzeczy jest wszędzie zajmujące 
i jasne.

Podniósłszy wielkie dydaktyczne zalety nowe
go podręcznika, wypada teraz wytknąć niektóre 
jego braki. Braki te polegają na tem, że nie
stety i dó tego nowego wydania zakradły się tu 
i owdzie pewne niedokładności, z których niektó
re w książce szkolnej są dosyć rażące i wyma
gałyby sprostowania. Podam je tu kolejno, tak 
jak je podczas czytania książki dostrzegłem.

Na str. 4 tytuł 11 powiedziano : „Umieszcza
jąc np. komórkę pierwotka w roztworze 2°/0 
saletry, soli kuchennej, cukru, alkoholu lub ja 
kiegokolwiek środka odciągającego wodę, wi
dać, że plazma odstaje od błony, zaczyna się 
kurczyć, zbija się w grudkę i ostatecznie zamie
ra”. Ustęp ten jest dość niefortunny. Przede
wszystkiem mógłby z niego uczeń wnosić, że 
roztwór 2°/0 soli kuchennej, takiż roztwór sa- 

I letry lub wreszcie cukru trzcinowego jednakowa 
działają na odciąganie wody z komórki. Oczy
wiście pojęcie takie byłoby zupełnie błędne, bo 
wartość osmotyczna każdego z tych 2°/0 roz
tworów jest inna. Dalej, żadna komórka roślin
na, tem mniej komórka pierwotka (jako zielona 
więc asymilująca) nie mogłaby być splazmolizo- 
wana a tem mniej zabita przez 2°/0 roztwór 
cukru, bo wartość osmotyczna soku komórkowe
go nawet w komórkach gdzie on jest najbardziej 
rozcieńczony (np. komórkach naskórka) jest co 
najmniej 4 razy większa niż wartość osmotyczna 
2°/0 roztworu cukru trzcinowego. Co do pier
wotka, to wątpić nawet można czy 2°/0 roztwór 
saletry a nawet soli kuchennej wystarczyłby do 
wywołania plismolizy. W praktyce laboratoryj
nej do wywołania szybko plasmolizy używa się 
zwykle roztworów daleko bardziej stężonych, np. 
10°/o roz'woru saletry.

Aby ten błąd skorygować możnaby kazać 
uczniom poprawić w książce „roztwór 2°/0“ na 
„roztwór kilkunastoprocentowy”.

Na i-tr. 5 podany jest wzór glukozy (•C6H120 6’)n r 
a wzór cukru trzcinowego (C^H^On)!! . W obu 
razach to n Tdzy  jest niepotrzebne, bo wiado
mo, że wzory C6H120 B i C^H^Ojj odpowiada
ją właśnie wielkościom cząsteczkowym glukozy 
i cukru trzcinowego.

Na str, 4 tyt. 9 wyrażenie : „przez oddycha
nie komórka staje się lżejsza” i na str. 6 tyt. 17 
„Wzrost” wyrażenia: „więc pierwotek zyskuje
na wadze więcej przez przyswajanie niż traci 
przez oddychanie” i „w miarę przyswajania ros
ną z czasem wszystkie części pierwotka“ nie zu
pełnie są ścisłe, a przynajmniej łatwo mogłyby
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być przez uczniów źle zrozumiane. Bo komórka 
roślinna albo i cala roślina może nie przyswajać 
wcale, oddychać bardzo energicznie, a jednak nie 
tracić ale zyskiwać na wadze, jeżeli rośnie przez 
przemianę materyi i przybieranie wody, gdyż 
wzrost odbywa się niekoniecznie rw miarę przy
swajania” , ale także na koszt materyałów zapa
sowych choćby w tej samej komórce złożonych 
(np. kiełkowanie zarodników). Tę rzecz nale
żało pod tytułem „wzrost" uwydatnić, bo jest 
ona zasadniczego znaczenia, a zamiast kwestyo 
nowanych wyrażeń, chcąc być ścisłym, lepiej 
było powiedzu ć „przez oddychanie sucha masa 
komórki staje się lżejsza", „sucha masa pierwot- 
ka zyskuje przez przyswajanie na wadze“.

Na str. 13 tytuł 31 w wyrażeniu : „Ma*erya- 
lein zapasowym grzybów nie jest skrobia ale cu
kry np. mannit i tłuszcze” zamiast „np.” po
winien być tylko przecinek, bo mannitu do cu
krów nie zaliczamy.

