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LOKOMOGYA 
ISTOT JEDNOKOMÓRKOWYCH.

Jedną z zasadniczych własności, od
różniających isto ty  żywe od ciał m art
wych, jest zdolność tych  isto t do .sam o
dzielnego", „z w ew nętrznych przyczyn 
wynikającego" poruszania się. Zdolność 
ta  właściwa jes t przeważnej części zwie
rząt i niektórym roślinom, jak  jedno tak  
i wielokomórkowym. Sposoby poruszania 
się i narządy do tej czynności przezna
czone są w świecie organicznym nie
zmiernie różnorodne, a to zawsze zależnie 
od warunków życia danego organizmu 
i od jego budowy. Już bardzo wiele 
zjawisk życiowych, na wyższych, wielo
komórkowych organizmach spostrzeżo
nych, zostało zanalizowane i do prostych 
fizycznych lub chemicznych objawów 
sprowadzone w skutek ścisłych badań 
i obserwacyj analogicznych zjawisk 
pośród isto t jednokomórkowych. Tą dro
gą zostało wyjaśnione wew nątrzkom ór
kowe (intercellularne) i międzykomórko
we (intracelłularne) traw ienie robaków 
płaskich (Mieczników, Frenzel), a następ
nie i tkankowców wyższych. Niezmier
nie zagadkow a wrażliwość na wszelkie

bodźce zewnętrzne układu nerwowego 
tkankowców utraciła  wiele ze swej „cu
downości" od czasu przeprowadzenia 
niezmiernie ważnych i ciekawych badań 
nad wrażliwością na czynniki fizycznej 
i chemicznej natury  wymoczków, wi- 
ciowców, pływek, wodorostów i t. p. 
(Engelmann, Maupas, Pfeffer, Verworn 
i inni). To też ciekawą może będzie 
rzeczą zestawienie tych rozmaitych ob
serwacyj, jakie z różnych stron dokona
no nad sposobami lokomocyi pierw ot
niaków.

Budowa organizmów jednokomórko
wych jes t niezmiernie rozm aita: od ka
w ałka bezkształtnej galaretow atej plaz
my ameby do wysoce skomplikowanych 
wymoczków, wiciowców i promieniow
ców istnieje bardzo długi szereg coraz 
bardziej komplikujących się tworów. 
Niemniej różnorodne są sposoby ich 
miejscozmienności.

Ameby oraz wszystkie te  pierwotnia
ki, które na całej lub tylko na części 
powierzchni zachowały nagość plazmy, 
czyli nie wytworzyły stałej zewnętrznej 
osłonki w rodzaju naskórka lub błonki, 
poruszają się zapomocą t. zw. nibynóżek 
(pseudopodia). Ten sposób poruszania 
się, kiedy to ameba zapomocą swych 
nibynóżek „przelewa się" wolno z m iej
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sca na miejsce już od czasu zastosow a
nia do badań mikroskopu był zaobser
wowany. Nie próbowano jednak dość 
długo wytłumaczyć sobie właściwej p rzy
czyny takiego „przelewania się“ plazmy. 
Dopiero w  końcu-ósmego dziesięciolecia 
Bertłiold, Quincke, a następnie Biitschli, 
Engel mann, Blochmann, Penard, Rlui m- 
bler i inni poruszanie się pełzaków 
i wogóle ruch plazmy próbow ali w y tłu 
maczyć pewnemi zjaw iskam i natu ry  f i
zycznej.

Berthold rzucił myśl, że poruszanie 
się ameby zależy od zmian zachodzących 
w stopniu napięcia powierzchni zarodzi; 
napięcie to zaś ma zależeć od fizyczne
go stosunku (osmozy) plazm y do środo
wiska, w  którem  ameba porusza się—do 
wody i do podkładu (substratum), na 
którym  ruch się odbywa. W  m iarę te 
go, jak  zmienia się skład chemiczny w e
w nętrznych w arstw  zarodzi—a to wsku
tek życiowej przem iany m atery i—stosu
nek zarodzi do podkładu i do otaczają
cej w'ody zmienia s ię : siła przyciągania 
(przyklejania) przedniej części ameby, 
nie stykającej się z podkładem, może 
stopniowo zwiększać się lub zmniejszać, 
i stosownie do tego obserwujemy ruch 
postępowy lub spokój.

Quincke zdołał sztucznie w yw ołać 
ruch amebowaty ciał martwych; pusz
czał on kroplę oliwy do roztw oru sody 
(Na2CO.j); na powierzchni kropli oliwy 
tw orzyła się cienka błonka m ydlana, 
k tóra natychm iast rozpuszczała się w  w o
dzie, a na jej miejsce tw orzyła się nowa 
w arstw a, k tóra znów u legała  rozpusz
czeniu i t. d. Takie stałe tw orzenie się j  

w arstw y mydlanej i rozpuszczanie się j 
jej w  otaczającej wodzie w pływ a na j  

ciągłą zmianę napięcia powierzchni 
kropli tłuszczu, i ta  zaczyna poruszać j  

się, wypuszczając z siebie bardzo podob- j  

ne do ameby nibynóżki. Quincke przy- j 
puszcza, że zaródź ameby żywej składa j 
się z ciał białkowych oraz tłuszczowych. 
W ystępowanie tych ostatnich naze- j  

w nątrz wywołuje tw orzenie się cieniut- j  

kiej, naw et przez mikroskop niewi- i 
dzialnej błonki na tu ry  mydlanej, co jak  j  

i w  doświadczeniu z oliwą i z sodą ma \

wywoływać zjawisko ruchu. Quincke 
tłum aczy i zjawisko w chłaniania przez 
zaródź ciał obcych jako  pokarmu.

Quincke zatem zawiłe zjaw iska życio
we, jak  ruch i odżywianie, sprowadza 
do tak  prostych przyczyn fizycznych, 
które w yw ołują np. ruch kawałków 
kamfory, rzuconej do wody. Badania 
i doświadczenia biologów późniejszych 
są tylko dalszem uzupełnieniem, rozw i
janiem  i rozszerzaniem kombinacyj przy
toczonych.

Szczególniej Biitschli (1892) i Rlium- 
bler (1898) opisali bardzo liczne swe do
świadczenia nad ruchem różnych mie
szanin ciał płynnych lub w  wodzie roz
puszczalnych (oliwy, różnych olejków, 
gliceryny, sody, potażu i t. p.) i starali 
się wytłum aczyć postępowy ruch zaro
dzi. Swoje teorye i doświadczenia opie
ra ją  oni na t. zw. piankow atej (alweo- 
larnej) budowie protoplazmy. Podług 
tej teoryi zaródź ma się składać z drob
niutkich, nieraz zapomocą mikroskopu 
niedających się zaobserwować banieczek, 
wypełnionych substancyą ciekłą. Ba- 
nieczki te na zewnętrznej powierzchni 
zarodzi układają się zwartem i masami, 
tw orząc najbardziej zewnętrzną w arstw ę 
ektoplazmy. Całość tej najzewnętrzniej- 
szej w arstw y banieczek utrzym uje się 
w  w arunkach stałego napięcia powierzch
ni. Skutkiem jednak zmiany, jaka  może 
nastąpić w  stosunku zarodzi do otocze
nia, niektóre z banieczek w arstw y ze
wnętrznej mogą pęknąć, a zaw artość 
ich ciekła wyjść naze w nątrz do wody; 
wywołuje to  zmniejszenie napięcia po
wierzchni i w  tym kierunku zmniejszo
nego oporu zaczynają poruszać się ba= 
nieczki w arstw y wewnętrznej (entoplaz- 
my); jeżeli przyczyna zewnętrzna, która 
w yw ołała pęknięcie pierwszej banieczki, 
działa w  dalszym ciągu, i banieczki pę
kają dalej, cała zaródź porusza się 
w kierunku zmniejszającego się napięcia 
powierzchni, w  kierunku wywołującej to 
zjawisko przyczyny.

W  tak i „podrażniający", czyli wywo
łujący pękanie zewnętrznych banieczek 
sposób działa na zaródź ameby dopły
w ający z jakiejbądź strony przez wodę
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tlen—i dlatego to  ameba porusza się 
zwykle z miejsca, gdzie brak tlenu, do 
miejsca, skąd on obficie dopływa. W ten 
sam mniej więcej sposób Rhum bler sta
ra się wyjaśnić zjawisko ruchu zarodzi 
pierwotniaków w sprawie przyjm owania 
pokarmu, przetraw iania go i wydziela
nia nieprzetrawionych części nazewnątrz. 
(Porówn. Wszecliś. t. XX, str. 305, art. 
K. Czerwińskiego).

Yelten tłum aczy ruch protoplazm atycz- 
ny pierwotniaków" prądam i elektrycznemi, 
przepływającemi w komórkach. Mont
gomery zaś odrzuca wszelkie siły fizycz
ne i wszelkie zjaw iska życiowe, a zatem 
i ruch, przypisuje w yłącznie działaniu 
procesów chemicznych. Tak jeden jak  
i drugi jednak pozostają na najwygod- 
niejszem stanowisku przypuszczeń i ogól
ników.

Sposób poruszania się zapomocą niby- 
nóżek, w  ten czy ów sposób pojmowany 
lub wyjaśniany, w łaściwy jes t w  mniej
szym lub więl szym stopniu wszystkim 
podgromadom gromady sarkodników 
(Sarcodina): korzenionogim (Rhizopoda), 
otwornicom (Foraminifera), słonecznicom 
(Heliozoa) i promieniowcom (Radiolaria). 
Te jednak pierwotniaki, do gromady 
sarkodników zaliczone, które posiadają 
zewnętrzną skorupkę, lub muszelkę, po
siadającą bardzo ograniczoną zdolność 
poruszania—sąto po większej części isto
ty  pelagiczne, zamieszkujące przeważnie 
górne w arstw y wód słodkich i morskich; 
poruszają się one nie czynnie, lecz bier
nie, są igraszką fal i prądów.

