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DZIAŁALNOŚĆ FERMENTACYJ NA 
KOMÓRKI ROŚLINNEJ.

Oddawna jus; wiadomo, że obok przy- [ 
swajania bezwodnika węglowego zwią
zanego z wydzielaniem tlenu odbywa j  

się w  organizmie roślinnym inny jeszcze 
proces, m ający w ogólnych zarysach 
przebieg odw ro tny : tlen powietrza jest 
pochłaniany, uchodzą natom iast bezwod
nik węglowy i woda. Proces ten, ze 
względu na podobieństwo z oddychaniem j  

zwierząt, w  fizyologii roślin nazwano 
także oddychaniem. Że wydzielanie bez
wodnika przez żyjącą tkankę roślinną 
nie ustaje w raz z przerwaniem  wolnego 
dostępu do niej tlenu, że—innemi słowy— 
oddychanie zwykłe przy współudziale I 
tlenu powietrza, t. zw. oddychanie nor
malne, łączy się w  organizmie roślinnym 
z pewnymi procesami rozkładowemi na
tu ry  ściśle wewnętrznej, o tem także 
wiedziano już na początku zeszłego stu 
lecia.

Ta zdolność podtrzym ywania swego 
życia kosztem własnego jedynie orga
nizmu, wspólna wielu pleśniom i grzy
bom, a także roślinom wyższym, nosi 
ogólną nazwę oddychania śródcząsteczko- 
wego. W ydzielaniu się bezwodnika węglo

wego z nasion, owoców, korzeni i t. p. 
umieszczonych w atmosferze beztlenowej 
stale, jak  się okazało, towarzyszy po
wstawanie alkoholu, przyczem stosunek 
ilościowy obudwu tych produktów oddy
chania śródcząsteczkowego, o ile go 
oznaczano, okazywał się bardzo zbliżo
nym do tego stosunku, w  jakim  one 
w ystępują względem siebie w zwykłej 
drożdżowej fermentacyi alkoholowej, od
powiadał mniej więcej w zorow i:

CgH 120 6 =  2C2H 60  +  2C 02 .

Poniewraż pewne, choć nieznaczne, ilo
ści alkoholu znajdowano także w  ro
ślinach rozwijających się w normalnych 
warunkach, ponieważ następnie w ykaza
no w niektórych razach współczesne 
występowanie obudwu procesów oddy
chania normalnego i śródcząsteczkowego, 
wreszcie i wpływ tem peratury na prze
bieg tak  jednej jak  i drugiej przemiany 
okazał się zupełnie jednakowy, widoczną 
więc była pewna pomiędzy niemi zależ
ność. Określano naw et oddychanie, jako 
„fermentacyą wyższych roślin, odbywa
jącą się kosztem ich własnego ciała, 
której produkty spalone są do reszty 

! w  przypływającym z powietrza tlenie11 
(Wł. M. Kozłowski „Zycie rośliny*1, str.

] 81). Ścisłe jednak uzasadnienie naukowe
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poglądów powyższych podał dopiero 
prof. E. Godlewski z K rakow a 1).

Przedewszystkiem  stw ierdzona została 
identyczność oddychania śródcząsteczko- 
wego z ferm entacyą alkoholową tak  ze 
względu na ściśle określony stosunek 
ilościowy w ytw arzających się przytem  
bezwodnika węglowego i alkoholu, jako- 
też i na widoczny brak  znaczniejszej 
ilości jakichkolw iek produktów  ubocz
nych. Identyczność ta  bardzo wyraźnie 
w ystępuje szczególniej w  tych  przypad
kach, gdy m ateryałem  oddechowym jest 
glikoza lub w ęglow odany na nią się hy- 
drolizujące. W  razie jeżeli oddychanie 
odbywa się kosztem  innych związków, 
jak  np. tłuszczów, kwasów organicznych 
i t. p., działalność ferm entacyjna kom ór
ki roślinnej nie została udowodniona; 
oddychanie śródcząsteczkowe ma w tedy 
przebieg nadzwyczaj słaby, skąd w yni
ka, że w ydzielanie się bezwodnika w ę
glowego w norm alnych w arunkach we- 
getacyi zależy w  tym  przypadku bezpo
średnio od działania tlenu.

Doświadczenia z nasieniem  grochu cał
kowicie izolowanem od dostępu powie
trza, przeprowadzone w warunkach, w y
kluczających wszelkie współdziałanie 
drobnoustrojów, wykazały, że nietylko 
w łasny jego m ateryał pokarmowy, m ącz
ka, w  znacznej mierze u lega scukrzeniu 
i następnie ferm entacyi, ale że tak i sam j  

w pływ  w yw iera on i na roztw ory podlega
jące ferm entacyi: zarówno ilości glikozy j 
jak  i cukru trzcinow ego rozpuszczonych j  

w  wodzie, w  której pogrążone były na- 
sionka, po pewnym czasie zmniejszały i 
się, w ytw arzało się natom iast więcej 
alkoholu i bezwodnika węglowego, an i
żeli w  tym  razie, gdy za m ateryał izo
lacyjny użyto czystej sterylizowanej 
wody.

W szystkie w zm iankow ane reakeye che
miczne, przem iana m ączki na cukier, in- 
wersya sacharozy, rozszczepianie się 
wreszcie glikozy na bezwodnik w ęglow y

'). E . Godlewski i F. P o lzen iusz: O śród- 
cząsteczkowem oddychaniu nasion pogrążo
nych w  wodzie i tw orzeniu się w nich alko
holu. Kraków 1901.

i alkohol, zachodzą, jak  wiadomo, za 
pośrednictwem t. zw. enzymów, których 

| obecność i w tym  przypadku musi być 
przyjęta. Ale trudno przypuścić, aby 

J w  nasieniu grochu znajdow ały się te 
substaneye już gotowe w ilości odpo
wiadającej kilkudziesięciodniowemu np. 
przebiegowi spraw y oddychania śród- 
cząsteczkowego, kiedy więcej niż połowa 
mączki w  niem zaw artej ulega przem ia
nie na produkty fermentacyi. Należy 
zatem przyjąć, że zarówno diastaza, jak  
inw ertaza i zymaza tworzyć się mogą 
w roślinie bez przystępu powietrza, że 
więc—pow tarzając za autorem —„enzymy 
te nie mogą być produktam i utlenienia 
m ateryj białkowatych, jak  to przypusz
czali niektórzy uczeni

Identyczność oddychania śródcząs- 
teczkowego z ferm entacyą alkoholową 
w związku z innemi faktami, jak  np. za
znaczone już bardzo rozpowszechnione 
występowanie alkoholu w  roślinach, skła
niają prof. Godlewskiego do przypusz
czenia bezpośredniej zależności pomiędzy 
oddychaniem śródcząsteczkowem a nor- 
malnem w tych mianowicie razach, kie
dy m ateryałem  oddechowym są w ęglo
wodany hydrolizujące się na glikozy. 
Przyjm ując, że rozszczepianie się g liko
zy na bezwodnik węglowy i alkohol za
chodzi i w normalnych w arunkach we- 
getacyi, całkow ity przebieg procesu od
dychania roślin możnaby przedstaw ić 
w  następujący sposób : bardziej złożone 
węglowodany zostają najpierw  zhydroli- 
zowane przez odpowiednie enzymy na 
glikozy, k tóre dopiero pod wpływem zy- 
mazy ulegają znacznemu rozkładowi, 
wreszcie alkohol utlenia się i regeneru
je  całkowicie lub częściowo na glikozę. 
Wszędzie, gdzie przez oddychanie śród
cząsteczkowe tw orzy się tyleż bezwod
nika węglowego, co i przez normalne, 
przebieg ten dałby się przedstaw ić za- 
pomocą następujących dwu ró w n ań :

3CbH )2Og =  6C2H 60  +  6C 0 2 
6C2H 60  +  120 =  2CsH lsOa +  6H ,0  .

Niezawsze jednak ma to miejsce. Cza
sami podczas oddychania śródcząstko- 
wego wydziela się tylko połowa tej ilo



ści bezwodnika, jaka  powstaje wśród 
oddychania normalnego. Przyczyna tego 
może być dw o jaka : albo zymaza rozkła
da tylko połowę glikozy zużywanej pod
czas oddychania, druga zaś jej połowa 
zostaje utleniona bezpośrednio, albo też, 
jeżeli rozszczepia się cała ilość glikozy, 
to tylko połowa wytworzonego przytem 
alkoholu podlega regeneracyi, podczas 
gdy druga połowa utlenia się całkowi
cie na bezwodnik węglowy i wodę. 
Zgodnie z ostatniem  przypuszczeniem 
sprawa oddychania w  tym  razie miałaby 
przebieg następu jący :

3C6H ia0 8 =  6C .Ą O  +  6C 02
6C,HgO +  240 =  CGH 120 G + 6C 03+ 1 2 H ł 0 .

Tak w ostatnim  przypadku, jak  i w po
przednim, rozkład glikozy na bezwodnik 
w ęglowy i alkohol tworzyłby tym spo
sobem część składową, pierwszą jakby 
fazę całego procesu oddychania komórki 
roślinnej. Tłumaczyłoby to nietylko sa
mo oddychanie śródcząsteczkowe w atmo
sferze beztlenowej, jako wywołanie tej 
właśnie fazy oddychania z zastosowa
niem dalszego procesu utleniania się a l
koholu, ale także występowanie tego 
ostatniego w głębi drzew iastych łodyg, 
korzeni i t. p., dokąd tlen powietrza ma 
dostęp utrudniony i gdzie wskutek tego 
wytw arzanie się alkoholu ma przewagę 
nad jego utlenianiem.

Zaznaczona wyżej własność komórki 
roślinnej fermentacyjnego rozszczepiania 
cukru trzcinowego i glikozy z roztwo
ru użytego jako środowisko jej beztleno
wej wegetacyi, rozszerzając sferę jej 
działalności, przyczynia się też do uroz
m aicenia badań w tym  przedmio
cie.

Prof. Godlewski zauważył, że nasiona 
pogrążone w rozcieńczonym roztworze 
saletry w yw ołują częściową jej redukcyą. 
Zachowanie się komórki roślinnej wobec 
roztworu saletry i przemiany, jakim  ta  
ostatn ia podlega, szczególniejsze przed
staw iają  zainteresowanie ze względu na 
tajem niczy proces formowania się białka, 
tej zasadniczej części składowej proto- 
plazmy. W yniki swych doświadczeń 
w  tej m ateryi ogłosił niedawno prof.
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J . Stoklasa z P rag i ‘); znajdują się one 
w bezpośrednim związku z opisanemi 
rezultatam i badań nad oddychaniem śród- 
cząsteczkowem i tworzeniem się w nich 
alkoholu.

Okazało się, że w sprawie rozszcze
piania fermentacyjnego soli azotowych 
działalność komórki roślinnej zupełną 
przedstaw ia analogią z czynnością bak- 
teryj t. zw. denitryfikacyjnych obdarzo
nych własnością redukowania azotanów 
i wydzielania z nich azotu wolnego 
(właściwa fermentacya azotowa) lub 
amoniaku (amonizacya azotanów). I  tu  
i tam  stopniem przejściowym pomiędzy 
azotanam i i ostatecznemi produktam i 
ich redukcyi są azotyny.