Na str. 15 tytuł 34, jest błąd drukarski 
w wyrażeniu : „trupy ciał zwierzęcych, rośliu- 
nych i szczątków ludzkiego gospodarstwa”. Oczy
wiście powinno być „szczą'ki” n nie „szcząt
ków’-.

Na str. 44 tytuł 70 została niedokładność, któ 
rą swpgo czasu wytknąłem już w recencyi pierw
szego wydania. Powiedziano tu, że „światło po
wstrzymuje wzrost łodygi, a przyśpiesza wzrost 
liści”. To wyrażenie jest nieścisłe, bo w zwy
kłej kolei rzeczy, gdy światło dnia i ciemność 
nocy zraieuiają się po sobie, liście zachowują się 
pod względem wzrostu zupełnie tak samo jak 
łodygi, t. j rosną w ciemności (w nocy) szybciej 
niż ua świetle (w dzień). Nadto, u wielu drzew 
widzimy, że liście w cieniu ukryte osięgają wiel
kość daleko znaczniejszą, niż wystawione na 
słońce. Z tych powodów nie może być mowy 
o ogólnie przyspieszają^em działaniu światła na 
wzrost liści, prawdą jest to tylko, że ciemność 
długotrwała pows'rzymuje wzrost większej części 
liści i że aby one mogły się prawidłowo rozwijać, 
muszą być od czasu do czasu wystawiane na 
światło.

Na str. 47 tytuł 77 wyrażenie „skoro koniec 
korzenia przestanie się wydłużać, to jego niewy- 
różniona tkanka zaczyna się wyróżniać” jest nie 
dość jasne i mogłoby być przez ucznia tak zrozu
miane, że wyróżnianie się tkanek w korzeniu na
stępuje dopiero wtedy, gdy ustanie jego wzrost 
wierzchołkowy. Jaśniej byłoby powiedzieć, że 
„w miejscu, gdzie wzrost korzenia ustaje, tkan
ka przedtem nie wyróżniona zaczyna się wyróż
niać

Na str. 52 tytuł 86 niezupełnie dokładne jest 
wyrażenie „wierzchołek pędu składa się z niewy- 
różnionej tkanki, przez której ciągły podział 
rośnie”, bo wzrost polega nietylko na podziale 
komórek, ale w daleko większej jeszcze mierze 
także na ich rozrastaniu się. Dlatego byłoby 
ściślej powiedzieć „przez której podział tworzą 
się nowe tkanki pędu”.

Na str. 55 tytuł 90 przesadzono, mówiąc, że 
na spodniej stronie liści znajdują się z«ykle 
prawie wszystkie szparki, bo najczęściej i na 
górnej powierzchni liści szparki dość bywają 
liczne.

Na str. 60 tyt. 94 powiedziano : „drzewa 
i krzewy chronią się od zniszczenia zwierząt 
przez drewnienie pędów, „byliny” przez to, że ich 
pędy zielone wyrastają z części podziemnych, 
które w ten sposób są zabezpieczone od pożar
cia”. Jest to prawdziwe, ale nieco jednostronue 
przedstawienie rzeczy, boć umieszczenie klączów, 
bulw lub cebul pod ziemią nietylko zabezpiecza 
je od pożarcia przez zwierzęta, ale co ważniejsze 
umożliwia im przezimowanie, zabezpiecza je  
od mrozów, a drewnienie drzew i krzewów 
służy obok tego do wzmocnienia budowy ich 
szkieletu.

Na str. 02 tyt. 99 powiedziano, że w źdźbłach 
traw każde międzywęźle otoczone jest na „całej” 
długości tulkowatą pochwą liścia, podczas gdy na
leżało powiedzieć „na całej lub pewnej części 
swej długości”.