Niezmiernie ciekawe są spostrzeżenia 
Engelmana (1869) i Verworna (1892) nad 
niektóremi pierwotniakam i, które w yka
zują zdolność czynnego wznoszenia się 
na powierzchnię wody lub spuszczania 
się do głębszych jej w arstw  i na dno. 
Mianowicie pospolite w  naszych wodach 
słodkich rodzaje otwornic Arcella i Dif- 
flugia wydzielają od czasu do czasu 
pewną ilość dwutlenku węgla, który na
gromadza się pod skorupką i unosi je 
ku górze; po wyjściu zaś przez otwór 
skorupki gazu na zewnątrz, ciężar w ła

ściwy tych pierwotniaków znów się 
zwiększa, i w tedy zmuszone są opadać na 
dno. Takie wędrówki od dna ku górze 
i z góry na dno dla powierzchownego 
obserwatora m ogą wydać się „świado
mym “, czynnym ruchem.

Taką samę zdolność wędrowania w  kie
runku pionowym posiada morska Talas- 
sicola nucleata. W ewnątrz jej plazm y 
zewnątrztorebkowej tw orzy się od czasu 
do czasu wiele wodniczek, które zmniej
szają ciężar właściwy organizmu i wy
wołują wznoszenie się jego ku górze. 
Yerworn przypuszcza, że te o małym cię
żarze właściwym wodniczki tw orzą się 
z wody czystej, przyciąganej zzewnątrz 
przez specyficzne ciało, wytw arzające się 
sporadycznie w  zarodzi.

W  miarę komplikacyi morfologicznej 
u pierwotniaków występują stałe, spe- 
cyalne narządy ruchu : rzęsy, wici, włók
na kurczliwe, j

Wymoczki opatrzone są zwykle rzę
sami (z wyjątkiem  tych gatunków, k tó 
re pędzą pasorzytniczy sposób życia), 
licznemi, cieniutkiemi, włoskowatemi 
wyrostkami, [wyrastaj ącemi bezpośrednio 
z błonki, otaczającej ciało wymoczka 
(Pellicula). W  entoplazmie niektórzy ob
serwatorowie spostrzegli delikatne włó- 
kienka, które uw ażają za przedłużenie 
zewnętrznych rzęs, albo też za kierują
ce ich ruchem włókienka nerwowe (En- 
gelmann). W edług innych wskazówek 
włókienka te zbiegają się ze wszystkich 
stron ciała wymoczka w jednym  punkcie 
plazmy, mianowicie w  t. zw. centrozo- 
mie, k tóra ma być punktem oparcia dla 
tych narządów ruchu.

Rzęsy wymoczków, sklejone ściśle 
w wielkiej ilości z sobą, tw orzą u nie
których rodzajów t. zw. cirri, coś w  ro 
dzaju ruchomych kolców, pręcików, tak 
że w  sprawie lokomocyi biorących udział. 
Tworami temi opatrzone są niektóre w y 
moczki drapieżne (np. Stylonychia), 
„biegające" zapomocą swych cirri jak  
nóżkami po stałym  podkładzie.

W reszcie rzęsy sklejają się długiemi 
szeregami, tworząc różnej wielkości
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i różnego kształtu  błony i błonki (mem- 
branae i inembranellae). B łony te  o ta
czają zwykle okolice otw oru ustnego 
wymoczka i oddane głównie sprawie 
przyjm owania pokarmu, w  lokomocyi 
podrzędne tylko m ają znaczenie. Pom i
mo drobnych wymiarów działanie rzęs, 
poruszających się szybko i miarowo, jak  
wiosła, jes t niezmiernie efektowne : w y
moczki, widziane pod mikroskopem, mi
gają w  polu w idzenia ja k  błyskawica, 
tak  że z szybkością ich ruchu (w sto
sunku do drobnych rozm iarów wym ocz
ków) nie może iść w  porów nanie żaden 
bieg pociągu elektrycznego. Zjawisko 
to nie będzie nas zadziwiało, jeżeli pa
m iętać będziemy, że ilość poruszających 
wymoczka wioseł (rzęs) liczyć można na 
tysiące. U Param aecium  np. naliczono 
koło 14 000 rzęs, u Stylonychia 170 kol
ców (cirri), u Strombidium—75 błonek 
(inembranellae). Rzęsy m ają niekiedy 
zdolność przyklejania się do otaczających 
przedmiotów, co także ważne ma zna
czenie w  sprawie poruszania się w y
moczków.

Kierunek ruchu isto t jednokom órko
wych opatrzonych rzęsami rzadko jest 
prostolinijny; poruszają się one najczę
ściej śrubowato, skutkiem skombinowa- 
nego działania mas z jednej strony a za
kręcania takiej poruszającej się komórki 
dokoła głównej osi podłużnej—z drugiej.

Pozbawione rzęs, lecz opatrzone jed
nym lub kilku wyrostkam i biczykow ate- 
mi, czyli t. zw. wiciam i (flagellum), wi- 
ciowce (Flagellata) poruszają się zupeł
nie w inny niż wymoczki sposób. W szyst
kie wiciowce poruszają się śrubowato, 
t. j. płyną naprzód okręcając się dokoła 
swej osi. Badacze tych  isto t różne w y
pow iadają zdania o m echanice tego ru 
chu. Biitschli utrzym uje, że wiciowce 
w ykonyw ają ruch swemi biczykami 
w  ten sposób, że n itkow ata  wić, będąc 
przyczepiona jednym  końcem do ciała, 
drugim, wolnym zakreśla koło (cała wić 
przez to  zakreśla stożek, wierzchołkiem 
zwrócony do wiciowca) i . jednocześnie 
zakręca się do koła o s i : takie skombi-
nowane poruszanie w ici podług niego 
w praw ia wiciowca w  ruch śrubowaty.

Y. Delage zaś, zbijając dowodzenia Bii- 
tschliego, podaje swoję teoryą, podług 
której sam ruch wici, zakreślającej sto 
żek (la ro tation coniąue) wystarcza na 
poruszanie wiciowca i obracanie go do
koła osi; zakręcanie wici tu  wcale nie 
zachodzi. Teorya Delagea, uzasadniona 
m atematycznemi dowodami, jest bardziej 
przekonywająca niż teorya Blitschlego.

Tak pomiędzy wymoczkami jak  i wi- 
ciowcami istnieje wiele postaci, bądź 
stale przyrośniętych zapomocą łodyżek do 
podkładu, bądź mających zdolność przy
czepiać się doń czasowo; do takich na
leżą: Stentor, Yorticella, Carchesium,
Codonocladium, Codosiga i wiele innych. 
Ich zdolność ruchu jes t bardzo ograni
czona. Zapomocą kurczliwych łodyżek, 
opatrzonych w t. zw. myonemy, bądź 
przyciągają się one do samego miejsca 
przyczepu, bądź odsuwają się odeń tak  
daleko, jak  długość łodyżki pozwala; 
w yciąganie się łodyżki odbywa się zw y
kle powoli, kurczenie się zaś raptownie.

Mechanizm ruchu D inoflagellata do
tychczas pozostaje niezbadany. W iado
mo tylko, że czynny udział w  ruchu 
okazuje wić ułożona w bróździe po
przecznej. W ykonywa ona w ahania fa
lujące, biczyk zaśa brózdy podłużnej peł
ni czynność steru. Leptodiscus (Cysto- 
flagellata) pływ a tak, jak  meduza, kur
cząc i rozkurczając swe w ygięte kloszo- 
w ate  ciało. Noctiluca pływa w morzu 
zmieniając swój ciężar właściwy wzglę
dem wody morskiej. Zwiększone ciśnie
nie atmosfery, wpływając na ten ciężar 
dodatnio, zmusza te świecące zwierzęta 
do opuszczenia powierzchni wody i do 
opadania w  kierunku dna.

W  r. 1894 został wyjaśniony przez 
Szewjakowra zagadkow y dotychczas spo
sób poruszania się hurmaczków (Grega- 
ryny). Już  przedtem zaobserwowano, że 
pasorzyty te p e łz a ją : 1) podlegając pe-
rystaltycznym  skurczom, 2) w yginając 
raptow nie swe ciało naprzemian to  na 
brzusznej, to  na grzbietowej stronie, 
przyczem pow staje falujący ruch ciała, 
i 3) posuwają się równo naprzód w ten 
sposób, jak  pełzają w irki (Planaria). 

W irki, jak  wiadomo, pełzają porusza
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jąc migawkami, gęsto okrywającemi po- | 
wierzclmię ich ciała, hurmaczki zaś po
siadają ciało zupełnie nagie.

Szewjakow więc wyjaśnił, że hur
maczki pełzają w następujący sposób : 
pomiędzy zew nętrzną błoną (cuticula) 
a ektoplazmą znajduje się w arstw a ślu
zu. W zdłuż ciała gregaryny cuticala 
poprzerzynana jes t podłużnemi brózdka- 
mi, sięgającemi ektoplazmy; przez brózd- 
ki te śluz występuje nazew nątrz i two- 
rzu cieniutkie lepkie nitki, które podczas 
postępowego ruchu hurm aczka zbierają 
się na tylnym  końcu jego w postaci 
pęczka spężystych, lepkich włókienek- 
Proces wydzielania śluzu jest tu  zatem 
przyczyną „popychającą" gregarynę na
przód; w pewnej mierze ruch tak i ma 
tę samę przyczynę mechaniczną co i ko
ło Segnera, wyrzucające strumienie wo
dy, tylko że ponieważ gregaryny w y
dzielają śluz w  jednym  kierunku—więc 
ruch ich odbywa się po linii prostej.

W końcu wspomnieć tu muszę o ró ż 
nych „taktyzm ach" i „tropizm acli“, k tó 
re w  różny sposób działają na organizmy 
jednokomórkowe przyciągająco lub od
pychająco i w pływ ają na „celową11 nie
raz ich lokomocyą. W idoma celowość 
ruchu pierwotniaków, wprowadzającego 
je w  środowisko sprzyjające życiu, 
a chroniącego od w arunków  dla bytu 
organizmów zgubnych, była oczywiście 
przyczyną tego, że w ielu „krótkowzrocz
nych" badaczów przypisywało pierw otnia
kom świadomość, rozum, wolę i wogóle 
wysoki rozwój psychiczny.