Przedmiotem doświadczeń były korze
nie buraka cukrowego, które tak  samo 
jak  nasiona w  doświadczeniach prof. G. 
podlegały gruntownej sterylizacyi dla 
usunięcia możliwego wpływu mikro
organizmów. Korzenie te, zanurzone 
w roztworze glikozy zawierającym  0 ,2%  
azotanu sodu, pozostawione były w przy
rządzie dla oddychania śródcząsteczko- 
wego w  tem peraturze 28—30° C. Po 
upływie 30 dni można było stwierdzić 
całkow ity rozkład azotanu i obecność 
azotu wolnego obok produktów fermen- 
tacyi alkoholowej.

Z drugiej znowu strony dowiedzionem 
zostało występowanie alkoholu w  proce
sach denitryfikacyjnych, zachodzących 
pod wpływem odpowiednich bakteryj. 
Świadczyło więc to  o pewnej zależności 
pomiędzy ferm entacyą azotow ą a droż- 
dżową ferm entacyą alkoholową. Z a
leżność tę  w ykazał prof. S. w  inny 
jeszcze sposób—użyję tu  własnych słów 
a u to ra :

„W iększą ilość korzeni buraczanych 
dokładnie wysterylizowanych trzymałem 
w sterylizowanej przegotowanej wodzie 
w atmosferze wodoru i metodą Effronta 
izolowałem z nich zymazę. Przeprow a

’) Ueber N itratgarung und ihreB edeutung 
fur die biologischen Processe 'in  der Erde. 
Y ortrag  von prof. Dr. Julius Stoklasa.— 
Odczytane r a  73 zjeździe przyrodników nie
mieckich w Hamburgu.

WSZECHŚWIAT
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dziłem następnie rów noległe doświad
czenia z otrzymaną, zym azą i z czystą 
kulturą drożdży Saccharomyces cerevi- 
siae. Za pożywkę służył roztw ór zaw ie
rający, obok innych pokarm ów organicz
nych, 50 g maltozy, 27 g azotanu sodu 
i 2 g asparaginy rozpuszczonych w  litrze 
wody. Kolby z tą  cieczą poddane były 
sterylizacyi i następnie zaszczepiono 
w nich zymazę i drożdże. Po  upływie 
10 dni zawartość kolb, w  których odby
ła  się drożdżowa ferm entacya alkoholo
wa, w ykazała zaledwie ślady kwasów 
azotowego i azotawego, podczas gdy 
tam, gdzie użyto zymazy, ferm entacya 
m iała przebieg słaby i w ytw orzyło się 
tylko 23% azotu wolnego". W  każdym  
razie i tu  i tam  obok produktów  fer- 
m entacyi alkoholowej stw ierdzono obec
ność azotu wolnego w  ilości odpowiada
jącej ilości zredukowanej soli azotowej. 
Azot ten pow stał na skutek ferm enta
cyjnego rozkładu azotanów. „Paktem  
jest zresztą — tw ierdzi prof. Stoklasa — 
że azot w olny pow staje podczas każdej 
ferm entacyi, wśród której tw orzą się 
różne alkohole (etylowy, propylowy, bu
tylowy) w  obecności azotanów  lub azo
tynów, przyczem ilość w ydzielającego 
się azotu albo amoniaku zależy najpierw  
od energii procesu ferm entacyjnego, na
stępnie od stosunku ilości azotanów  do 
tworzącego się alkoholu. Przyczynę po
w staw ania azotu wolnego podczas fer
m entacyi azotowej upatryw ano dotych
czas w  odtleniającem  działaniu wodoru 
in sta tu  nascendi, którego obecność 
w  procesie tym  udowodniono. P rzeko
nano się jednak, że wodór ten  na siar
czany żadnego wpływ u nie wyw iera. Prof. 
Stoklasa przypuszcza, że i azotany nie 
poddają się jego działaniu, że raczej a l
kohol występuje tu  jako  czynnik odtle- 
niający i zależnie od stosunku ilościo
wego pomiędzy cząsteczkami alkoholu 
i azotynów, będących pierwszym  pro
duktem redukcyi soli azotow ych, po
w staje albo azot w olny z dwu cząste
czek azotynu i jednej alkoholu :

albo amoniak z jednej cząsteczki alko
holu i jednej azotynu :

C2H eO +  N20 3 -  2C 02 +  2N H 3
(am o n izacy a  azotanów ).

Azot wolny wytworzony przez ferm en
tacyjny rozkład soli azotowych posiada 
szczególne własności asymilacyjne. Je s t 
on, zdaniem autora, tą  właśnie formą 
azotu, k tóra jedynie przysw ajaniu przez 
rośliny podlegać może, tw orząc zapewne 
rodzaj azotu czynnego na podobieństwo 
tlenu czynnego albo ozonu.

Opisane własności komórki roślinnej 
ferm entacyjnego rozszczepiania glikozy, 
występowanie przytem alkoholu i przy
puszczalny jego w pływ  na sole azotowe, 
dowodzą, że alkohol niepoślednie mieć 
musi Znaczenie dla rozwoju organizmu 
roślinnego.

Podczas oddychania śródcząsteczkowe- 
go proporcyonalnie do energii ferm enta
cyi alkoholowej w zrasta redukcya azo
tanów  i azotynów, zamiana ich na azot 
wolny; w  normalnych w arunkach wege- 
tacyi, kiedy ilość alkoholu względnie do 
ilości azotanu jest znaczna, przez działa
nie alkoholu na kwasy, azotowy i azo
taw y powstaje amoniak, który je s t 
podstaw ą syntezy białka. Amoniak tw o
rzy się prawdopodobnie i podczas w ła
ściwej ferm entacyi azotowej, tu  wszakże 
zużywa się natychm iast do budowy 
cząsteczek białkowych i dlatego jako 
tak i nie występuje w liczbie produktów  
tej przemiany.

Tym sposobem alkohol tw orzyłby 
związek pośredniczący nietylko w  spra
wie oddychania roślin przez w iązanie 
potrzebnego w  tym  celu tlenu powietrza, 
ale i w  ważnej niezmiernie kw estyi 
asymilacyi azotu niezbędnego dla w zro
stu protoplazmy, a przez to i dla rozwoju 
całego państw a roślinnego.

Ludwik GarboifsM.

C,HgO +  2N,,03 =  2CO, +  4N +  3H 20
(fe rm en tacy a  a z o to w a ) ,
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RUCHLIWOŚĆ (RUCHOMOŚĆ) 
I BEZWŁADNOŚĆ.

Jeżeli ciała u legają zewnętrznej sile 
mechanicznej, to m ogą zmieniać miejsce, 
m ogą odbywać pewien ruch, a tę  ich 
zdolność nazywamy ruchliwością (rucho
mością). Raz poruszone w  pewnym kie
runku nie zmieniają go, lecz biegną 
wciąż prosto, nie m ogą wszakże poru
szać się same, ani też zatrzymać się 
w  biegu, a tę  ich niezdolność do w ła
dania sobą nazywam y bezwładnością. 
W szystkie ciała są bezwładne i wszystkie 
są ruchliwe. Niektóre tylko są umieszczone 
luźno, inne bywają przybite, przylepione, 
czy też inaczej przymocowane trwalej 
do ciał sąsiednich; niektóre mogą być 
poruszane przez nas z łatwością, bez 
pomocy wszelkich maszyn i bez wysiłku; 
inne zaś—z trudnością, z wysiłkiem lub 
przy pomocy maszyn rozmaitych. Żadne 
jednak  ciało nie jes t nieruchome. Takie 
zaś wyrażenie, jak  np. blok ruchomy 
nie oznacza, że ruchomość jes t cechą, 
różniącą ową maszynę od innych, lecz 
ty lko stanow i umówioną nazwę jej kon- 
strukcyi.

Poruszając rozm aite ciała, umieszcza
my w  nich pewien zasób energii, k tórą 
one objaw iają wciąż ruchem widocznym, 
dopóki cały ten  zasób nie przekszałci 
się w  ciepło lub elektryczność z tej 
przyczyny, że ciała, biegnąc, pokonywają 
spójność powietrza, czy też innego śro
dowiska, wśród którego się znajdują, 
i trą  się o nie, oraz o podstawę. D late
go bezwładność można nazwać nietylko 
niezdolnością ciał do władania sobą, 
lecz także zdolnością ich do przyjm owa
nia w siebie energii i objawiania jej 
widocznym ruchem całej swojej masy. 
Bezwładność jes t widocznym przykładem 
niezniszczalności en e rg ii: jestto  jedna
z ogólnych stałych cech materyi, nieod
łączna nigdy od niej. W łasnościami zaś 
są te tylko cechy ciała, k tóre zależą 
od chwilowych warunków fizycznych 
i zmieniają się wraz z niemi.

Ilość energii, zaw artą w ciele i obja
w iającą się widocznym ruchem całej je 
go masy, nazywamy pędem; wyrażam y 
go iloczynem z masy ciała przez jego 
szybkość. Pęd zaś, udzielony ciału w  cią
gu oznaczonego okresu czasu, nazyw a
my impulsem. Takie same impulsy na
dają rozmaitym ciałom szybkość tem 
większą, im mniejsza jest ich masa: na
dają im szybkość odwrotnie proporcyo- 
nalną do ich masy. Stosunek tak i jed
nak nie jest wyłączną cechą bezwładno
ści, lecz raczej pędu. W szak tak  samo 
dzieje się z ciepłem; jednakowe jego ilo
ści w ciałach jednorodnych, ale nie jed
nakowej masy objawiają się większym 
stopniem w masie mniejszej. Podobnie 
dzieje się też ze światłem; do oświetle
nia izby małej potrzeba mniej świec, niż 
do oświetlenia w  takim  samym stopniu 
izby wielkiej.

Z porównania szybkości, nadanej przez 
jednakowe impulsy rozmaitym ciałom, 
można sądzić o wielkości ich masy. Cia
ło mianowicie, stanowiące masę dwa ra 
zy większą, niż jakieś inne, przez tak i 
sam impuls nabywa szybkości dwa razy 
mniejszej niż tamto; stanowiące masę 
trzy  razy większą nabywa szybkości trzy 
razy mniejszej, i t. d. Okoliczność ta  
jednak nie powinna nas upoważniać do 
twierdzenia, że ciała, stanowiące masę 
większą, są bezwładniejsze od stanow ią
cych masę mniejszą. Bezwładność bo
wiem nie jest w łasnością ciał, nie może
my nadawać jej stopni, jakie nadajemy 
np. twardości, nie można więc twierdzić, 
że np. ołów jest bezwładniejszy od kor
ka. Jeżeli zaś porównywamy jednako
we objętości rozmaitych ciał i chcemy 
wyrazić stosunek ich do mas, to w tym 
celu istnieje pojęcie gęstości.