W rozdziale V „Żywienie się i oddychanie”, 
str. 66, autor rozdziela rośliny pod względem 
sposobu, w jaki pobierają pokarm, na rośliny 
samożywne, grzybożywne, prątkożywne, owado- 
żywne i pasorzyty'oraz określa rośliny samożyw
ne w przeciwstawieniu do pozostałych, jako te, 
„które mając pod dostatkiem soli mineralnych, 
mogą się rozwijać bez pomocy jakichkolwiek 
organizmów". Określenie to nie jest ścisłe, bo 
i większa część roślin grzybożywnych i wszystkie 
prątkożywne i owadożywne dadzą się pod nie 
podciągnąć, gdyż i one „mając pod dostatkiem 
soli mineralnych mogą się rozwijać bez pomocy 
jakichkolwiek organizmów”. Grzyby, prątki lub 
owady są przecież tylko pożyteczne a nie ko
nieczne do rozwoju roślin grzybo, prątko lub 
owadożywnych. Nie jest też zdaniem mojem 
szczęśliwe zastąpienie takiej nazwy „rośliny 
owadożerne” nazwą „owadożjwne” urobioną dla 
jednostajności z nazwami „grzybożywne” i „prąt
kożywne”. Ta jednostajność końcówki nie jest 
tu na miejscu, dlatego, że rzecz sama jest 
inna. Grzyby lub prątki pośredniczą w pobiera
niu pewnycłi pokarmów przez rośliny grzybo lub 
prątkożywne, z którymi współżyją, ale owady nie 
pośredniczą u żadnych roślin w pobieraniu ja- 
kichbądź pokarmów, a tylko poprostu służą za 
pokarm pewnym roślinom, bez jakiegobądź 
z niemi współżycia. Dlatego utarta nazwa 
„rośliny owadożerne” wydaje mi się daleko 
stosowniejszą niż nowa wprowadzona przez 
autora.

Co do roślin, któro autor prątkożywnemi na
zywa, to sądzę, że należało koniecznie cokolwiek 
bliżej objaśnić rolę prątków w żywieniu się roślin 
groszkowych. Ani na str 26, gdzie autor o tych 
prątkach wspomina, ani pad tytułem 106 „rośli
ny prątkożywne” niema żadnej o tem wzmianki, 
że te prątki pośredniczą w pobieraniu wolnego
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tizotu z powietrza przez rośliny groszkowe. 
A przecież na tem polega cała rola tych prąt
ków, rola tak ważna dla całej ekonomii przyrody 
organicznej, że w najelementarniejszem trakto
waniu rzeczy o żywieniu się roślin niewolno 
o niej nie wspomnieć.

Na str. 66 mówiąc o wydzielinach gruczołów 
trawiących roślin owadożernych na oznaczenie 
pojęcia enzymu, autor używa wyrazu „rozczyn". 
Wyraz ten bywa często używany jako synonim 
wyrazu „roztwór” i dlatego nie należałoby się 
nim posługiwać na oznaczenie zgoła innego poję
cia. Jeżeli więc chcemy międzynarodowy termin 
enzym, zastąpić wyrazem polskim, to daleko le 
piej do tego nadaje się wyraz „zaczyn”, który 
w znaczeniu enzymu bywa niekiedy używany.

Na str. 86 tyt. 126 powiedziano, „że barwność 
białego okwiatu pochodzi od powietrza występu
jącego w komórkach”. Jestto niezawodnie błąd 
drukarski, bo oczywiście powinno być „od po
wietrza występującego między komórkami”.

Rozpatrzywszy wielkie zalety i stosunkowo 
nieliczne usterki podręcznika profesora Rostafiń
skiego, możemy go powitać jako bardzo cenny 
nabytek dla naszej literatury szkolnej i życzyć 
mu jaknajszerszego rozpowszechnienia ku po
żytkowi młodzieży

Em il Godlewski.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— W d, 24 p. m. zmarł w Budapeszcie Józef 
Virag współwynalazca systemu telegraficznego 
Pollak-Yirag. Urodzony w r. 1870 w Foldv&r 
na Węgrzech, ukończył politechnikę w Peszcie 
i wstąpił na służbę rządową jako inżynier pań
stwowy. Następnie został sędzią w węgierskiem 
biurze patentowem i na tem stanowisku pozostał 
aż do śmierci. W r. 1898 poznał się z Polla- 
kiem i obaj zaczęli pracować nad nowym syste
mem telegraficznym, obmyślonym przez Pollaka. 
Pomysłowe wykończenie przyrządów jest prze
ważnie zasługą Viraga, który i na innych polach 
dał się poznać jako znakomity konstruktor.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

—  W. P. Sz. Ki. w Petersburgu. Prof. dr.
G. Tschermak „Podręcznik mineralogii”, przeło
żył J. Morozewicz Biblioteka Wszechświata. 
Skład główny w księgarni E. Wende i sp., Kra
kowskie Przedmieście nr. 9 w Warszawie. Tłu
macz podręcznika wskazanego w opisie każdego 
minerału podaje szczegółowo wszystkie dzieła 
dotyczące danego minerału, o ile on występuje 
u nas.

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. 6 do 12 listopada 1901 r.

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