Kazimierz Kulwieó.

PRZECHOWYWANIE PYŁKU 
I MIODU PRZEZ PSZCZOŁY.

Ze wszystkich owadów odwiedzają
cych kw iaty, pszczoły posiadają najdo
skonalsze urządzenia do zbierania pyłku, 
oraz miodu kwiatow ego, a także do 
przerabiania ich i przechowywania, jako

zapas pokarmu. Urządzenia te dotyczą 
zarówno narządów zewnętrznych, jak  
i wewnętrznych.

Pszczoły posiadają w pyszczku ostre, 
łyżeczkowate szczęki dolne, któremi na
kłuw ają miodniki w kwiatach, a następ
nie zlizują włosistym języczkiem wydo
bywającą się z nich słodką ciecz. Temi 
samemi szczękami nadgryzają pylniki, 
jeżeli nie otworzyły się one jeszcze same, 
chcąc w ten sposób dostać się do pyłku, 
który zbierają włosistemi szczoteczkami, 
znajdującemi się na nóżkach. Mieszają 
go ze śliną i łapkam i ugn iata ją  w kulki, 
które przytwierdzają do tak  zwanych 
koszyczków, to  jest okrągłych gładkich 
zagłębień na zewnętrznej stronie goleni 
ostatniej pary nóg. Pow ierzchnia ko
szyczków jest lepka od cieczy, wydzie
lanej przez specyalne gruczołki, i dla 
tego kula z pyłku przystaje do nich 
łatw o i trzym a się mocno.

Pszczoły znoszą pyłek do ula na no
gach, na organach zewnętrznych. Sok 
miodowy przeciwnie, połykają odrazu, 
napełniają nim wole i w  wolu niosą go 
do ula. Sok ten  ulega tam  zmianie 
i staje się dopiero prawdziwym miodem : 
wole jest jakby pracow nią chemiczną 
pszczół, w której z surowego soku miod
ników w yrabiają one w łaściwy miód, 
służący do odżywiania dorosłych osobni
ków, a także mleczko, delikatny a nad
zwyczaj posilny pokarm dla larw.

W  wolu również znoszą wodę, która 
potrzebna jest nietylko jako napój dla 
osobników, pozostających w ulu, ale tak 
że do przygotowania i odpowiedniego 
rozcieńczania pokarmów dla larw.

Zapasów wody pszczoły nie robią ni
gdy, przynoszą zawsze świeżą w  miarę 
potrzeby. W  komórkach woskowych 
gromadzą one jedynie pyłek i miód, 
przyrządzając je  rozmaicie, zależnie od 
tego, czy zapas ów ma służyć na pokarm 
dla larw, czy dla dorosłych, a także czy 
ma być spożyty zaraz, czy też przecho
wany przez dłuższy czas. Przechow yw a
nie wym aga koniecznie odpowiedniego 
przyrządzenia i zabezpieczenia, aby na
gromadzone zapasy się nie zepsuły.

Rozpatrzym y tu  w krótkości sposób
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zbierania oraz przechow yw ania tycb  za
pasów pokarmu przez pszczoły.

Zbieranie pyłku przez te owady jest 
rzeczą powszechnie znaną. Dość więc 
będzie przytoczyć tu ta j tylko ten ciekawy 
szczegół, że w  cślu napełnienia koszycz
ków pyłkiem, pszczoła odwiedza stale 
kw iaty  jednego gatunku, aż dopóki nie 
zgrom adzi dostatecznej jego ilości i  nie 
odniesie go do ula. W  ten sposób kulki 
uczepione do jej nóżek składają się 
zawsze z jednogatunkow ego pyłku.

Okoliczność napozór obojętna, wobec 
tego, że pszczoły równie chętnie spo
żyw ają pyłek z rozm aitych kw iatów . 
Posiada ona jednak ważne znaczenie 
z tego powodu, że u łatw ia pszczole p ra 
cę : odwiedzając coraz to inne kw iaty, 
m usiałaby ona wciąż zmieniać sposób 
zbierania, odmienny bowiem ksz ta łt ko
rony i odmienne położenie pylników 
wym aga odmiennego zgarn ian ia pyłku. 
Trzymając się zaś kw iatów  jednego g a 
tunku, pszczoła w ykonyw a sw ą czynność 
wciąż jednakowo, w  sposób bardziej 
mechaniczny, a tem  samem może ją  
wykonać prędzej.

Przyleciaw szy do ula, pszczoła pozby
w a się swego ciężaru, strącając kulkę 
zapomocą ostrogi, to jes t śpiczastego 
wyrostka na dolnym brzegu goleni środ
kowej pary  nóżek. K ulkę podchw ytują 
zajęte domową pracą młode robotnice 
i postępują z nią dalej rozmaicie, zależ
nie od celu do jakiego ona ma służyć.

Jeżeli to ma być pokarm dla młodych 
larw, to oblawszy go kropelką miodu, 
robotnice połykają go i przetraw iw szy 
na pół, w lew ają do odpowiednich komó
rek, jako tak  zwane mleko. D la sta r
szych m ieszają go z miodem na surowo. 
Resztę zaś niespożytą przez larw y skła
dają do komórek jako  zapas, ugniata jąc  
go tam  głową. Tw orzy on tak  zwany 
„chleb pszczeli", proszkow atą masę 
o smaku przynajmniej dla ludzi nie- J  

miłym.
Pszczoły m ają niew ytłum aczony po

ciąg do gromadzenia nadm iernych ilości 
pyłku w  postaci takiego „chleba“; znaj
duje się go w plastrach zwykle znacznie 
więcej niż potrzeba i w skutek tego

ulegałby on łatw o zepsuciu, gdyby 
pszczoły nie um iały go zabezpieczyć od 
tego. Zazwyczaj napełniwszy komórkę 
do połowy pyłkiem, w lew ają one nań 
pewną ilość miodu, skutkiem czego py
łek zostaje hermetycznie odgrodzony od 
powietrza i przechowuje się wybornie, 
zupełnie tak , jak  owoce zalane gęstym 
syropem cukrowym. W  komórkach bez 
miodu pyłek wysycha bardzo łatw o albo 
też pleśnieje, stając się w każdym razie 
niezdatnym  do użytku.

Zapasy miodu pszczoły również za
bezpieczają od psucia się.

Zlewaniem miodu do komórek zajm ują 
się te same robotnice, które go zebrały 
z kwiatów , nie uciekając się, jak  pod
czas zbierania pyłku, do pośrednictwa 
pozostałych w domu. W róciwszy do 
ula, każda z nich zwilża przedewszyst- 
kiem dno pustej komórki. Czyni to ona 
w celu ułatw ienia rozlewania się miodu, 
k tóry  sam przez się źle przystaje do 
wosku. Następnie wylewa z pyszczka 
zapas miodu, jak i ma w sobie i leci po 
nowy zbiór. N adlatujące towarzyszki 
zajm ują się dalszem wypełnianiem  tej 
samej komórki i w lew ają do niej jedna 
po drugiej przyniesione przez siebie za
pasy, aż dopóki nie napełnią jej całko
wicie.

Z powodu znacznej spójności cząste
czek miodu a małej przyczepności do 
wosku powierzchnia jego w komórce 
jest zawsze wypukła i wskutek tego mo
że się go w niej zmieścić znacznie w ię
cej, niż np. wody. Na powierzchni tw o
rzy się cieniutka błonka, coś w  tym  ro
dzaju, ja k  kożuszek na mleku, każda 
z pszczół, dodających nową kroplę do 
już nagrom adzonego zapasu, odciąga tę  
błonkę łapkam i na stronę i dopiero w y
lew a swą kroplę. K ropla ta  zlewa się 
z dawniejszemi, a błonka przesuwa się 
wyżej. Tworzenie się błonki na miodzie 
przedstaw ia podwójną dogodność : dzię
ki jej nie wylewa się on z komórek, 
a pszczoły m ogą z łatw ością chodzić po 
powierzchni plastrów .

Ale ta  błonka, tw orząca się sama 
przez się, nie jest wcale dostateczna do 
przechowyw ania miodu przez czas dłuż
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szy. To też jeżeli tylko nie jest on 
przeznaczony na natychm iastow e zuży
cie, pszczoły zabezpieczają go od psucia 
się przez dodanie kwasu m rówko
wego.

Analiza chemiczna stw ierdziła już daw
niej, że miód pszczeli zawiera kwas 
mrówkowy, podczas gdy w soku miodo
wym kw iatów  niema go wcale. Bezpo
średnie zaś spostrzeżenia nad pszczołami 
wykazały, że dodają go one same do 
zapasu nagrom adzonego w komórce 
przez wlanie do niej kropli jadu z żądła, 
w  którym, jak  wiadomo, znajduje się 
właśnie kwas mrówkowy.

K arol Miillenhof zauw ażył (w r. 1885), 
że pszczoły przechadzające się po p la
strach świeżo napełnionych miodem, wy
suwają od czasu do czasu żądło, na 
którem wisi kropelka jadu  i tę  kropelkę 
wpuszczają do komórek. Czynią to, nie 
będąc wcale podrażnione, w  warunkach 
zupełnie normalnych. Należy jednak 
przyznać, że w  każdym razie dodają go 
do miodu znacznie więcej gdy są złe, 
dlatego też miód fpszczół bardziej zło
śliwych i bardziej skłonnych do kłócia, 
odznacza się ostrzejszym smakiem. Ze 
względu atoli na to, że robią to samo 
wszystkie pszczoły, naw et w  najbardziej 
spokojnym nastroju, należy uważać do
dawanie kwasu mrówkowego do miodu 
za zjawisko całkiem naturalne. Nie ule
ga zaś wątpliwości, że ma ono na celu 
lepsze jego przechowywanie. Już daw
niejsze badania Jodina i innych wyka
zały, że kwas ten odznacza się w łasno
ściami antyseptycznemi, i że dodany 
do roztw orów  cukru przeszkadza ich 
fermentacyi. Takie same zatem znacze
nie musi posiadać, jako domieszka do 
miodu.