Ciała, ulegając zewnętrznej sile me
chanicznej, nie nabywają, określonej szyb
kości nagle, lecz stopniowo, nie można 
jednak twierdzić, że przyczyną tego jest 
bezwładność. Ciała dla energii są jako
by naczyniami o nieoznaczonej pojem
ności; można powiedzieć, że energia 
w postaci pędu nagromadza się w cia
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łach tak, jak  woda w  kubku; podobnie 
jak  szybkość napełnienia kubka zależy 
od wielkości strum ienia puszczonej w  nie
go wody, tak  też szybkość nabycia pew
nego pędu przez ciało zależy od wielko
ści impulsów, które, jak  również w szel
kie inne siły, można w  zupełności n a 
zwać strum ieniam i energii. Przyczyną 
więc małej szybkości ciał z początku ich 
biegu nie jes t bezwładność, lecz w prost 
m ała ilość energii umieszczona w nich 
w  postaci pędu. Ciała wciąż poruszane 
naprzód biegną stopniowo szybciej, bo 
przez ciągłe impulsy nagrom adza się 
w  nich energia.

Taki sam pęd pewnego jakiegoś ciała 
objawia się jego ruchem wciąż jedno
stajnym, jeżeli zaś pęd się powiększa 
przez nowe impulsy, to  zwiększenie ta 
kie pędu objawia się ruchem  ciała stop
niowo szybszym. Przez nieznaczne na
w et impulsy, udzielane ciału bez przerwy 
w  ciągu odpowiednio długiego okresu 
czasu, m ożnaby nagrom adzić w  niem 
wszelki zasób energii, w ytw orzyć wszel
ki żądany pęd, k tóry  ono objawiałoby 
ruchem odpowiedniej szybkości. Z jaw i
sko to  byłoby w  zasadzie podobne do 
nagrom adzania znacznych zapasów przez 
oszczędności drobne, ale dokonywane 
stale w  ciągu długiego okresu czasu. 
Poniew aż jednak ciała ziemskie doznają 
w  ruchu rozm aitych przeszkód, w ynika
jących ze spójności środowiska, przyle
gania ich do ciał sąsiednich, oraz tarc ia  
o nie, dlatego u tracają  energią na poko
nywanie tych przeszkód i, nie zasilane 
nowemi impulsami, odbyw ają ruch stop
niowo wolniej, wreszcie zatrzym ują się, 
gdy wszystek pęd ich zamieni się już 
na ciepło lub elektryczność. To zmniej
szanie się pędu ciał ziemskich je s t po
dobne do wyczerpyw ania się zapasów, 
gdy spożywane zostają chociaż n ie
znacznie, ale w  ciągu odpowiednio d łu 
giego okresu czasu.

Szybkość ciała raz poruszonego zm niej
szałaby się też i wtedy, gdyby nie prze
szkody ją  pokonywały, lecz wciąż w z ra 
stała masa ciała. Ta sama ilość energii

rozpościerałaby się w tedy na masę stop
niowo większą, więc na jednostkę masy 
przypadałaby stopniowo mniejsza ilość 
energii. Pęd, czyli ogólna ilość energii, 
objaw iająca się ruchem widocznym całej 
masy ciała, pozostałby bez zmiany, tylko 
zmniejszyłaby się szybkość. "Wypadek 
tak i byłby więc zupełnie analogiczny 
z rozdzielaniem pewnej ilości zapasów 

| między stopniowo coraz większą ilość 
jednostek. Szybkość nie stałaby się wte- 

J  dy nigdy zerem, chociaż wciążby się 
zmniejszała, tak  samo jak  każda jednost- 

| ka m iałaby w tedy zawsze jakąś cząstkę 
j  zapasów, stopniowo tylko mniejszą 

w miarę powiększania się ich ilości; cia
ło nie zatrzym ałoby się w tedy nigdy,

J  chociaż poruszałoby się wciąż stopniowo 
I wolniej. D latego właśnie isto ty  prze

szkód ruchu nie można sobie wyobrażać 
przez takie warunki, w  których nie by
łoby żadnych przeszkód, a natom iast po
większałaby się wciąż masa podczas 
biegu.

Rzeczyw isty opór, jakiego doznajemy, 
poruszając ciała, w ynika ze spójności 
środowiska, przylegania ciał do innych, 
sąsiednich, oraz tarcia o nie, zresztą 
opór uczuw any podczas poruszania ciał 
jest tylko m iarą naszej siły, strum ienia 

j  naszej energii, k tórą umieszczamy w po
ruszanych ciałach w postaci pędu. Gdy
by nie owe rzeczywiste opory zew nętrz
ne, każde ciało mogłoby być poruszone 
wszelką nieznaczną naw et siłą po dro
dze poziomej, t. j. w  warunkach, w k tó 
rych ruch ciała nie byłby zależny od 
ciężkości; skutki owego poruszania po 
upływie jednakow ych okresów czasu, 
różniłyby się tylko niejednakową szyb
kością ciał niejednakowej masy. Opór 
zaś, jakiego doznajemy, zatrzym ując 
ciało, jest jego pędem. Dlatego właśnie 
twierdzenie, że bezwładność m ateryi ob
jaw ia  się albo jako opór przeciw siłom, 
które ruch wzbudzają, albo jako opór 
przeciw siłom, które usiłują nabyty już 
ruch zatrzym ać, jest mylnem objaśnie
niem bezw ładności: pierwszych sił n ie
ma wcale; tak  zwany opór masy, opór
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bezwładności jest tylko m iarą siły mo
toru, poruszającego ciało, m iarą strumie
nia energii, k tóra przez m otor zostaje 
umieszczona w  ciele w  postaci pędu, si
ły  zaś drugie są pędem, wytworzonym 
już poprzednio przez dawne impulsy.

Poniew aż zewnętrzne siły mechanicz
ne działają nie bezpośrednio na całą 
masę ciała lub ich zbiora, lecz tylko na 
pewną jej część, dlatego ilości energii, 
udzielane ciałom drogą impulsów, roz
mieszczać się mogą, rozlewać jakoby po 
całej ich masie tylko w skutek spójności 
ciał, ich sztywności, wzajemnego przyle
gania lub tarcia. Motory, przez które udzie
lane byw ają impulsy ciałom, wyw ierają 
na nie pewne ciśnienie lub ciągnienie. 
Ażeby jednak impuls udzielił się całej 
masie ciała lub ich grupie, ciśnienie to 
czy też ciągnienie powinno być oczywi
ście mniejsze, niż spójność ciał, wzajem
ne ich przyleganie lub tarcie; ażeby zaś 
cała masa ciała odbywała ruch równo
cześnie, ciśnienie to  czy też ciągnienie 
powinno być mniejsze od sztywności 
ciał; w  razie przeciwnym ciała rozdzie
lają  się na części, zdarza się opóźnienie 
początku ruchu pewnej części ich masy, 
zmiany jego szybkości lub ukończenia. 
Tak np. woda, napełniająca szklankę 
przesuwaną, może odbywać ruch w całej 
swej masie widocznie jednocześnie ze 
szklanką, jeżeli ta  poruszają  byWa bar
dzo pomału, jeżeli mianowicie ciśnienie 
wyw ierane na wodę przez popychaną 
szklankę nie przewyższa spójności wody, 
przylegania jej do ścian i tarcia
0 nie; w  razie przeciwnym masa wody 
w  szklance zmienia kształt, zbierając się 
w  znaczniejszej ilości przy ścianie ze 
strony przeciwnej kierunkowi impulsu,
1 jeżeli nie zostaje przez nią pow strzy
mana, ażeby podążyć za szklanką skut
kiem ciężkości, odbywając ruch wahadło
wy, to  rozdziela się na części, wypada, 
w ylewa się ze szklanki. Ciała gniotkie, 
jak masło, odkształcają się znacznie, 
gdy są przesuwane końcem sztywnego 
pręta, ciśnienie m otoru bowiem jest 
większe w tedy niż spójność tych ciał;

nie zmieniają wszakże widocznie kształ
tu, gdy są przesuwane w iotką tkaniną, 
przylegającą do znacznej części ich po
wierzchni, w tym  bowiem razie ciśnienie 
motoru rozpościera się na znaczniejszą 
powierzchnię, więc na jednostce po
wierzchni ciała poruszanego nie prze
wyższa jego spójności.

Ciała krzepkie, tworzące bryły znacz
niejszej twardości, jak  kamienie, przesu
wane nie rozryw ają się zwykle ani nie 
odkształcają tak  widocznie jak  ciecze 
i ciała gniotkie, ale dzieje się to dlatego 
tylko, że ciśnienie, czy też ciągnienie 
motoru nie przewyższa ani ich spójności, 
ani ich sztywności. Gdyby jednak ich 
spójność i sztywność była mniejsza od 
owego ciśnienia, w tedy działoby się 
z niemi to samo, co z wodą w przesu
wanej szybko szklance, co z bryłą gniot- 
kiego masła, popychanego końcem pręta 
i t. d. Rozbijanie się pociągów kolei 
żelaznej z powodu spotkania się ich, 
wrykolejenia czy też innej jakiejś znacz
niejszej zapory jest właśnie zjawiskiem 
w zasadzie takiem samem, jak  rozlewa
nie się wody ze szklanki, przesuwanej 
odpowiednio szybko. Impuls tylko w ięk
szy od spójności wagonów nie jest 
w tym razie dodatnim, wytwarzającym  
pęd, lecz wstecznym, pęd w strzym ują
cym; rów na się on całkowitemu pędowi 
wagonów. Pudło wagonowe odrywa się 
w tym  razie od właściwego wozu dla 
tego, że nie powstrzymywane bezpośred
nio zaporą, mocą pędu swego pokonywa 
mniejszą od niego spójność połączenia, 
wiążącego je z wozem. Gdyby spójność 
wagonów była większa od owego im
pulsu wstecznego, w tedy nie połamałyby 
się, lecz cały ich pęd zamieniłby się na 
ciepło. Pociągi rozbijają się więc nie 
skutkiem bezwładności swojej, lecz nie
dostatecznej spójności; łamie je miano
wicie energia, tkw iąca w nich w postaci 
pędu.

Zjawiskiem zupełnie analogicznem 
z rozbijaniem się pociągów jest łamanie 
się pręta, gdy go w szybkim ruchu za
trzymamy, opierając w połowie o tw ar
dą zaporę, jak  to  czynią drwale podczas 
rąbania; część pręta, w ystająca za pie-
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niek, odłamuje się m ocą tkw iącej w  niej 
energii, jako  pędu.

Do zjawisk, w ynikających z mniejszej 
spójności ciał, aniżeli ciśnienie lub ciąg
nienie motoru, udzielającego im impuls, 
należy też koszenie, ścinanie traw y  tę 
pym naw et prętem, zryw anie się postron
ków zaprzęgowych, gdy koń raptem  
ruszy, zryw anie się łączników  pociągo
wych, gdy m aszynista zbyt wiele pary  
puści do cylindrów parow ozowych i t. p., 
wogóle rozdzielanie się ciał z powodu 
szarpnięć.