Przypuszczenie to  potwierdza ta  oko
liczność, że miód, znajdujący się w  ko
mórkach nie zasklepionych, a zatem 
przeznaczony na natychm iastow e zużycie, 
nie zawiera wcale kw asu mrówkowego 
i psuje się bardzo prędko. Przeciwnie, 
kwas ten znajduje się zawsze w  mio
dzie w  komórkach zamkniętych, i ten 
na powietrzu przechowuje się bez 
zmiany.

Taki sam skutek powinno się osięgnąć, 
jeżeli zam iast pszczół sami dodamy nie
co kwasu do miodu, wziętego z komórek 
otwartych. Miód wówczas stanie się 
zdatnym do dłuższego przechowywania. 
Z drugiej zaś strony przez odjęcie kw a
su mrówkowego możemy doprowadzić 
do ferm entacyi miód, pochodzący z ko
mórek zasklepionych.

W yżej wspomniany K arol Miillenhoff 
sprawdzał tę  rzecz doświadczalnie nad 
najrozmaitszemi gatunkam i miodu. Miód, 
wzięty z komórek otwartych, po dodaniu 
kwasu mrówkowego w stosunku 0,l°/o 
przechowywał się po kilka la t bez żad- 
dej zmiany, zupełnie tak, jąk  ten, do 
którego dodały go same pszczoły. Miód 
z komórek zamkniętych, po odjęciu kw a
su mrówkowego przez dodanie wody 
i dłuższe gotowanie, tracił ostry, drapią
cy smak, ale zato przechodził bardzo 
prędko w stan fermentacyi.

Tem się tłum aczy okoliczność, że uży
wany w aptekach do celów leczniczych 
tak  zwany „Mel depuratum" odznacza 
się nadzwyczajną nietrwałością, gdyż 
w taki właśnie sposób pozbawia się go 
ostrego smaku. To jes t również powo
dem, dlaczego sycąc miód, trzeba go 
zawsze najpierw rozcieńczyć wodą, a po
tem gotować przez dłuższy czas, zanim 
stanie się zdolny do fermentacyi. W  ten 
sposób bowiem pozbawia go się kwasu 
mrówkowego.

Możność przechowywania miodu przez 
dodanie do niego kwasu mrówkowego 
może posiadać pewną doniosłość prak
tyczną. Mianowicie może ono ułatw ić 
podniesienie wydajności roju, a to  w ten 
sposób, że zabierając pszczołom miód, 
zanim one same dodadzą doń kwasu 
i zasklepią wieczkiem woskowem, oszczę
dzamy im p ra c y : nie będąc zmuszone
do w yrabiania większej ilości wosku, 
będą miały więcej czasu na znoszenie 
i w yrabianie miodu.

B. Dyakowski.
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W . O S T W A L D .

O KATALIZIE.
Rzecz w ygłoszona na zbioFowem posiedzeniu podczas 73-go

Zjazdu przyrodników  w H am burgu d. 26 w rześn ia  1901.

(D okończenie).

Znacznie poważniej przedstaw ia się 
myśl, k tóra choć daleko dawniej podana, 
przez długi czas była zarzucona. Jestto  
myśl reakcyj pośrednich.

Zabłysła ona już w  pierwszem bada
niu naukowem procesów chemicznych, 
które zachodzą w  fabrykacyi kw asu 
siarczanego w komorze ołowianej. W  k la
sycznej swej rozprawie Clement i De- 
sormes już w  r. 1806 podali do dziś dnia 
powszechnie przyjm owane wyjaśnienie 
działania tlenków azotu w  spraw ie u tle 
niania bezwodnika siarkawego przez tlen 
powietrza. Ja k  wiadomo, wyjaśnienie to 
polega na założeniu, że wyższe tlenki 
azotu u tleniają kwas siarkaw y podczas 
kiedy same przechodzą w tlenek azotu. 
Ten łączy się znowu z tlenem powietrza, 
a przebieg może nanowo się zacząć. 
W  ten  sposób m ała ilość tlenków  azotu 
jes t w  stanie utlenić nieograniczone ilo
ści kw asu siarkawego.

Dziwnym zbiegiem okoliczności nie 
brano w  rachubę tego fak tu  w  czasie 
sporu między Berzeliusem a Liebigiem; 
dopiero znacznie później zaczęto stoso
w ać ten  pogląd, tak  dawno już znany, 
do innych przypadków, w  których pewne 
ciała powodowały procesy chemiczne, 
nie wchodząc z działającem i ciałam i 
w  żaden stosunek stechiometryczny. Ten 
pogląd rozpowszechniał się później coraz 
bardziej i bardziej, a dziś musimy go 
uważać za najdaw niejszą i najw ażniejszą 
próbę wyjaśnienia pewnych, jeżeli nie 
wszystkich procesów katalitycznych.

I  to  zapatryw anie wszelako nie jest 
wolnem od wszelkich zarzutów . P a trząc  
z tego punktu widzenia na zjaw iska 
katalityczne szukamy m ożliwych produk
tów  pośrednich, w których w ytw arzaniu  
katalizator m ógłby brać udział i  uw aża

my zadanie za rozwiązane w głównej 
części, jeżeli możemy wskazać tak i pro
dukt. A jeżeli się jeszcze uda choć 
trochę produktu pośredniego z reagują
cej masy wydobyć, uważam y już pogląd 
za zupełnie stwierdzony. Ale czy pro
dukt ten  jest istotnie produktem pośred
nim, nie zaś produktem ubocznym, to 
jes t pytanie, które odrazu milcząco od
rzucamy.

P a trząc  na uważaną sprawę z takiego 
puuktu widzenia, spostrzeżemy jednakże 
zrazu coś sprzecznego. Ażeby przemiana 
wogóle się odbywała, musi ona być po
łączona ze spadkiem energii wolnej. 
Spadek ten zależy tylko od punktu po
czątkowego i końcowego reakcyi, nie 
zaś od jej drogi. Inaczej ma się rzecz 
z szybkością reakcyi, k tóra w  przypad
kach dających się ściśle porównywać 
jes t proporcyonalna do tego spadku. 
Stąd musielibyśmy wnosić, że szybkość 
reakcyi danego układu m iałaby tę  sa
rnę w artość bez względu na to, czy 
przem iana odbywTa się w prost czy po
średnio, czy w sposób ciągły czy też 
stopniami.

Taki wniosek jednak byłby błędny, 
ponieważ obok energii wolnej istnieje 
jeszcze wiele czynników, których nie 
znamy. Dobrze znanym przykładem jest 
bezporównania wybitniejszy w pływ  tem 
peratury, niż odpowiedni jej przyrost 
energii wolnej. Także i energetyka che
miczna uczy nas, że możemy orzekać 
wogóle o równowadze danego układu, 
ale nie o wartościach liczebnych szyb
kości, z jakiem i układ zdąża do tej 
równowagi. A więc nie będzie żadnej 
sprzeczności z zasadniczemi prawami, 
jeżeli powiemy, że reakcya drogą po
średnią szybciej przebiega niż bezpośred
nio; z drugiej jednak strony nic nie 
przem awia za tem, a niektóre względy 
przeciw temu, żeby to  miało być zjaw i
sko ogólne.

W racając do naszego klasycznego przy
kładu możemy więc przyjąć, że sam 
tlen powietrza znacznie wolniej utlenia 
kwas siarkaw y niż obie reakcye: utlenie
nie kwasu siarkawego przez wyższe tlen
k i azotu i utlenienie tlenków azotu przez
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tlen pow ietrza zachodzą obok siebie j  

a przecież koncentracye produktów po- 
średnich muszą być mniejsze, niż kon
centracye w  razie reakcyi bezpośredniej, j 

Do naukowego jednak uzasadnienia tego 
poglądu brak jeszcze jednej rzeczy : 
uważane szybkości reakcyi muszą być 
rzeczywiście zmierzone, źanim zaś to  się 
stanie może być mowa tylko o przy
puszczeniu, nie zaś o wyjaśnieniu. I  to 
jest zresztą ogólne : przez przyjęcie ja 
kichkolwiek reakcyj pośrednich nie w y
jaśnim y bynajmniej przyśpieszenia k a ta 
litycznego, jeżeli nie wykażemy, że rze
czywiście reakcye pośrednie w  danych 
w arunkach istotnie prędzej przebiegają 
niż bezpośrednie. Do dziś dnia żaden 
tak i przypadek nie jes t jeszcze wyczer
pująco zbadany, a w ięc to  wyjaśnienie 
nigdzie jeszcze pewnie nie dowiedzione. 
Zresztą sądzę, że brak ten nie będzie 
długo daw ał się uczuć, bo kilka badań 
w tym  duchu skierowanych bliskich już 
jest ukończenia.

W przypuszczeniu, że słuszność teoryi 
produktów pośrednich w pojedyńczych 
przypadkach się ostoi (jak w edług wszel
kiego prawdopodobieństwa można wno
sić), nasuwa się pytanie, czy w  ten spo
sób znajdziemy wyjaśnienie wszystkich 
kataliz. Sądzę, że nie. Znam pewną 
liczbę kataliz, w  których tego rodzaju 
wyjaśnienie nie da się przeprowadzić.
W  szczególności wydaje mi się niemoż
liwe wyjaśnienie tą  drogą katalitycznych 
wpływów opóźniających. Bo jeżeli re- 
akcya pośrednia odbywa się wolniej niż 
bezpośrednia, to odbywałaby się na tu 
ralnie w ten ostatni sposób, a możliwość 
produktów pośrednich nie w yw ierałaby 
tem samem żadnego wpływu na prze
mianę.

Za to rozciągnięcie teoryi produktów 
pośrednich na przypadek kataliz niejed
norodnych wydaje mi się możliwe, jak  
zresztą poniżej to  zaznaczę.