Podróżni pochylają się w  chwałach 
zmian kierunku lub szybkości wozu, gdy 
sztywność ich ciała jes t mniejsza od im
pulsów, udzielanych wozowi, spadają zaś 
z ławki, gdy od impulsów tych jest 
mniejsze tarcie ich o nią. W yciągnąć 
papier z pod suchej szklanki, z pod usia- 
wionej m onety można wtedy, gdy tarcie 
między nią a papierem jes t mniejsze od 
udzielonego im impulsu. Także beczka, 
leżąca na platform ie, nie ograniczonej 
wcale ścianami, nie może być przew o
żona tak  bezpiecznie, ja k  na drągach, 
pokarbow anych w kszta łt maglownicy; 
tarcie jej o podstaw ę w  pierwszym 
przypadku byw a mniejsze, a w  przypad
ku drugim większe od impulsów, udzie
lanych wozowi, i t. d. Rzem ieślnik w te
dy tylko może wbić m łotek na stylisko, 
uderzając w nie w końcu przeciwległym, 
gdy uderzeniami swemi nadaw ać mu | 
będzie impulsy, przew yższające tarcie j  

i przyleganie styliska w  otworze m ło t
kowym, i t. d. Tłumaczenie zaś w szyst
kich podobnych zjaw isk ogólnie bez
władnością jes t pobieżne i niezupełne; 
są one skutkiem udzielania niejednocze- [ 
śnie całej masie ciała impulsów, prze
w yższających jego spójność, sztywność, 
przyleganie do ciał sąsiednich i tarc ie  J  

o nie.
Feliks Piotrowski.

ZAGOSPODAROW ANIE ALASKI.

Do niedaw na jeszcze Alaska stanow iła 
kraj, do którego człowiek tra fia ł tylko 
przez losy przekorne zagnany. Oprócz i

łowców wielorybów, których niepow o
dzenia zapędzały ku brzegom niegościn
nej ziemi i pojedyńczych awanturników, 
szukających nieznanych skarbów lub 
nadzwyczajnych przygód, eskimosi, jedy
ni przedstawiciele rasy ludzkiej w  tem 
pustkowiu, nie oglądali białego oblicza 
ludzkiego. Dopiero od czasu jak  skarby 
K alifornii zaczęły się wyczerpywać, w ie
lu zawiedzionych w  swych nadziejach 
zdobycia skarbów złotych zaczęło się 
przerzucać na północ lądu amerykańskie
go, by zaspokoić nurtu jącą ich żądzę. 
W  ostatnim  dziesiątku ubiegłego wieku 
można było spotkać takich łowców 
zło ta: którzy się błąkali około wybrzeży 
rzek grzebiąc w  piasku od czasu do 
czasu i przepłókując osady rzeczne. Tym 
pierwszym poszukiwaczom Alaska za
wdzięcza obecny swój rozgłos. Ich usi
łowania, ogromnemi ofiarami nieraz 
opłacane, odkryły św iatu najbogatsze, 
być może, na ziemi złoża kruszcu żółte
go. Złoża te  nie są ześrodkowane 
w jednem jakiemkolwiek miejscu, lecz 
spotykają się na całem niemal teryto- 
ryum Jukonu i jego dopływów. Tysiące 
przybyszów zwabione sław ą skarbów nie 
znalazłszy miejsca wśród ciżby u głów 
nych źródeł złota, rozpraszają się po 
całym kraju i docierają do najdzikszych 
jego zakątków. Gdy naraz zaspy śniegu 
ubielą ten spiętrzony góram i i usiany 
moczarami tundrowem i surowy kraj, 
o nadzwyczaj śnieżnej zimie, nieszczęśni 
odcięci od reszty świata, odgrodzeni od 
wszelkiej odsieczy, zostają skazani na 
śmierć głodową. Podczas całego prze
ciągu długiej zimy wszystkie siedliska 
ludzkie pozbawione są komunikacyi. 
O dostawie żywności nie może być m o
wy, albowiem niewielkiej ilości zaprzę
gów psów, które posiadają tubylcy, nie 
w ystarczy do ciągnięcia znaczniejszych 
transportów  dla zaopatrzenia osadników 
w  żywność. Temu dotkliwemu brakow i 
stara  się zapobiedz rząd Stanów Zjedno
czonych, przychodząc z pomocą osadni
kom. Ze względu na usługi, które 
oddają ludności tak  Europy jak  Azyi 
północnej renifery, przedsięwziął aklima- 
tyzacyą tych tak  pożytecznych zw ierząt
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na Alasce. Renifer jest prawdziwym 
„wielbłądem 11 północy, „okrętem" pustyń 
śnieżnych. Zaprzężony do sanek chyżo 
mknie po zaspach śnieżnych, gdy inne 
zwierzę ugrzęzłoby niezawodnie, i prze
bywa bez odpoczynku znaczne przestrze
nie. W  lecie zamieniony na juczne zwie
rzę bez trudu przebywa moczary i wspina 
się po górach. W e względzie paszy nie 
sprawia żadnego kłopotu; odszukuje ją  
sobie na w ątłych pastw iskach górskich, 
a w  zimie wygrzebuje z pod śniegu. 
Rozpowszechniony na całej północy sta
rego lądu od przylądka Północnego 
(Nord Cap) w  Norwegii aż do cieśniny 
Behringa, zarówno w Laponii, jak  Rossyi 
i Syberyi jes t zwierzęciem domowem, 
niemal członkiem rodziny u wszystkich 
koczowników po tem  bezbrzeżnem pust
kowiu północnem rozproszonych. Zarów
no lapończyk, jak  ostjak, samojed, tun- 
guz, jak u t i t. d. nie może się obejść 
bez rena. Zwierzę to tyle ma znaczenia 
dla koczownika północy, że niemal 
wszystkie myśli tego aborygena około 
renifera się snują. Je s t on przedmiotem 
jego kultu niemal. Służy mu jako siła 
pociągowa, dźwiga w ątłą  ju rtę  z miejsca 
na miejsce, mlekiem swem, a nieraz 
mięsem żywi całą rodziną, a wreszcie 
dostarcza futra, wspaniałej obrony od 
najtęższych mrozów. Tego tak  poży
tecznego zwierzęcia niema wcale na 
nowym lądzie. Pokrew ny mu karibu 
gromadnie naw et błąka się w  tym kraju, 
nie przyswoili go sobie jednak wca
le eskimowie amerykańscy. Zostały te 
dy sprowadzone renifery z Laponii 
i Syberyi. Pierw szą próbę uczyniono 
jeszcze w  roku 1892, a że wypadła po
myślnie, od tego czasu do r. 1898 ogó
łem ściągnięto około 840 sztuk. Zwie
rzęta te mnożyły się na nowem miejscu 
osiedlenia nadzwyczaj płodnie. Stado 
z 20 samców i 80 samic w pięcioletnim 
przeciągu czasu przysporzyło około 578 
sztuk przychówku. Od roku 1897 ogólna 
liczba renów wzrosła do 2 062 głów, 
pomimo, że wiele poszło na pokarm. 
R eny te były sprowadzone do północnej 
części Alaski nad brzegi Norton-Sound 
(cieśnina Behringa) i partyam i rozloko-

[ wane po misyach religijnych, znajdują
cych się w  tej okolicy, i u inteli
gentniejszych eskimosów. B y wdrożyć 
tubylców do obchodzenia się z renami 
i kierowania niemi rząd St. Zjedn. zain
stalow ał między miejscową ludnością 
kilka rodzin lapońskich sprowadzonych 
ze znacznym nakładem z Norwegii. 
Otrzymują oni oprócz odzieży i żywności 
od 117 do 167 fr. miesięcznie w  gotówce. 
Ci pasterze renów w stosunku do swych 
w ym agań zostają tu  bogaczami, a pust
kowia wybrzeży cieśniny Behringa są 
dla nich praw dziw ą ziemią obiecaną. 
W ielu z nich niebawem po przybyciu 
postarało się o uzyskanie obywatelstwa 
amerykańskiego, by utrw alić węzły łącz
ności z tak  przychylnym dla nich kra
jem. W  r. 1898 około 113 mieszkańców 
Norwegii północnej za pośrednictwem 
agentów  amerykańskich przybyło do 
Alaski północnej. P artya  tych em igran
tów  została rozsiedlona grupam i wzdłuż 
brzegów Jukonu do spełniania posług 
pocztowych przez czas zimowy, zapomo
cą sanek zaprzężonych w renifery w  po
dobny sposób, jak  to zostało zorganizo
wane w Skandynawii północnej. Posługi 
oddawane przez lapończyków i użycie 
renów wiele usług okazały już w r. 1897 
ułatw iając niesienie pomocy statkom  do 
połowu ryb zimującym w Barroo. Można, 
nie grzesząc przesadą, powiedzieć, że 
po odkryciu złota, wprowadzenie lapoń
czyków i renów jest najważniejszem 
zdarzeniem ekonomicznem dla Alaski, 
zwłaszcza północnej. Jestto  zwiastun 
pełniejszego prądu kultury, który musi 
być skierowany na ten oddalony półwy
sep, jeżeli m ają być wyzyskane należy
cie jego płody kopalne. Dziś już w za
czątku udostępnienia tych odległych 
krain przeszczepiono jeden z gatunków  
zwierzęcych i jeden ze szczepów rasy 
ludzkiej. Jak ie  siły w  dalszym ciągu 
zostaną zaprzęgane do wydzierania łonu 
ziemi jej skarbów, rząd przedsiębiorczych 
yankesów nie omieszka zapewne nieba
wem wykazać.

J . Sioma.
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OZY W SZYSTKIE MSZYCE 
SZKODLIWE SĄ DLA ROŚLIN.

Drobne owady, zwane mszycami, po
spolicie są uw ażane za bardzo niebez
piecznych pasorzytów roślinnych, przeciw 
którym  hodowcy próbują najrozm aitszych 
środków, lecz jak dotąd z niewielkim  
skutkiem. I  nie można zaprzeczyć, że 
mszyce, które żyw ią się wyłącznie soka
mi roślin, muszą przynosić szkodę tym  
ostatnim , a naw et gdy się zbytnio roz
mnożą i o śmierć je  przypraw ić mogą. 
Zdarza się to jednak dość rzadko, w  w ięk
szości zaś przypadków między rośliną 
a mszycami w ytw arza się jakaś w ym ia
na usług, t. j. roślina w  zam ian za do
starczane mszycom pożywienie ciągnie 
z nich pewne korzyści.