Odmienną teoryą zjaw isk katalitycz
nych podał Euler w  ostatnich czasach. 
Wychodząc z założenia, że reakcye che
miczne są reakcyam i jonów, a ich szyb
kości zależą od koncentracyi rzeczywi
stych jonów, przyjmuje, że ciało k a ta 

lityczne ma własność zmieniania kon
centracyi działających jonów. Stosownie 
do tej zmienionej koncentracyi musi się 
także zmieniać i szybkość reakcyi.

O ile mi się zdaje, taka teorya for
malnie może być przeprowadzona, to 
znaczy wogóle będzie możebne w yciąg
nąć z niej potrzebne założenia nie po- 

[ padając w  sprzeczność z prawami chemii 
ogólnej. Myśl jednak, czy te sprzeczno
ści nie nasuną się później, kiedy zrobi
my potrzebne założenia dla w ielu ciał 
i następnie oznaczymy wzajemne szyb
kości reakcyi, nie da się dziś jeszcze 
pominąć. W  szczególności istotna trud 
ność spoczywa, o ile mi się zdaje, w fak
cie wielokrotnie zauważonym, że dwa 
katalizatory działając wspólnie powodu
ją  przyśpieszenie nieporównanie w ięk 
sze, niż się obrachowuje ze zsumowania 
ich działań oddzielnych. Niepodobna też 
pominąć tego, że współczesne działanie 
dwu katalizatorów  (np. jonu miedzi i że
laza) w ytw arza o tyle większe ilości jo 
nów zdolnych do reakcyi, niż one od
dzielnie są w  stanie wytworzyć.

Można więc i o tej teoryi powiedzieć, 
że tłum aczy ona niektóre tylko, ale nie 
wszystkie katalizy.

Bardziej zawikłany przypadek reakcyj 
katalitycznych spotykamy w  przem ia
nach, w  których ciała biorące udział 
w reakcyi prócz tego same działają ka
talitycznie. Z możliwych przypadków 
„autokatalizy“ wymienię tylko ten, w  któ
rym przez samę reakcyą powstaje ciało 
powodujące przyśpieszenie. Zachodzi to 
np. w  znanych reakcyach rozpuszczania 
m etali w  kwasie azotowym. Pow stający 
tu  kwas azotaw y przyśpiesza w  wyso
kim stopniu szybkość działania kwasu 
azotowego, przez co występuje następu
jące zjawisko.

Jeżeli włożymy m etal do czystego 
kwasu to  reakcya zaczyna się nadzwy
czaj powoli. W  miarę jak  postępuje 
staje się coraz szybsza, wreszcie gw ał
towna. Gdy ten  okres przeminie, zaczy
na coraz więcej zwalniać, kończąc na 
prędkości, zdążającej do zera.

Je s t tu  widoczna sprzeczność ze zwy
kłym przebiegiem reakcyi, która, zaczy-
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nająć od największej szybkości, staje 
się coraz wolniejsza w  m iarę zużyw ania 
ciał działających.

Tu narzucają się widocznie analogie 
fizyologiczne: typow e objawy gorączki. [ 
Albo naw et jeszcze d a le j: przyzw yczaje
nie i pamięć. Mam przed sobą dwie 
próbki kwasu azotowego; różnią się one 
między sobą tylko tem, że w  jednej roz
puściłem poprzednio m aleńki kaw ałek 
miedzi. W rzucam  teraz dwie równe 
blaszki miedziane do obu kwasów, k tóre 
sto ją w  tem samem naczyniu z w odą, 
aby m iały rów ną tem peraturę. Odrazu 
widać, że kwas, k tó ry  już kiedyś miedź 
rozpuszczał, „przyzw yczaił11 się do tej 
roboty, umie ją  zacząć odrazu bardzo 
zgrabnie i zręcznie, ale kw as nie w y
ćwiczony nie wie zupełnie jak  się zabrać 
do tej miedzi; działanie jego tak  gnuśne 
i niewprawne, że go się doczekać nie 
możemy. Ze tu  chodzi rzeczywiście 
o katalizę w yw ołaną przez kwas azota
wy, przekonywam y się w rzucając do 
tego opieszałego kw asu troszeczkę azo
tynu sodow ego: kwas nagryza i rozpusz
cza miedź w jednej chwili.

3. K atalizy  niejednorodne.-—Najlepiej 
znanym  przykładem katalizy  niejedno
rodnej, jes t działanie p latyny  na zapal
ne m ieszaniny gazów. K iedy dawniej 
zjaw iska mieszaniny wybuchającej wzbu
dzały największe zainteresowanie, dziś 
jako najważniejsze z praktycznych w zglę
dów, wysuw a się naprzód spalenie 
dw utlenku siarki na bezwodnik siar
kowy.

Ale i w  tych przypadkach iść musi 
o przyspieszenia reakcyj powolnych, jak
kolwiek trzeba przyznać, że nie udało 
się dotychczas wykazać, np. tw orzenia 
się wody z m ieszaniny wybuchającej 
w  zwyczajnej tem peraturze, bez w spółu
działu katalizatora.

Stałość jednakże zm iany szybkości 
z tem peraturą upraw nia nas do przypusz
czenia, i e  rzeczywiście istnieją już, choć 
bardzo , małe, szybkości reakcyi i w  tem 
peraturze zwyczajnej. Ze zaś one tak  
szczególnie są małe, odpowiada to  ogól
nemu faktowi, że w szystkie reakcye

wśród gazów  odbywają się stosunkowo 
bardzo powoli.

Ten w ażny fak t występuje wyraźnie 
w badaniach B erthelota i Peana de St. 
Gilles. Porów nyw ano tworzenie się estrów 
z kwasu i alkoholu w  równej tem pe
raturze w  dwu seryach pomiarów, przy- 
czem ciała badane raz były ciekłe, drugi 
raz w  stanie pary. W ięc chociaż pomiary 
te  nie pozw alają na dokładne obracho- 
wanie, czy to zwolnienie spowodowane 
jest w yłącznie przez silne zmniejszenie 
koncentracyi, czy też (co prawdopodob
niej) jes t jeszcze znacznie wdększe, to 

j  o to zupełnie nie chodzi; w ystarczy ty l
ko wiedzieć, że przez przejście w  stan 
pary szybkość reakcyi redukuje się do 
tysiącznej części swej pierwotnej w ar
tości.

Na tej zasadzie można oprzeć teoryą 
tych przyśpieszeń, której zasady podał 
mi dr. Bodenstein. W yobraźmy sobie, 
że pewna część układu gazowego prze
szła w  danej tem peraturze w  stan ciekły,

| lub przyjęła gęstość ciekłemu stanowi 
j odpowiadającą, w tedy w tej części reak- 
I cya prędzej się będzie odbywała, a ciała 

ciekłe przejdą w ostateczne produkty 
J  reakcyi. Jeżeli czynnik, powodujący 

skroplenie lub zgęszczenie ma tę  w łas
ność, że następnie nowe części m ateryi 
składowych zagęszczać może, to  i te 
szybko będą działały i tak  coraz dalej; 
wynikiem  jes t przyśpieszenie reakcyi. 
Tego rodzaju działanie ze strony platyny 
na gazy jest zupełnie możliwe.

Nie chcę jednak bynajmniej w  ten 
sposób orzekać, że katalizy  platyny 
istotnie tak  napewno się odbywają, p ra
gnę tylko zaznaczyć, że tak  odbywaćby 
się mogły. Mielibyśmy więc tu  naprost- 
szy i najczystszy przypadek reakcyj po 
średnich, o których powyżej mówiłem.

Prof. B redig  przedstaw ił w  ostatnich 
czasach sposób wyjaśnienia takich przy
śpieszeń w  ośrodku ciekłym, w  którym 
pływ ają zawiesiny innej cieczy. Gdy 
ciecz zawieszona posiada tę  własność, że 
reakcya ciał znajdujących się w  układzie 
szybciej w  niej przebiega niż w głównej 
masie cieczy, w tedy tkw iące w  niej 
cząsteczki odczynników najpierw  „się
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przekształcą. P rodukt wytworzony prze- 
dyfunduje do cieczy zewnętrznej, lecz 
zato na jego miejsce nowe ilości od
czynników wejdą do wnętrza. W ten 
sposób cała ilość ciała działającego 
przejdzie przez ciecz zawieszoną; rezul
tatem  będzie przyśpieszenie reakcyi.

To rozważanie da się zastosować we
dług zdania Brediga może i do przy
padku, kiedy katalizator zaw arty jest 
w cieczy w stanie koloidalnym. Jak  
wiadomo, Bredig wraz ze swymi ucznia
mi w  całym szeregu znakomitych badań 
okazał i pomierzył różnorodne i energicz
ne działania katalityczne, które może 
wywierać platyna koloidalna i inne me
tale w  stanie koloidalnym. A także 
wielokrotnie zaznaczył, że naturalne, 
a tak  silnie działające katalizatory  jak  
enzymy znajdują się również zawsze 
w stanie koloidalnego roztw oru lub za
wiesiny.

Ale i te  rozw ażania należy uważać 
tylko za przypuszczenia, wymagające 
sprawdzenia doświadczalnego. P ragnę 
tylko zwrócić uw agę na to, że dopiero 
pojmowanie katalizatorów  jako czynni
ków przyśpieszających, dało nam możność 
czynienia takich przypuszczeń, które do
świadczenie będzie mogło sprawdzić. 
Niech kto spróbuje czegoś podobnego 
z drganiam i molekularnemi.