N a stosunek ten, pośredni pomiędzy 
w łaściw ą symbiozą a pasorzytnictwem , 
w  ostatnich czasach zwrócił uw agę b a 
dacz w łoski M acchiati. Przypuszcza on 
np., że ukazujące się na pędach w  znacz
nej liczbie mszyce przez w ydzielanie 
słodkiego soku przynęcają mrówki, jed 
nocześnie powstrzym ując je  tem  samem 
od wędrówki na kw iaty. Mówiąc inaczej, 
M acchiati przypisuje mszycom to  samo 
znaczenie, co t. zw. miodnikom poza- 
kwiatow ym  znajdującym  się na kw iato- 
śnych pędach wielu roślin. Takie zna
czenie w edług M acchiatego posiadają 
u  cytryn i kamelij mszyce z gatunku 
Toxoptera aurantii, u heliotropu—Aphis 
heliotropii, u  dębu—Pterochlorus longi- 
pes i t. d. Inną znowu korzyść m ogą 
przynosić roślinie mszyce, zamieszkujące 
jej kw iaty. Przedew szystkiem  w ydzie
lany  przez nie płyn słodki służyć może 
za przynętę dla różnych roznoszących 
pyłek owadów. Zresztą osta tn ią  tę  czyn
ność spełniać m ogą i same mszyce, 
a mianowicie ich pokolenia uskrzydlone, 
które, jak  wiadomo, zjaw iają się peryo- 
dycznie obok bezskrzydłych. Za tak ie  
zapylające mszyce należy w edług biolo
ga włoskiego uważać dla m archw i— 
Aphis Carotae, dla m acierzanki—A. Ser- 
pylli i t. p. J . Trz.

TEORYA JON ÓW  
W  CHEM II FIZYO LOG ICZN EJ.

Wszystkie niemal zjawiska biologiczne 
w roślinach i zwierzętach polegają na przeo
brażeniach ciał w stanie rozpuszczonym, nie- 
tylko bowiem części składowe organizmów 
ciekłe, lecz i tkanki pojmowane być muszą 
jako roztwory od czasu, kiedy chemia nowo
czesna zna roztwory, zarówno ciekłe jak 
i stałe (np. roztwór węgla w żelazie). Nale
żało przeto oczekiwać, że postępy dokonane 
w poglądach na istotę roztworów odbiją się 
też w fizyologii i że dwie pierwszorzędne 
zdobycze naukowe, mianowicie teorya roz
tworów van’t Hoffa i teorya dysocyacyi elek
trolitycznej Arrheniusa stanowić będą w pew
nym względzie punkt zwrotny w dziale 
chemii fizyologicznej. W samej rzeczy, jak
kolwiek liczba badaczów, którzy starają się 

j  spożytkować te teorye do rozwiązywania 
j  zagadnień lizyologiczno-chemicznych, jest jesz- 
| cze stosunkowa szczupła, i jakkolwiek rezul

taty odpowiednich badań mnóstwo jeszcze 
| wskazują luk, to jednakże obecnie już z całą 
| stanowczością twierdzić można, że wielka 
! część dotychczasowych spostrzeżeń i niejas

ności w poglądach fizyologicznych da się 
usunąć jedynie przez uwzględnienie nowo
czesnej teoryi roztworów.

Przypuszczano dawniej, że w roztworze 
wodnym, np. w roztworze soli kuchennej, 
zawarte są cząsteczki chlorku sodu obolt 
cząsteczek wody. Ponieważ wszakże roztwór 
taki jest przewodnikiem prądu elektrycznego, 
a również jego ciśnienie osmotyczne jest więk- 

j sze aniżeli to wynika ze składu cząsteczko - 
j  wego, przeto zgodnie z teoryą jonów, przyj- 
j  mujemy, że w roztworze soli kuchennej nie 
j  całkowita sól zawarta jest w postaci cząste- 
j  czek chlorku sodu, lecz że znaczna część 

tych ostatnich rozszczepia się na części, jony 
sodu i jony chloru, które obdarzone pewnym 
ładunkiem elektrycznym pośredniczą w prze
noszeniu elektryczności podczas działania 
prądu na roztwór oraz w tym samym stopniu 
co cząsteczki nierozłożone wpływają na ci
śnienie osmotyczne roztworu. To zjawisko 
rozszczepiania się cząsteczek soli kuchennej 
na jony, zachodzące zawsze podczas rozpusz
czania soli w wodzie, zupełnie bez dopływu 
elektryczności zzewnątrz, zjawisko to wystę
puje we wszystkich solach, zasadach i kwa
sach czyli we wszystkich związkach, których 
roztwory wodne są dobremi przewodnikami 
elektrycznemi i które stąd noszą nazwę 
elektrolitów. Tak więc azotan srebra AgNCh 
rozszczepia się na dodatni jon srebra (Ag) 
i odjemny jon kwasu azotowego (N03); chlo
ran potasu KCIO  ̂ na dodatni jon potasowy 
i odjemny jon kwasu chlorowego (CIO3). Kwa
sy tem się charakteryzują, że w roztworach 
wodnych odszczepiają zawsze dodatnie jony 
wodoru, wytwarzając współcześnie charakte
rystyczny dla każdego kwasu jon odjemny. 
Zasady zaś sąto związki, które w roztworze 
wodnym odszczepiają zawsze jon hydroksylo



Nr 10 WSZECHŚWIAT " 155

wy (HO) ze współczesnem wytwarzaniem 
charakterystycznego dla każdej zasady jonu 
dodatniego (metalu) „Siła11 kwasów i zasad 
zależy od stopnia dysocyacyi tych związków, 
kwas lub zasada tem są silniejsze, im więk
sze je s t stężenie (koncentracya) dodatnich 
jonów wodorów lub odjemnych jonów  hydro
ksylowych w roztworach wodnych, gdy rów
ne ilości cząsteczkowe tych związków są 
rozpuszczone. Tak więc np. kwas octowy 
je s t mniej więcej sto razy słabszym kwasem, 
aniżeli kwas solny, a amoniak około stu  razy 
słabszą zasadą od ługu potażowego.

Jakkolw iek nowy ten pogląd na stan 
związków w roztworach w porównaniu z po
glądem dotychczasowym może się wydawać 
raczej cofnięciem się niż postępem, a to 
wobec przyjmowania rozkładu cząsteczek 
i posługiwania się nowemi hypotetycznemi 
jednostkami—jonam i—jednakże teorya jonów 
iuż obecnie wykazuje swą wyższość nad po
glądami dawniejszemi. Daje ona nam miano
wicie możność stwierdzenia składu rozmai
tych, niedostatecznie dotąd zbadanych cieczy 
w organizmach zwierzęcych, pozwala sprowa
dzić rozmaite zawiłe zjawiska fizyologiczno- 
chemiczne do praw prostych, dobrze pozna
nych, wreszcie dla działania pewnych związ
ków na organizm daje wyjaśnienia zrozumiałe 
i zadawalające.

Tak np. uważać należy za postęp nieza
przeczony, gdy przed laty kilkoma Bugarsky 
i Tangl w badaniach swych nad surowicą 
krw i oznaczyli całkowitą koncentracyą roz
puszczonych cząsteczek niedysocyowanych 
oraz jonów, a z drugiej strony przez oznacze
nie przewodnictwa elektrycznego wykryli 
w surowicy koncentracyą jonów. Prawie 
w tym  samym czasie Koeppe dokonał badań 
podobnych nad mlekiem kobiecem i kro- 
wiem.

Od czasu kiedy w połowie stulecia X V III go 
Reaumur badał jako jeden z pierwszych 
kwaśność soku żołądkowego u zwierząt, licz
ba prac odpowiednich wzrosła do kilku setek. 
Pomimo to wszakże nie mo?na było dotych- j 
czas wyrazić koncentracyi kwasu w żołądku ; 
w liczbach absolutnych. Przyczyna tego n ie
powodzenia leży nietylko w niedoskonałości 
metod badania, lecz przedewszystkiem pocho- | 
dzi z nieodpowiedniego określenia pytania I 
samego. Gdy przekonano się, że zawartość | 
żołądkowa powinna dla prawidłowego tra 
wienia być silnie kwaśną, starano się przede
wszystkiem oznaczyć ilościowo „wolny kwas 
s o l n y L e c z  co do określenia „wolnego14 
tego kwasu prawie tyle panowało poglądów 
ile było metod badania; pogodzenie zaś tych 
różnych zapatrywań tem  było trudniejsze, 
że zaw arte jednocześnie w żołądku ciała 
białkowe i związki amidowe, zależnie od 
stopnia kwaśności miazgi pokarmowej, wiążą j  
rozmaite ilości wolnego kwasu solnego, na
tom iast odszczepiają ten  kwas w mniejszej 
lub większej ilości, gdy koncentracya jego 
schodzi poniżej pewnej ilości. Gdy przeto 
kwas niejako przejściowo związany z białkiem 
i innemi substancyami również wpływać 
może na trawienie, sądzono, że odpowiedniej

będzie oznaczać nie wolny kwas solny, lecz 
kwas solny „fizyologicznie czynny11. Zdobyto 
nowy pogląd na rzecz, lecz bynajmniej w ten 
sposób nie zdołano sprawy rozwiązać objek- 
tywnie. Teorya jonów daje nam możność 
określić w sposób ścisły pojęcie kwaśności 
soku żołądkowego : kwaśność jest identyczna 
z koncentracyą zawartych w soku jonów  
wodoru.

W  czasach nowszych H ober próbował 
oznaczyć we krwi koncentracyą jonów hydro
ksylowych czyli alkaliczność krwi. W  po
dobny sposób inni badacze zajęli się po
szukiwaniami nad innemi cieczami orga
nizmu.

G riitzner wykrył, że strącanie sernika 
w mleku, sprowadzone przez dodanie rów 
no cząsteczkowych roztworów kwasowych, 
wypada pod wględem ilościowym bardzo 
rozmaicie, zależnie od siły właściwego kwasu. 
Jeżeli dodamy do roztworów kwasowych soli 
z temiż jonami, np. do kwasu octowego 
octanu sodu, wówczas ilość strąconego serni
ka się zmniejsza, jakkolwiek wiadomo, że 
wogóle dodatek soli sprzyja strącaniu ciał 
białkowych. Jakże należy objaśnić to  oso
bliwe zjawisko? Teorya jonów  daje tu  od
powiedź następującą: koncentracya jonów
wodoru w roztworze wodnym słabego kwasu 
musi, zgodnie z prawem działania mas, 
zmniejszyć się po dodaniu soli zawierającej 
te  same jony co kwas i dlatego też zmniej
sza się zdolność kwasu strącania sernika.

W obec niezmiernie dużego znaczenia kwasu 
moczowego i jego soli dla krwi, moczu oraz 
cieczy tkankowych, His i Paul podjęli syste
matyczny szereg badań ze stanowiska teoryi 
jonów  nad zachowywaniem się tych związków 
w roztworach. Okazało się między innemi, 
że opadanie trudno rozpuszczalnego moczanu 
z roztw oru zależy nietylko od rozpuszczalno
ści tej soli, lecz że współcześnie z tą  solą 
zawarte w roztworze sole, mające jony 
wspólne z tam tą, mogą sprowadzić znaczne 
zmniejszenie rozpuszczalności. Tak np. kwaś
ny moczan sodu rozpuszcza sie w wodzie 
tem peratury pokojowej w stosunku 1: 1130, 
natom iast w roztworze fizyologicznym soli 
kuchennej, zawierającym tylko 7 g chlorku 
sodu w litrze, rozpuszczalność nie dosięga 
nawet stosunku 1 : 11000 ponieważ dysocya- 
cya moczanu sodu znacznie się zmniejsza 
w obecności jonów  sodowych soli kuchennej. 
Dalsze rozważania wykazały, że błędnem jes t 
powszechne obecnie mniemanie, jakoby poda
wanie przetworów litu, piperazyny, pipery
dyny i t. p., których sole z kwasem moczo
wym łatwo się rozpuszczają w wodzie, mogło 
sprowadzić w organizmie przemiany chemicz
ne ze złożonemi tu  trudno rozpuszczalnemi 
moczanami i utworzenie związków łatwo 
rozpuszczalnych.

W  związku ścisłym ze składem roztw oru 
pozostaje jego działanie fizyologiczne. Ponie
waż zaś sole, kwasy i zasady w roztworach 
wodnych rozszczepiane są mniej lub więcej 
na jony, przeto i ich działanie fizyologiczne 
powinno być wypadkową z działania zarówno 
cząsteczek niedysocyowanych jak i jonów.
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Istotnie, liczne spostrzeżenia stw ierdziły ten  
pogląd. Tak więc w edług doświadczeń W . 
Pfeffera rozmaite sole kw asu jabłkow ego, 
k tórych roztw ory wodne zawierają zaw
sze jony tego kwasu, jednakow e wywie
rają działanie chemotropiczne na zarodniki 
wodorostów, podczas gdy estry  tegoż kwasu, 
nie będące elektrolitam i, więc nie dysocyo- 
wane na jony w roztworach, własności tej 
nie posiadają.

D reser badał działanie trujące rozm ai
tych związków rtęciowych na kom órki 
drożdżowe, na żaby i ryby i przekonał się, 
że podsiarczyn potasowo-rtęciowy działa znacz
nie powolniej i słabiej niż związki cyanowe, 
rodanowe i in., jakkolw iek zawartość rtęc i 
we wszystkich roztw orach była jednakow a. 
Przyczynę tego D reser upatru je w n ie 
znacznej koncentracyi jonów  rtęci w podsiar- 
czynie.

K ronig i Paul kierowali się nowszemi teo- 
ryam i chemii fizykalnej w badaniu wpływu 
rozmaitych związków chemicznych na bakte- 
rye, starając się w yświetlić sprawę, czy 
działanie trujące soli, kwasów i zasad pozo
staje w związku z ich dysocyacyą elektroli
tyczną. Badanie to  tem  więcej było na czasie, 
że B ehring wygłosił niedawno tem u zdanie, 
że np. wartość dezynfekcyjna związków rtęci 
istotnie zależy tylko od zawartości w nich 
rtęci rozpuszczonej, a zupełnie nic nie ma 
wspólnego z innemi własnościami danego 
związku. Otóż okazuje się, że fakty przeczą 
tem u poglądowi. Siła bakteryobójcza związ
ków chlorowcowych rtęci, o k tórych w iado
mo, że w rozmaitym stopniu są dysocyowane, 
okazała się istotnie bardzo różną i odpow ia
dała najzupełniej stopniowi dysocyacyi elek
trolitycznej tych soli. To samo dotyczę 
także związków solnych srebra i złota: związ
ki doskonale dysocyujące się działają bardzo 
silnie, natom iast sole bardziej złożone, w k tó 
rych roztworach wodnych kombinacya jonów  
m etalu jest nieznaczna, są w mniejszym 
stopniu trujące. Działanie tru jące kwasów 
i zasad odpowiada wogóle koncentracyi jo 
nów wodorowych, albo też hydroksylowych. 
Do podobnych wniosków doszli pp. Schener- 
len i Spiro, badając działanie tru jące soli 
rtęc i i żelaza na bakterye, oraz p. K ahlenberg, 
k tóry  działał solami, kwasami i zasadami 
o rozmaitym stopniu dysocyacyi na nasiona 
roślinne.

Oczywiście w badaniach nad organizmami 
zwierzęcemi, zwłaszcza wyższemi, należy być 
bardzo ostrożnym we wnioskowaniu, albo
wiem stosunki są tu  nader zawiłe i w spół
działają liczne jeszcze czynniki, oprócz s top 
nia dysocyacyi i własności jonów, k tó re  
koniecznie uwzględnić należy.

(Th. Paul. Die B edeutung der Ionentheorie
fiir die physiołogische Chemie. Tiibingen,
1901).

M. FI.

SEKOYA PRZYRODNICZA
TO W A RZY STW A  OGRODNICZEGO W ARSZAW SKIEGO.

Posiedzenie 1 (262) odbyło się dnia 23 
stycznia 1902 r. w lokalu Stacyi oceny na
sion o godz. 8-ej wieczorem.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego zo
stał odczytany i przyjęty.

2. P . W ładysław Gorczyński wypowiedział 
referat p. t. „O przebiegu rocznym insolacyi 
w  W arszawie", zawierający streszczenie re
zultatów  pomiarów aktynometrycznych auto
ra, dokonanych w czasie od grudnia 1900 r. 
do grudnia 1901 r. W spomniawszy o wybit- 
nem znaczeniu insolacyi wśród ogółu elemen
tów  meteorologicznych, prelegent w krótko
ści opisał metody pomiarów i w szczególności 
zatrzymał się nad aktyno metrem Chwolsona, 
k tóry  był stale używany do pomiarów w ar
szawskich, a także i na elektrycznym pyrhelio-O
m etrze kompensacyjnym Angstróma, służą
cym do wyznaczenia stałej przejścia względ
nych wskazań aktynom etru Chwolsona. Na 
zmiany w wartościach insolacyi wpływają 
głównie zmiany wysokości słońca nad po
ziomem, dalej odległości słońca od ziemi 
i wreszcie większa lub mniejsza ilość pary 
wodnej w  atmosferze. W  miejscach o danej 
wysokości nad poziomem morza wpływy te 
uw ydatniają się stale w odróżnieniu od wielu 
innych ubocznych czynników. Prelegent opi
sał sposoby redukowania na daną wysokość 
słońca, średnią odległość ziemi od słońca 
i na określoną wilgotność bezwzględną, do 
czego użyty był cały m ateryał aktynome- 
tryczny, zebrany w czasie przeszło i00 dni 
w wyżej pomienionym okresie. S tąd zaś 
zestawione były dane insolacyi dla różnych 
dni w roku (dla południa czasu prawdziwego 
słonecznego) i otrzymane miesięczne wartości 
insolacyi. Czynniki redukcyjne pozwoliły też 
wyznaczyć krzywą teoretyczną insolacyi dla 
W arszawy, której dobrze odpowiada znale
ziona krzywa roczna dla indywidualnego 1901 
roku. Maximum insolacyi przypada w  drugiej 
połowie kwietnia, minimum w grudniu; we 
wrześniu występuje maximum wtórne. P o 
ro wnywając miesięczne wartości insolacyi 
w r. 1901 dla jednakowej wysokości słońca 
(25°), autor otrzymał bieg dokładnie odw rot
ny względem rocznego przebiegu wilgotności 
bezwzględnej w danym okresie, co świadczy 
o niezmiernym i zasadniczym wpływie pary 
wodnej na wartość insolacyi.

3. P. Jan  T ar przedstawił wyniki swych 
poszukiwań nad t. zw. „jajami podwójnemi“ 
u ptaków, t. j. jajami, zawierąjącemi w jed
nej skorupie dwa mniej lub więcej niezależne 
od siebie żółtka. P relegent przytoczył lite 
ra tu rę  przedmiotu, w której praw ie wyłącz
nie cytowane są przypadki wylęgania jaj 
takich  do stadyów dość późnych i wykazał 
względną częstość napotykania jaj podwój
nych.

N a zasadzie własnych spostrzeżeń prelegent 
stw ierdza istnienie całego szeregu postaci
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przejściowych od dwu żółtek, związanych J 
z sobą zapomocą mniej lub więcej rozwinię
tej trzeciej, środkowej chalazy—poprzez przy- | 
padki bezpośredniego stykania się żółtek, aż 
do przypadków takich, kiedy oba żółtka są 
ze sobą połączone na znacznej przestrzeni 
i odziane wspólną błoną żółtkową (membra
na Titellina).

W e wszystkich obserwowanych przypad
kach blastoderma, znajdująca się na żółtku, 
zbliżonem do końca zaostrzonego skorupy, 
dochodziła do niższego stopnia rozwoju, 
w  porównaniu z zarodkiem, sąsiadującym 
z kam erą powietrzną, a więc posiadającym 
lepsze w arunki oddychania. W  jednym  przy
padku, kiedy oba żółtka bezpośrednio przy
legały do siebie, znaleziono, po 24 godzinach , 
wylęgu, zarodka na żółtku prawem (to jest 
w  pobliżu końca ostrego skorupy), rozwinię
tego praw ie normalnie, podczas gdy drugi j 
zarodek znajdował się w miejscu zetknięcia 
się żółtek i posiadał wygląd bezkształtnej 
masy białawej, w której na skrawkach bar- I 
wionych safraniną można było wykazać sku
pienie dużych, przepełnionych żółtkiem od- 
żywczem komórek, wykazujących cechy bla- 
stomeronów z dość wczesnego stadyum j  
brózdkowania. Obrazy takie zauważono do
tąd  tylko w blastomeronach zarodka, w zięte
go z jaja, znajdującego się jeszcze w jajo- j  
wodzie kury.

Zdaniem prelegenta z „jaj podwójnychli I 
powstawać mogą bądź pisklęta bliźniacze, 
bądź też potw ory podwójne, a to zależnie 
od stopnia zbliżenia dwu żółtek i spoczywa
jących na nich zarodków. Istnienie zaś żół
tek  pojedyńczych o dwu blastodermacb uwa
żać należy za formę krańcową jaj podwój
nych.

Na tem  posiedzenie ukończone zostało.

KRONIKA NAUKOW A.

—  G ęstość p lanet. Znany ze swych pomia
rów wielkości planet, dr. See z W aszyngtonu, 
podaje nader ciekawe wyniki swych badań 
teoretycznych nad gęstością planet na po
wierzchni oraz w bliskości środka.

Dane liczbowe dla pierwszych czterech pla
net są następujące:

G ęstość
ś re d n ia po w ierzchn i W n«trz a

M erkury . . . 3,00 2,93 3,31
W enus . . . 5,14 2,68 9,80
Ziemia . . . 5.50 2,55 11,22
Księżyc . . . 3,34 3,24 3,51
Mars . . . . 4,00 3,49 4,81

Gęstości te  podane są w stosunku do wody.
G. T.