4. Enzymy. — Że przem ianę mączki na 
cukier przez działanie kwasów lub w y
ciągu słodowego należało rozpatryw ać 
oddzielnie, to nie ulegało dla Berzeliusa 
żadnej wątpliwości. Podobne zapatry
wanie mieli również Payen  i Persoz, 
którzy wydzielili lub przynajmniej otrzy
mali w  skoncentrowanej postaci m ateryą 
działającą, diastazę. Tak samo patrzyli 
na to  Liebig i W ohler, którzy badali 
rozkład am ygdaliny pod katalitycznym  
wpływem emulsyny. Nowsze wszelako 
badania nad praw am i działań enzymów 
nie wykazały, mojem zdaniem, istotnej 
różnicy między obu rodzajam i tych zja
wisk. Przeciwnie nawet; tylko co wspom
niane badania Brediga dały poznać da
leko bardziej zasadnicze trudności, niż 
to można było początkowo przypuścić. 
Będziemy więc widzieli w  enzymach

katalizatory powstające w organizmie 
w czasie życia komórki, pod których 
wTpływem w  istocie żyjącej się odbywa 
największa część procesów chemicznych. 
Enzymy nietylko regulują cały proces 
traw ienia i asymilacyi; także i tak  nad
zwyczajnie ważne dla organizmu zyski
wanie energii chemicznej przez spalenie 
na koszt tlenu powietrza występuje pod 
wybitnem działaniem enzymów, bez któ
rych byłoby niemożebne. Tlen wolny 
bowiem jest, jak  wiadomo, bardzo neu
tra lną m ateryą w tem peraturach orga
nizmów, więc bez przyśpieszenia szyb
kości jego działania niemożliwe byłoby 
utrzymanie życia.

Już Berzelius wskazywał nadzwyczajne 
znaczenie enzymów dla organizmów ży
jących. I  rzeczywiście, jeżeli zapytamy, 
jaka jest fizyczno-chemiczna odznaka 
zjawisk życiowych, musimy odpowie- 
dzieć : Samodzielnie kierowane zyskiwa
nie i zużywanie energii chemicznej dla 
działalności, utrzym ania i rozmnożenia 
isto ty  żyjącej. Znamy zaś tylko trzy 
czynniki wpływające na zmianę szybko
ści reakcy i: tem peratura, koncentracya
i kataliza. Z tych trzech pierwszy, od 
organizmu wcale niezależny, dowolnie 
zmienić się nie daje. Widzimy, jak  wyż
sze ustroje, w  których zachodzą szcze
gólniej zawikłane procesy, wyzw alają 
się z pod tego wpływu przez w ytw orze
nie jakgdyby termostatów, przy pomocy 
których są w  stanie utrzym ać tem pera
turę swego ciała sta łą  w granicach 
bardzo drobnych wahań. Koncentracye 
są wielokrotnie rozpuszczalnością ciał 
ograniczone; pozostają więc jako jedyny 
środek regulowania szybkości reakcyi 
tylko katalizatory, które wogóle to 
zdanie spełniają z nadzwyczajną dosko
nałością.

Nie mogę się zagłębiać w  te  pytania 
fizyologiczne, pragnąłem  tylko wskazać 
ogólne znaczenie katalizy  w  tym  kie
runku. W ydaje mi się to  właśnie teraz 
bardzo potrzebne. Poniew aż dawniejsze 
wiadomości i pojęcia z ekonomii, odno
szące się przedewszystkiem do systema
tycznych i genetycznych związków ma- 

, teryi, nie uw zględniały praw  równowagi
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i przemiany, a tem  samem nie były 
w  stanie wyjaśnić zjaw isk fizyologicz- 
nycli, wyrobiło się przeto przekonanie, 
że chemia i fizyka nie będą nigdy 
w możności dodania czegoś rozstrzyga
jącego do rozw iązania zagadki życia. 
W brew temu, pragnę z całą dobitnością 
zaznaczyć i przypomnieć to, że chemia 
fizyczna i ogólna, w której zakres w cho
dzą przeważnie te pytania, je s t nauką 
bardzo jeszcze młodą. Ci z panów, k tó 
rzy uczestniczyli w  zjeździe przyrodni
ków w Heidelbergu w r. 1892, pam iętają, 
że w tedy dopiero poraź pierw szy ta  
chemia, jako  ledwie dorosła panienka, 
weszła w  św iat publiczny. D otąd tak  
wiele m iała do roboty w  swoim w łas
nym domu, że tylko bardzo rzadko mo
gła sąsiednie dziedziny odwiedzać; nie 
można także przemilczeć i tego, że wiele 
razy niepowołana ręka pragnęła zryw ać 
tu ta j owoce, nie wiedząc zupełnie, jak  
się z niemi obchodzić. Je s t to mojem 
najgłębszem przekonaniem, że przez no
we postępy chemii fizyologia zyska 
nowe pole do rozwoju nie ustępujące 
bynajmniej temu, k tóre swojego cza
su otworzył Liebig przez pierwsze sy
stem atyczne stosowanie w iedzy che
micznej.

Co dotyczę własności enzymów, to 
badano je  dotąd przeważnie tylko jak o 
ściowo. Badanie ilościowe na trafia  na 
wielkie trudności, pochodzące ze zmien
ności tych ciał, które związane są głów 
nie ze s tra tą  działalności katalitycznej. 
Enzymy, które do dziś dnia badano, 
wykazują w  istocie swej własności ciał 
białkow atych, ale przecież nie zamknięte 
są jeszcze akty, dotyczące ich natu ry  
chemicznej. Chciałbym zaznaczyć moje 
przekonanie, że przez dokładniejsze ba
danie będzie można z pewnością znaleźć 
przejścia między produktam i białkow ate
mu, na k tóre enzymy, jak  stwierdzono, 
oddziaływały, a między znacznie prościej 
zbudowanemi związkam i organicznemi. 
Tak np. można otrzym ać przyśpieszenie 
katalityczne niektórych procesów u tle
nienia właściwe hemoglobinie, także 
w  pochodnych wolnych od białka, jak  
w hematynie. Badanie tych stosunków |

w  pochodnej barw nika krwi byłoby 
bardzo interesujące.

W  nielicznych przypadkach, w których 
j  przebieg działania enzymów dokładnie 

się dał oznaczyć, wykazano sprzeczne 
rezultaty . K iedy bowiem niektórzy auto- 
rowie znaleźli daleko idącą zgodność 
z prostemi prawam i stosującemi się do 
katalizatorów  nieorganicznych, inni zau
w ażyli znaczne odstępstwa. Tak np. 
znajduję w  pewnej, jeszcze nie ogłoszo 
nej pracy, po której się wiele spodzie
wam, zdanie, że w istocie prawo czasu 
działania enzymów odstępuje od naj
prostszego schem atu szybkości reakcyi; 
napewno jednak dziś jeszcze nic o tem 
nie można powiedzieć.

Pytan ie  co do zakresu obejmującego 
ciała, które pewien enzym w pewien 
określony sposób zmienia (np. hydroli- 
tycznie rozszczepia), leży jeszcze w  naj
młodszym zawiązku, i o ile się zdaje 
m ogą tu  podobne rozmaitości zachodzić, 
ja k  przy innych katalizatorach. W spa
niałe prace E. Eischera wykazały, że 
bardzo drobne różnice, które dzisiejsza 
chemia określa jako stereochemiczne, 
m ogą wyw oływ ać odmienne działania 
danego enzymu. Czy to  wypływa z ja 
kichś niesym etrycznych własności enzy
mu, czy z innych powodów, nie jest 
jeszcze do dziś dnia rozstrzygnięte.

Nie mogłem tu ta j przedstaw ić zaokrą
glonych wyników dobrze zbadanego za
kresu, założyłem sobie tylko za zadanie 
wskazać rozległe przestrzenie tak  uro
dzajnej i ważnej dziedziny. A  choć kraj 
ten  leżał poza zakresem, w  którym  che
m ia przeszłości czuła się „u siebie“, to 
przecież zaczęła już ta  nasza, bez w y
tchnienia, wiecznie naprzód dążąca, w ie
dza, nowemi swemi narzędziami nową 
upraw iać rolę. Ze jestto  pole do pracy 
wdzięczne nietylko dla chemika, s ta ra 
łem się w ykazać przykładem zastosowań 
fizyologicznych. Ze jednak i w  pro
cesach technicznych znajomość zjawisk 
katalitycznych może mieć nadzwyczajne 
znaczenie, w idać już z przypadkowego 
jak  dziś jeszcze stosowania tego środka. 
O statni najw iększy tiyum f chemii tech
nicznej, synteza indyga, k tóra przekształ
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ciła gospodarcze stosunki całych krajów, 
opiera się w  swojej istocie na katalizie; 
utlenienie naftalinu kwasem siarkowym 
daje się przeprowadzić szybko i gładko 
tylko w obecności rtęci. Nie potrzebuję 
naw et przypominać, że otrzymywanie 
kwasu siarczanego, zarówno dawną jak  
nową metodą, również polega na katali
zie. Jeżeli zauważymy, że środki k a ta 
lityczne w yw ołują przyśpieszenie reakcyi 
bez dostarczenia energii, a więc niejako 
zadarmo, a w każdej, a więc i chemicz
nej, technice czas to  pieniądz, zrozumie
my łatwo, że system atyczne używanie 
środków katalitycznych kiedyś może 
przekształcić całą technikę.

Pozwólcie mi, panowie, zakończyć 
osobistem wspomnieniem. Kiedy przed 
czterema laty, lipski insty tu t chemii 
fizycznej przesiedlał się do nowego swe
go budynku, nie bez trw ogi i troski 
oczekiwałem nowego okresu. Ten, który 
mijał, był tak  płodny. Dynam ika che
miczna i elektrochemia zyskały tak  pe
wne i gruntow ne podstawy, że wydawało 
się, że nowy okres w  miejsce dawnych 
wielkich w ypraw  zdobycznych w niezna
ne i nowe kraje, wypełni ty lko  skrzętne 
opracowywanie i przerabianie już raz 
zdobytego. W tedy powiedziałem sobie : 
K aw ałek przynajmniej pierwotnego lasu 
musi nam jeszcze pozostać, a rozkoszy 
wciskania się w  krainy jak najmniej 
znane za nic nie oddamy. Ze wszystkich 
zaś kierunków wiodących do tego celu 
żaden nie w ydaw ał mi się tak  wdzięczny 
i pełen nadziei jak  kataliza. Zdaje mi 
się, że i was, panowie, byłem w stanie 
przekonać, że nie pomyliłem się w  w y
borze.

Tłum. T. Godlewski.

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI 
W KRAKOWIE.

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY. 

Posiedzenie z d. 2 czerwca 1902 r. 

Przewodniczący dyrektor E. Godlewski.

P o s ie d z e n ie  n au k o w e.
Dyrektor wita prof. H. Hoyera już jako 

nowo obranego członka, który poraź pierw
szy bierze udział w posiedzeniu.

Czł. H. Hoyer referuje o pracy p. M. 
Siedleckiego p. t. Herpetophrya astoma, no
wy rodzaj i gatunek wymoczka pasorzytują- 
cego w robaku Polymnia nebulosa.

Wymoczek ten, pasorzytujący w jamie cia
ła Polymnii, należy do grupy Holotricha, 
ma ciało owalne (22 ji długie a 14 [>. szero
kie), wydłużone na przednim końcu w dzio
bek, służący jako aparat dotykowy. Rzęski 
stoją w skrętach obiegających wzdłuż ciała 
i są na przedniej części dłuższe. Ciało zwie
rzęcia jest bardzo przezroczyste. Jego ruchy 
są dwojakie, albowiem płynie lub pełza po 
podłożu. Wśród endoplazmy widać liczne 
żółtawe wodniczki; kurczliwego wodniczka 
niema. Jądro duże znać na żywych okazach, 
jako jasne pole; na przednim końcu ciała, 
obok leży jądro mniejsze. Wymoczek ten 
nie ma gęby, żywi się przez przenikanie, 
w wodniczkach nie widać dlatego nigdy czę
ści stałych. Podczas rozmnażania przez po
dział wodniczki dostają się w równej ilości 
do komórek pochodnych. Nowo utworzony 
rodzaj należy do rodziny Opalinidae, a miej
sce jego jest w pobliżu rodzaju Anophlo- 
phrya.

P o s ie d z e n ie  a d m in is tra c y jn e .
Na posiedzeniu administracyjnem pracę tę 

przyjęto do wydawnictw Wydziału. Dwie 
inne prace odrzucono, a jednę nadesłaną 
przed samem posiedzeniem oddano do refe
ratu.

Następnie sekretarz zdawał sprawę z po
stępu wydawnictw wydziału, a czł. Natanson 
z postępu wydawnictw buletynu.

Wreszcie sekretarz zawiadomił Wydział, że 
otrzymał resztę rękopismu pracy do tomu 
XXXIX Rozpraw, który wreszcie będzie 
mógł być wydany.

Sekretarz wydziału J. Rostafiński.

KRONIKA NAUKOWA.

— Działania promieni Becąuerela na bakterye.
Wiadomo już od dość dawna, że światło 
zwykłe wpływa w sposób zupełnie dostrze
galny na rozwój mikroorganizmów. Niedawno
E. Aschkinass i W. Caspari w lipskich rocz
nikach fizyki ogłosili wyniki badań nad dzia
łaniem promieni Becąuerela na bakterye. 
Okazuje się, że podobnie, jak zapomocą 
metod czysto fizycznych, stwierdza się istnie
nie dwu różnych gatunków promieni, wysy
łanych przez ciała promieniotwórcze, tak też 
i powyższa metoda biologiczna doprowadza 
do różnych zupełnie rezultatów w zależności
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od tego, czy poddajemy bakterye działaniu 
jednego lub drugiego rodzaju promieni. 
W ten sposób metoda biologiczna badania 
znajduje sobie zastosowanie w fizyce.

T-

— Termometr do mierzenia wysokich temperatur.
W czasach ostatnich głośny zakład „Glastech- 
nisches Laboratorium" w Jenie otrzymał 
gatunek szkła z bardzo wysokim punktem 
topliwości. Z tego nowego szkła Niehls 
zbudował termometr rtęciowy do mierzenia 
wysokich temperatur. Górną część termome
tru, poza rtęcią, wypełnia on dwutlenkiem 
węgla, którego ciśnienie podwyższa znacznie 
punkt wrzenia rtęci. Podziałki na tych ter
mometrach, sprawdzone przez „Physikalisch- 
technische Reichsanstalt" w Charlottenburgu, 
dochodzą do 585° C. Lecz dalszemu zwięk
szaniu tych podziałek stoi na przeszkodzie 
ta okoliczność, że według kierownika labora- 
toryum jenajskiego Dr. Schotta, otrzymanie 
gatunków szkieł z wyższym jeszcze punktem 
topliwości jest nader mało prawdopodobnem

W końcu r. 1900 Dufour i Gautier ogłosili 
rezultaty swych badań nad zastosowaniem 
kwarcu do konstrukcyi termometrów. Wiado
mo, że Boys otrzymywał z rozmiękczonego 
kwarcu nici, które często używają się obecnie 
zamiast nitek z kokonu. Ponieważ kwarc 
staje się miękkim, podobnie jak szkło, w sta
nie rozpalonym, można więc stosować go do j  

przygotowania innych przedmiotów, do któ
rych obecnie używa się szkło. Dufour przy
gotował z kwarcu rurkę termometryczną. 
Urządzony w taki sposób termometr zawie
rał ołów i służył do wyznaczania temperatur j  

w zakresie od 240° do 5801 C. Ponieważ zaś j 
kwarc topnieje dopiero w 1000° C, więc na- | 
leży oczekiwać, że termometry kwarcowe j  

zastosować się dadzą do mierzenia tempera- I 
tur w zakresie do 900° C.

9-

— Powszechna skala ruchów peryodycznych.
W akustyce powszechnie używa się dwu 
jednostek—oktawa dla większych interwalów 
i koma dla małych. Ponieważ dla manipu- 
lacyj rachunkowych jednostki te są dość j  

niedogodne, A. Guillemin proponuje zastąpić | 
je innemi, mianowicie oktawę—sawartem X, 1 
a komę—millisawartem a. Sawartem nazywa 
on interwal równający się '/io Log tej wiel
kości =  1, co znacznie ułatwia rachunki. 
Odpowiada ona 3 oktawom +  tercyi większej, 
albowiem 10 =  (2)3 X ''h- 

(C. r.). F. A.

—  Przenoszenie energii elektrycznej w Lozannie.
W dniu 9 maja r. b. w obecności zapro
szonych inżynierów krajowych i zagranicznych 
nastąpiło otwarcie wielkiej linii elektrycznej, 
która ma zaopatrywać miasto Lozannę w ener
gią, przenoszoną z St. Maurice w kantonie 
Wallis. Wybudowana w tej miejscowości 
stacya turbin pozwala na zużytkowanie wód 
całego Rodanu wobec spadku wynoszącego 
35 metrów. Na stacyi ustawiono obecnie

pięć turbin o sprawności 1000 koni każda. 
Całe urządzenie jest elektrotechnicznie bardzo 
ciekawe ze względu na system zastosowany 
do przenoszenia siły. Jestto system inży- 

| ni era R. Thury, pracującego w firmie Com- 
I pagnie de 1’Industrie Electriąue w Genewie 

i zasadza się na łączeniu wszystkich genera
torów i motorów w szereg z użyciem prądu 
stałego, o wysokiem napięciu. Łączenie dy- 
namomaszyn w szereg używa się tylko dla 
systemów ze stałą silą prądu, a dla oświetle
nia zastosowany bywa tylko przez Thuryego. 
Schemat połączeń jest tego rodzaju, że dyna- 
momaszyny (zwykle 6-cio biegunowe) o na
pięciu 3500 woltów i o sprawności do 350 
Kw., łączy się w szereg z motorami, z któ
rych każdy zbudowany jest dla tej samej 
siły prądu, lecz różnych napięć, stosownie 
do sprawności. Część motorów zamienia 
energią elektryczną wprost na mechaniczną, 
inne zaś połączone są bezpośrednio z dy- 
namomaszynami, wytwarzaj ącemi prąd dla 
oświetlenia miejscowego. Thury zastosował 
swój system najpierw w roku 1889 w Genui, 
a potem między innemi, w Paryżu, Steina- 
manger i La Chauxde-Fonds.

W St. Maurice napięcie oddzielnych gene
ratorów, o sprawności 500 koni każdy, wynosi 
2230 woltów, wobec 150 amperów siły 
prądu. Najwyższe ogólne napięcie wynosi 
obecnie 22 300 woltów. Skutkiem takiego 
napięcia przenosi się energią elektryczną na 
odległość 56 km do Lozanny, zapomocą gołe- 

| go kabla o 150 mm kw. przekroju. Kabel 
zawieszony jest na zwykłych słupach drew
nianych i izolatorach porcelanowych dla wy
sokiego napięcia.

Oprócz przyłączonego do linii motoru 400- 
konnego w fabryce cementu między St. Mau
rice a Lozanną, pędzi się obecnie na stacyi 
elektrycznej w Lozannie cztery, połączone 
w szereg motory, również 400-konne, o na
pięciu 2150 woltów każdy.

Regulowanie generatorów na stałą siłę 
prądu dokonywa się przy pomocy przenośni
ków elektrycznych przez zmianę ilości obro
tów turbin, regulowanie zaś motorów na stałą 
ilość obrotów przez jednoczesną zmianę pola 
magnetycznego i przesunięcie szczotek na 
kolektorze.

Obecni podczas otwarcia mieli sposobność 
stwierdzenia z jaką łatwością i prostotą do
konywają się wszelkie czynności na stacyi 
generatorów i jak kolektory maszyn wcale 
nie iskrzą, pomimo wysokiego napięcia.

w. w.