—  T rzecie praw o K eplera, polegające, jak  wia
domo, na tem, że kw adraty z czasów obiegu 
planet znajdują się w stosunku trzecich po

tęg  średnich odległości od słońca—daje się 
sprawdzić zapomocą dość żmudnych wyliczeń; 
poniżej podajemy w pierwszych dwu kolum
nach czas trwania obrotu oraz średnie odleg
łości planet, w trzeciej zaś kolumnie znajduje 
się stosunek kwadratów czasu do trzecich 
potęg odległości, k tóry  dla wszystkich planet 
powinien być jednakow y:

P la n e ty  C zas obro tu  O dleg łość S to su n ek

M erkury . . 87,97 dni 0,3871 133 414
W enus . . . 224,70 0,7233 133 430
Ziemia . . . 365,26 1,0000 133 415
M ars. . . . 686,95 1,5237 133 400
Ceres . . . 1681,41 2,7673 133 408
Jowisz . . . 4332,58 5,2028 133 272
Saturn . . . 10759,22 9,5388 133 400
U ran . . . .30688,82 19,1833 133 410
N eptun . . . 60181,11 30,0551 133 403

Różnice, zresztą nieznaczne, powstają stąd, 
że planety nie są punktami, lecz posiadają 
pewną masę; tem  się tłumaczy znaczna róż
nica stosunku dla Jowisza, którego masa jest 
największa.

G. T.

—  P lam a na s ło ń cu . Dnia 19 li- tip ad a  r. z. 
zauważono w Tuluzie plamę na słońcu o śred
nicy 30—35", t. j. dwa razy większej, aniżeli 
średnica ziemi; d. 20-go plama zbliżyła się 
do środka słońca, a 25-go znikła.

G. T.

— Plam y na słoń cu  i planety. W  celu wykry
cia przyczyny jedenastoletniego okresu uka-

i zywania się plam na słońcu, starano się zba- 
I dać, jak i wpływ mogą tutaj wywierać plane

ty, a w  szczególności Jowisz. Obecnie Bir- 
| keland ukończył wyliczenia, z których wnio- 
] skuje, że nie dało się zauważyć żadnego 
{ związku pomiędzy ruchem Merkurego, We- 

nery, Saturna i Jowisza a ilością plam. Na
leży zatem szukać innej przyczyny tych 
zjawisk.

G. T.

— W pływ  w yładow ań elektrycznych  na zjaw iska  
w łosk ow atości zbadał przez szereg ciekawych 
doświadczeń Selim Lemstrom. Rurkę włos- 
k o watą zanurza się w naczyniu /, wodą, po-

j  łączonem z jedną ze zbroi butelki lejdejskiej. 
| D rugą zbroję butelki łączy się z ziemią. Nad 

rurką umieszcza się zaostrzony pręcik m etalo
wy połączony z jednym  biegunem elektrycznej 
maszyny indukcyjnej, której drugi biegun 
odprowadza się do ziemi. W  ten sposób 
wyładowanie elektryczne przechodzi od pręta 
metalowego przez powietrze ku wodzie. Gdy 
prę t połączymy z biegunem dodatnim maszyny, 
to wklęsła powierzchnia wody w rurce pod
nosi się ku górze, na brzegu zaś rurki tworzy 
się jedna lub kilka kropelek wody. Ilość 
tworzących się kropel nie je s t zawsze jedna
kowa, nawet gdy ilość iskier elektrycznych, 
przeskakających między prętem  a wodą jest 
równa. Po znacznem podniesieniu pręta  nad
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powierzchnię wody, zjawisko podnoszenia się 
wody w rurce daje się jeszcze zauważyć, lecz 
tw orzenie się kropel ustaje po zwiększeniu 
odległości do 75 cm. Ilość wody, podniesio
nej w  rurce, zależy od wielkości wyładowania 
elektrycznego, od odległości p rę ta  m etalowe
go od wody, od średnicy i długości ru rk i 
włoskowatej oraz od różnego oporu przew odni
ków. Ilość ta  zdaje się też być przede- 
wszystkiem proporcyonalna do czasu trw ania j  
wyładowań elektrycznych. R oztw ory różnych 
soli dają te  same wyniki co czysta woda, 
tylko ilościowo mniejsze.

Jak  tego należało oczekiwać, wyładowania 
elektryczne wywierają podobny wpływ i na 
zjawiska włoskowatości w roślinach. Badacz 
wykazuje to, umieszczając nad roślinną rurką 
włoskowatą, kawałek gazy drucianej, zaopa
trzonej w  małe ostrza metalowe. Jeden  bie- J  
gun maszyny elektrycznej łączy się, jak  wyżej, I 
z gazą, a drugi z ziemią. Tym sposobem 
zwiększa się czynność życiowa rośliny, gdyż 
wyładowania elektryczne ułatw iają podnosze
nie się soków w naczyniach roślin.

iv. w

— D ośw iadczen ia  nad przew odnictw em  elek trycz-  
nem  stru m ien ia  w odnego przeprowadzono, jak  
donosi „Oester. Zeitschr. ftir E lektrotechnik", 
w  Medyolanie dla sprawdzenia, o ile straż 
ogniowa, pracująca w pobliżu elektrycznych 
linij tramwajowych, narażona je s t na poraże
nie, gdy prąd elektryczny z przewodnika j 
tramwajowego przechodzi przez trafiający | 
go strum ień wody, na człowieka, obsługują
cego rurę  sikawki. Strum ień wody, o śred- | 
nicy 12 mm  i znajdujący się pod ciśnieniem 
13 kg na 1 cm'1 skierowano na płytę miedzianą, j  
połączoną z przewodnikiem elektrycznym, 
doprowadzającym prąd stały o 500 woltach 
napięcia. Okazało się przytem, że dla odczu
cia uderzeń elektrycznych trzeba  przybliżyć ] 
w ylot ru ry  sikawki na odległość 6—7 cm do 
p łyty miedzianej. W  razie użycia strum ienia 
wody, o średnicy 50 mm, odczuwano uderze
nie z odległości około metra.

Prądy zmienne, o 500 w oltach napięcia, 
wobec 12 mm  średnicy strum ienia dawały się 
odczuć w odległości około 19 cm, prądy zaś
0 360Ó woltach napięcia w odległości 3 m. 
Używając strum ienia wody o średnicy 50 mm, 
uderzenia prądu o 500 w oltach stwierdzono 
w  odległości 2'A m, a prądu o 3600 woltach 
w  odległości 8 to, i w  tym  ostatnim  przypad
ku w odległości 4 m  ledwo je  można było 
wytrzymać.

Z powyższych doświadczeń wynika, że 
wobec prądu stałego niebezpieczeństwo je s t 
praw ie równe zeru, wobec prądu  zmiennego 
zaś istnieje tylko w  razie -wysokich napięć
1 małej odległości.

w . IV.

—  P ochodzen ie term om etru F ahren heita . W  ar
tykule ogłoszonym w Knowledge, Samuel 
W ilks podaje, że myśl term om etru  F ah ren 
heita  powstała w umyśle New tona i punktem  
wyjścia dla podziałek ma być  tem peratura 
ciała ludzkiego.

Newton jeszcze w pamiętniku, k tóry  się 
j  znajduje w Philosophical Transactions z ro- 
j  ku  1701 opisuje przyrząd swój jako rurkę 

szklaną, napełnioną olejem lnianym, połączoną 
ze skalą, k tóra  ma wskazywać stopień ogrza
nia cieczy, w której się ową ru tkę  zanurza. 
Najniższa działka skali odpowiada tem pera
turze ścinania się wody, najwyższa—tem pe
raturze wrzenia tej cieczy. Za punk t wyjścia 
jednak  służyła działka odpowiadająca pozio
mowi oleju w rurce w tem peraturze ciała 
ludzkiego. Działka skali odpowiadająca tej 
tem peraturze oznaczona została liczbą 12 i na 
ty le jednakowych części została podzielona 
skala między punktem  krzepnięcia wody 

( a punktem  tem peratury ciała. Przyjęty więc 
1 został dwunastny system dzielenia. D la pun

k tu  wrzenia wody przypadła w tak i sposób 
liczba 30.

W  parę la t potem Fahrenheit posługując 
się w swoich badaniach ciepła przyrządem 
Newtona znalazł, że działki nie są dość drob
ne, by można dokładnie tem peraturę ozna
czać, i podzielił każdą na dwie. W tedy  za
m iast 12 zrobiło się 24. Lecz nie koniec na 
tem. Spostrzegłszy niebawem, że dość łatwo 
dają się otrzymywać tem peratury niższe od 
odpowiadającej ścinaniu się wody np. zapo- 
mocą mieszaniny soli i lodu, tem peraturą tej 
mieszaniny zaczął się posługiwać jako pun
ktem  wyjścia. Dla punktu  zamarzania wody 
wyznaczona została w tedy liczba 8, dla tem 
peratury  ciała 24, dla temp. wrzenia 53. W resz
cie zniewolony do dokładniejszych pomiarów 
Fahrenheit podzielił każdą działkę jeszcze na 
cztery jednakowe, stąd otrzymał dla tem pe
ra tu ry  zamarzania wody działkę 32-gą, dla 
tem p. ciała ludzkiego 96-tą i dla temp. 
wrzenia wody 212-tą.

(R. Sc.). F. A.

—  Z w ierzęta w orkow ate uważane są za p ra
starą  charakterystyczną grupę australską, się
gającą jeszcze epoki kredowej; mają one 
stanowić dowód, że już w owych czasach 
A ustralia była oddzielona od innych części 
św iata. Przeciwko tem u poglądowi w ystąpił 
B. A. Bensley w kwietniowym zeszycie 
„American N aturalist“ r. z. Twierdzi on, że 
zw ierzęta workowate dostały się do A ustralii 
dopiero w  połowie okresu trzeciorzędowego 
i że ich przodkowie byli blizko spokrewnieni 
z amerykańskiemi opossami (Didelphydae), 
które i teraz zajmują najniższe miejsce w tej 
grupie zwierząt. Te pierwsze zwierzęta wor
kow ate przebywały na drzewach tak  samo, 
ja k  dzisiejsze dydelfy. Dostawszy się jednak 
do Australii i nie spotkawszy tam  żadnych 
większych ssących, znalazły się w  bardzo 
pomyślnych warunkach, pod względem poży
wienia i braku w rogów : w skutek tego cała
ta  grupa mogła w stosunkowo krótkim  czasie 
silnie rozwinąć się i wydać tę  w ielką roz
m aitość postaci, jaką  znajdujemy dzisiaj. J e 
żeli przyjmiemy za przodków workowatych 
tak ie  podobne do dydelfów zwierzęta, to 
można będzie zgodzić się z hypotezą Lydek- 
kera, że przywędrowały one do Australii 
z Azyi przez Nową Gwineję; nie można jed-
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nak uważać tej kwestyi za zupełnie roz
strzygniętą, niektóre dowody bowiem prze
mawiają za południowem ich pochodzeniem 
(z Ameryki południowej).

(Prometheus). B. D.