— Elektryczność w roślinach. Angielski fizyo- 
log A. D. Waller na ostatnim kongresie 

j fizyologów zakomunikował o ciekawych swych 
i  doświadczeniach nad elektrycznością w rośli

nach. Jeżeli uszkodzimy roślinę, wzbudza się 
prąd biegnący od części uszkodzonej do nie- 

( uszkodzonych, a siła prądu dosięga 0,1 wolty, 
j stopniowo jednak się zmniejsza. Nieco słabszy 
| prąd (0,02 wolty) wzbudza się pod wpływem 

podrażnienia mechanicznego u niektórych 
roślin, jak w liściach begonii, tytuniu, irysu,
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lub też nawet zapomocą silnego światła. 
W przypadku tym prąd biegnie od części 
oświetlonej do nieoświetlonej. Dalej autor 
stwierdził, że siła prądu zależy od stanu 
rośliny. W roślinach, które się rozwinęły 
z młodszych nasion, powstają silniejsze prądy. 
Tak w roślinie bobu, z nasienia ubiegłego 
zbioru prąd dosięgał 0,0170 wolty, gdy w ro
ślinie z nasienia zebranego przed pięciu laty 
wynosił tylko 0,0014 wolty. Wiele znaczenia 
okazuje temperatura: w —4°C i -+40°C prąd 
już nie powstaje.

F. A.

WIADOMOŚCI BIBLIO GRA FICZN E.

— Inercya i koercya; dwa pojęcia ogólne 
w teoryi zjawisk fizycznych. Odczyt wygło
szony na posiedzeniu publicznem Akademii 
Umiejętności w Krakowie w dniu 14 maja 
1902 r. przez Władysława Natansona. Str. 20. 
16-ka. Kraków. Nakładem Akademii. 1902.

— Henryk Chankowski, nauczyciel buchalteryi 
i rachunkowości handlowej. Mnożenie syme
tryczne zwyczajne i skrócone. Nakładem kursów 
buchalteryjnych H. Chankowskiego. War
szawa, 1902. Cena 25 kop.

— Giovanni Schiapareili. Formy organiczne przy
rody a formy geometryczne czyste. Studyum po
równawcze. Tłumaczenie (z włoskiego) Jana 
Dal Trozzo. Z 20 rysunkami w tekście. Str. 
89. 8-ka. Wydawnictwo redakcyi „Wiado
mości matematycznych11. 1902.

— Słowniczek chemiczny. I. Związki nieorga
niczne. Na zasadzie uchwał Akademii Umie
jętności w Krakowie ułożyła redakcya „Che
mika Polskiego41. Str. 25. 8-ka mniejsza. 
Nadkładem wydawnictwa „Chemika Polskie
go11. Warszawa, 1902. Cena kop. 20.

ROZMAITOŚCI.

— Alpejskie ogrody botan'czne. Mają one za 
cel hodowlę roślin alpejskich, tudzież ochra
nianie ich od wandalizmu turystów.

Dwu alpinistów austryackich, Nageli i Ker- 
ner, powzięło pomysł utworzenia takich ogro
dów swoim kosztem. Pierwszy założył w ro
ku 1875 taki ogródek na górze Blaser w Ty
rolu, drugi w r. 1884 na górze Wendelstein. 
Próby te atoli, nie znajdując poparcia, speł
zły na niczem, zwróciły jednak uwagę spe- 
cyalistów. Wkrótce próby ponowiono, a mia
nowicie w Szwajcaryi: w r. 1883 w Genewie 
zostało założone stowarzyszenie ochrony ro
ślin i z pomocą szwajcarskiego klubu alpej
skiego założyło ogródek botaniczny, zwany 
„Linnaea11, w Bourg-St.-Pierre, wiosce u pod
nóża góry św. Bernarda. W r. 1896 założono 
ogródek takiź o 2 000 m nad Montreux, inny

o 10 minut drogi od przytułku na górze 
i św. Bernarda. Czwarty ogródek założono 

przed kilku laty na Maloja, w kantonie 
Gryzonów. W Alpach francuskich w r. 1892 
założono ogródek koło St. Martin Yetubie, 
inny istnieje również pomyślnie pod opieką 
turystów z Delfinatu. I Alzacya ma takiż 
ogródek pod opieką francuskiego klubu 
w Belforcie. W Alpach włoskich włoski 
klub alpejski stworzył podobny ogródek na 
Monte Baro nad jeziorem Como, a w r. 1893 
utworzyło się pod protektoratem królowej 
Małgorzaty towarzystwo opieki nad roślinami 
alpejskiemi.

M. T.

— Las palmowy w Hiszpanii. Miasto Elche 
w Hiszpanii nie przedstawia w sobie nic cie
kawego, a sławne jest tylko z lasu palmo
wego, jedynego w całej Europie. Palmy 
daktylowe tworzą tu naturalną oazę. Nie 
chodzi tu o takie palmy daktylowe, które tu 
i owdzie widzimy hodowane nad brzegami 
morza Śródziemnego w Europie; wiemy, źe 
one nie dają wcale owoców. W Elche zaś 
daktylowce rosną i dają owoce, zupełnie jak 
w Afryce północnej.

Punktem najbardziej północnym, w którym 
są owocujące daktylowce, jest prywatna po
siadłość El Carmeno, 1 km drogi od Alicante; 
nie są tam nawet żadnemi staraniami oto 
czone. Przeciwnie, w Alicante, chociaż oto" 
czone staraniami, nie rodzą wcale. W chwili" 
gdy piszący palmy oglądał, 7 marca 1891 r.’ 
daktyle były jeszcze zielone i kwaśne, pod-, 
czas gdy trochę na południe, w Santa Pota, 
były już dostatecznie dojrzałe. Najwspanial
sze daktylowce są w Elche, o 21 km od Ali
cante oddalonem. Żadna oaza w Tripolisie 
nie może być porównana z lasem palmowym 
w Elche. jDaktylowce rosną tam nader buj
nie, a w wielu miejscach człowiek zaledwie 
przejść może między palmami. Zdaleka las 
wygląda jak morze zieleni. Palmy te stano
wią główne bogactwo miasta Elche. Pro- 
dukcya daktylów przedstawia wartość milio
na peseto w. Oprócz tego Elche dostarcza 
palm na kwietnią niedzielę, nietylko całej 
Hiszpanii, ale nawet Prancyi. Dla otrzyma
nia palm do kościoła należy liście daktylowe 
poddać bieleniu: w tym celu związują koro
nę jak główkę sałaty przeznaczonej do bie
lenia.

M. T.

—  Wpływ światła na drogie kamienie. Mascart, 
który od kilku lat zajmuje się sprawą zacho
wania kamieni drogocennych pod wpływem 
światła, podaje obecnie w Comptes rendus 
wiązankę ciekawych spostrzeżeń. Wiadomo, 
że światło fiołkowe wzbudza w dyamentacli 
fluorescencyą. Otóż okazuje się, że nie we 
wszystkich dyamentach zjawisko daje się wy
wołać w jednakowym stopniu. Brylanty 
o najżywszej grze ogni fluoryzują światłem 
nadzwyczaj czystem barwy jasno niebieskiej, 
gdy mniej w blask bogate kamieni^ albo 
fluoryzują słabo, albo też wcale nie i tylko



400 W SZECHSW IAT N r 25

na fiołkowo pod wpływem światła się zabar
wiają. Między zdolnością do najżywszej gry 
ogni a najczystszego fluoryzowania jest pew
na zależność: kamienie o najżywszej grze 
ogni pod wpływem światła sztucznego, np. 
świecy (niekoniecznie należące do oszlifowa
nych najdoskonalej), pod wpływem światła 
fiołkowego najdoskonalej fluoryzują. Cieka
we bardzo zjawisko dało się obserwować na 
dyamencie żółtym. Otoczony licznemi płasz
czyznami pod wpływem światła dziennego 
lub sztucznego rozsiewał charakterystyczne 
nadzwyczaj refleksy złote. Pod wpływem 
światła fiołkowego nie okazywał wcale ftuo- 
rescencyi, grał natomiast żywym ogniem 
czerwonym. Po doświadczeniu jednak, które 
trwało jakieś parę minut, okazało się, że 
barwa dyamentu przeszła z żółtej w ciemno 
brunatną (kamień tedy o połowę stracił na 
wartości). Szczęściem po przeciągu 24 godzin 
kamień wrócił do dawnej barwy.

Niemniej ciekawemi okazały się własności 
rubinów pod wpływem światła. Rubiny bir
mańskie i syamskie znacznie się różnią w ce
nie. We własnościach jednak fizycznych 
okazują tylko nieznaczne różnice, które zdol
ni są uchwycić znawcy, ale które ująć się 
nie dają nawet przez bardzo precyzyjne ozna
czenie. Nawet radiograf me jest w stanie

ich wykazać. Pod wpływem jednak światła 
fiołkowego rubiny owe zachowują się zupeł
nie odmiennie. Rubiny syamskie przepusz
czają światło fiołkowe wydając zaledwie 
słabą fluorescencyą, gdy birmańskie fluory
zują nadzwyczaj silnie i skrzą się żywo świa- 

| tłem czerwonem. J. S.

— Utrwalanie wydm piaszczystych nad kanałem 
Sueskim. Znaleziono nakoniec roślinę, która 
wstrzymać może usuwanie się wydm do ka
nału. Wszystkie rośliny, które w tym celu 
przedtem sadzono, nie mogły wytrzymać 
w tej okolicy bez deszczów, nakoniec spró
bowano sadzić Casuarinę, roślinę pochodzącą 
z półkuli południowej. Jestto drzewo wy
trzymujące doskonale nietylko suszę, ale 
i zbytek wilgoci, co jest bardzo cennym 
przymiotem, zwłaszcza na zachodzie delty 
Nilowej, podległej wylewom. Casuarina za
puszcza korzenie nader głęboko, tak że do
sięgają warstw wody, leżących głęboko pod 
powierzchnią ziemi. Casuariny, które zasa
dzono koło Ismailia przed 25 laty na próbę, 
mają dziś 18 ł>i wysokości. Mając Casuarinę, 
można więc będzie skutecznie walczyć z pias
kami ruchomemi nad kanałem Sueskim.

M. T.

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

za tydzień od d. 11 do 17 czerwca 1902 r.

(Ze spostrzeżeń  n a sta c y i m eteorologicznej p rz y  M uzeum  P rzem y słu  i R o ln ictw a  w W arszaw ie).
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