— Ruchy kw iatów  i ow oców , według dr. MG. 
Dougala, można podzielić na dwie g ru p y : 
takie, k tóre  służą do ochrony tych organów 
przeciw czynnikom zewnętrznym (ciepło, 
chłód nocny, deszcz) i odbywają się pod ich 
wpływem (ruchy ochronne), i na takie, które 
należą do objawów prawidłowego rozwoju 
i bywają wywoływane przez bodźce we
w nętrzne (ruchy automatyczne).

Jako przykład ruchów ochronnych może 
służyć baldaszek dzikiej marchwi (Daucus 
Carota), powszechnie zwany „ptasiem gniaz- 
dem“; w  dzień wznosi się on pionowo, w no
cy zaś zwiesza się. Do tej samej kategoryi, 
należą ruchy wielu kwiatów, k tóre otwierają 
się w dzień i do słońca, a zamykają się w no
cy i na deszcz, albo naw et w czasie po
chmurnym; tak  samo, jak znów wiele noc
nych kw iatów  otwiera się dopiero w ieczo
rem i zaczyna wówczas wydzielać wyraźny 
zapach. W  tym przypadku otwieranie się 
wieczorem pozostaje w związku z zapylaniem 
przez owady nocne, a zamykanie się w dzień 
stanowi ochronę przed nieproszonymi amato
rami miodu, którzy nie mogą przenosić pyłka.

Przykładu ruchu automatycznego, który 
zależy od rozwoju samej rośliny, dostarcza 
nam pewien gatunek włoskowatego czosnku 
(Allium neapolitanum). Kwiatostan jego jest 
zwisły dopóki znajduje się w pączku i do
piero podczas rozwijania się kwiatów szypuł- 
ka jego ulega wyprostowaniu. Również 
u  Claytonia virginica pączki są zwisłe, a kwia
ty  prosto wzniesione; powtórne zagięcie 
i zmiana położenia następuje dopiero po za
płodnieniu. Przykładów takiego ruchu kw ia
tów  możnaby przytoczyć znacznie więcej, 
a wszystkie one służą przeważnie do u ła
tw ienia zapylania. Podobne ruchy okazują 
także owoce; tu taj pozostają one w związku 
z rozsiewaniem nasion, k tóre ułatwiają.

(Prometheus). B. D.

ROZMAITOŚCI.

—  N ow a pracow nia antropom etryczna została 
utw orzona w Instytucie studyów wyższych 
we Florencyi, drogą składek publicznych 
z  powodu trzydziestoletniego jubileuszu wło
skiego Towarzystwa antropologicznego, oraz 
jego  twórcy—Pawła Mantegazzy. Otwarcie 
pracowni nastąpiło d. 30 stycznia r. b. W y
bór narzędzi oraz ogólne urządzenie nowej 
pracowni zostało uskutecznionem przez p. 
A . Mochiego, asystenta przy katedrze antro
pologii. Pomiędzy narzędziami szczególnie 
jest godnym uw agi antropom etr nowego sy
stemu, obmyślonego przez pp. Regalia i  Mo

chiego, zapomocą którego można otrzymać 
pomiary ciała ludzkiego we wszystkich trzech 
wymiarach jednocześnie. Prócz narzędzi do 
czysto morfologicznych badań znajdują się 
tam  też przyrządy, służące do poszukiwań 
fizyologicznych; przypuszczają też, że z cza
sem w nowej pracowni będzie można prow a
dzić poszukiwania psycho-fizyologiczne.

Nowe laboratoryum je s t jedyną instytucyą 
tego rodzaju we Włoszech, gdyż dwie inne 
pracownie (w Melzi i Pizzoli) są poświęcone 
wyłącznie celom pedologicznym.

W ten sposób Florencya, będąca wogóle 
jednem<z najbardziej żywotnych środowisk 
nauki włoskiej, staje się obecnie najważniej- 
szem ogniskiem badań antropologicznych 
w kraju, gdzie nauka ta  na tak  wysokim 
znajduje się poziomie.

(Rev. Scient.). J. T.

— Stacya biologiczna na brzegu oceanu Spokoj
nego, a mianowicie w okolicy Fuca, na po
łudnie od wyspy Vancouver, została świeżo 
założona kosztem uniw ersytetu w  Minnesota. 
Nowa ta  stacya, zbudowana w pobliżu P ort 
Renfrew, w odległości 75 km  od miasta Vi- 
ctoria, znajduje się w nader malowniczej 
i urozmaiconej okolicy. Las, strumienie, 
wzniesienie górskie i wybrzeże morza przed
stawiają nader wdzięczne pole do zbierania 
m ateryału biologicznego, zarówno botanicz
nego, jak  i zoologicznego, wszelkiego ro 
dzaju.

(Rev. Scient.). J. T.

—  Obserwatoryum  na w yspach Sam oa. Z ra
mienia Akademii Nauk w Getyndze około 
Apoa na wyspach Samoa ma być urządzone 
obserwatoryum magnetyczne, którego zarząd 
zostanie powierzony astronomowi berlińskie
mu A. Nippoldtowi. Punkt ten został obrany 
dlatego, źe znajduje się na takiej samej od
ległości od równika magnetycznego na po
łudnie, jak obserwatoryum w Honolulu na 
północ. Meteorologowie tych dwu stacyj bę
dą prowadzili badania nad magnetyzmem 
ziemskim, elektrycznością atmosferyczną, me
teorologią i seismologią, do czego mają się 
posługiwać jednakowemi przyrządami, co mo
że się przyczynić do dokładniejszego pozna
nia wielu zjawisk z dziedziny fizyki naszej 
kuli.

(La Naturę). F. A.

— P oiaryzacya  św ia tła  w środow iskach  zm ąco
nych. Prof. Pernter przedstawił Akademii 
Nauk w W iedniu notatkę o polaryzacyi świa
tła w środowiskach zmąconych. A utor ob
serwował zjawiska polaryskopowe i stosunek 
polaryzacyi do koloru rozmaitych emulsyj 
otrzymanych z mieszania mastyksu z wodą. 
Porównywając wyniki z danemi obserwacyi 
światła nieba, znalazł doskonałą zgodność 
między tem i dwuma zjawiskami i dostarczył 
przyczynku ważnego do teoryi Helmholtza 
i lorda Rayleigha o kolorze nieba.

(La Naturę). 8.
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— A m erykanie i... nauka czysta . W  Revue 
Scientifiąue czytamy co następuje: „ In tere
sującą je s t rzeczą widzieć, ja k  naród tak  
praktyczny, jak  amerykanie, podnosi wysoko 
działalność wpływu, wywieranego przez n a u 
kę teoretyczną na postępy cywilizacyi. N ieda
wno na posiedzeniu Akademii nauk w Saint- 
Louis p. N ipher wypowiedział między innemi 
zwrotam i swej przemowy, wydrukowanej 
w  Transactions akademickich, słowa następu
jące : „Jeżeli historya ubiegłego stulecia
może nas o czemkolwiekbądź pouczyć, to 
z pewnością o doniosłości praktycznej nauki 
czystej. Z tych prac rodzi się bezpośrednio 
wszelki postęp prawdziwy. I  jeżeli kiedykol
w iek jak i naród zapomni o tem  źródle 
teoretycznem, z którego płynie wszystko co 
wielkie, i pozwoli inżynierowi zastąpić uczo
nego, to  chwila ta  będzie dla narodu tego 
początkiem postępu—w kierunku cywilizacyi 
chińskiej “.

./. T.
•

— W ody podziem ne w  A u stra lii. P iąta  część 
świata, w której w czasach ostanich znale
ziono tyle skarbów kopalnych, cierpi na

ogromnych obszarach od braku wody. Oka
zuje się, że brak ten  dotyczę niekiedy tylko 
powierzchni, albowiem w głębi znaleziono 
w wielu miejscach znaczne wodozbiory. 
W  okolicy Eucla na głębokości zaledwie 
9—10 m znaleziono szereg dość obszernych 
jezior, k tóry  znaczy drogę przebiega wielkiej 
rzeki środkowo-australijskiej w  piasku się 
prześlizgującej. I. P. Thomson w A ustralij- 
skiem Towarzystwie Geograficznem zwrócił 
uwagę na znaczenie, jakie mogą mieć te  
wodozbiory dla gospodarstwa rolnego. W  za
chodnim Queenslandzie, gdzie pod powierzch
nią zgromadziły się niewyczerpane zapasy 
wody na dolnej formacyi kredowej, irygacya 
rolna mogłaby mieć ogromną przyszłość. 
W  wielu miastach kraju wywiercono już 
wiele studzień artezyjskich. W oda zdatna je s t 
do pojenia trzody, ale, by chów rozpowszech
nił się, potrzeba pastw isk, a dla zraszania ich 
woda ta  nie nadaje się, albowiem zawiera 
sole. Jakkolw iek domieszka soli jest nie
znaczna, jednak  po długo trwałem  polewaniu 
wywiera wpływ szkodliwy.

(Promet.). F. A.

B U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y
*

z a  ty d z ie ń  od d. 26 lu te g o  do 4  m a rc a  1902 r. 

i Ze spostrzezeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemyślu i Rolnictwa w Warszawie).
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7 r. i P. 9 w. 7 r- 1 p. 9 w. Najw. Najn.

26 Ś. 45,7 47,3 49,5 — 2,6 — 1,0 — 1 ,2 — 0,2 — 2,6 85 SW'2,SW3,S3 i ,7 w  nocy; [*j
27 C. 49 ,2 48,5 47,9 — o,4 i ,5 0,6 2,4 — 2,8 88 SE5,SE5,S10 — l i
28 P. 48,0 48,4 49 ,i °,6 2 ,1 2,8 3,8 — 1,0 91 s 5,s5,s- — (1

I  S. 47,4 44 ,6 42,1 1,0 3,7 3,5 5,3 o,° 96 SE3,SE3,S5 4 ,° ® z  n ocy kilkakr.
2 N. 4 I >9 42,6 44,5 3,8 6,2 1,8 6,3 1,8 93 SW3,SW5,SW! 2,3 » kilkakr.
3  p- 47 ,i 50 ,2 55 ,° ° ,7 2 ,1 1,0 2,4 ° ,5 90 WS,W7,WJ 2,7 *  k ilk a k r .
4 w. 56,8 56,0 56,6 — 0,6 1 ,6 o ,3 2,0 — 1,6 86 n w :!,n 3,n e '!

Średnie 48,5 !,3 .90 10,7

TREŚĆ. Działalność ferm entacyjna kom órki roślinnej, przez L. Garbowskiego. — Ruchliwość 
(ruchomość) i bezwładność, przez F . P io trow skiego.— Zagospodarowanie Alaski, przez J. Sio- 
mę. — Czy wszystkie mszyce szkodliwe są dla roślin? przez J. T ta — Teorya jonów  w che
mii fizyologicznej, przez M. FI. — Sekcya przyrodnicza. — Kronika naukowa — Rozmaitości.—

Buletyn meteorologiczny.
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^ 0 3 B 0 Je ii0  U en a y p o io . B a p iu a n a  21 (J)eBpa.iH 1902 ro ,ia . Druk W ars z . Tow. Akc. A rtysty czno-Wy (ławniczego.


