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Z asada odżyw iania się człowieka ma na 
cetu u starszych podtrzym anie wagi i ciepła 
ciała, u m łodszych także i przysporzenie 
tkank i ciała. Dostarczone organizm owi p o 
karm y służą z jednej strony do budow y no
wych kom órek cielesnych, albo też do odno
wienia i odżyw ienia starszych, z drugiej 
s trony  do w ytw orzenia odpowiedniej ener
gii (ciepła), powodującej funkcye życiowe. 
Musi być zatem  pew ien stosunek między 
przyj mowanemi pokarm am i a ich wyzyska
niem przez organizm . G dy ten stosunek 
je s t zaniski, odczuwam y wrażenie głodu. 
W ynikałoby zatem  z tego, źe w ystarczy spo
żyć pew ną ilość wagową jakiegokolw iek po 
karm u, aby zaspokoić głód. Doświadczenie 
jednakże osobiste poucza, że te same ilości 
różnych pokarm ów  nie zaspakajają w rów 
nej m ierze uczucia głodu. Poszczególne po
karm y m ają różny skład chem iczny, a stąd  
też w  różny sposób zostają przez organizm  
wyzyskane, czyli innem i słow y mówiąc, są 
różnie pożyw ne.

B adania fizyologiczne wykazały, że o rg a
nizm ludzki w ym aga średnio, według Play- 
faira, 120 g  b iałka, 40 rj tłuszczu, 530 () wę
glowodanów i że pokarm y mieszane są n a j
korzystniejsze.

To, co nauka drogą m ozolnych dośw iad
czeń w ykazała i jako praw dy zasadnicze po
dała do wiadomości, człowiek dowiedział się 
daleko prościej, drogą in sty n k tu  zachowaw- 

[ czego już bardzo dawno. S tąd też widzi- 
I my, że od najdaw niejszych czasów pokarm y 

o ile możności są mieszane i sk ładają się 
z rozm aitych potraw , a m iędzy tem i obok 

| m ięsa chleb zajm uje jedno z miejsc naj- 
pierwszych.

Między w szystkiem i pokarm am i chleb za
tem jest jednym  z najważniejszych. Je s t 
on pokarm em  codziennym  w szystkich naro
dów cywilizowanych.

Początki upraw y roli odnajdujem y w naj
bardziej zam ierzchłych czasach. Hodowla 
zboża zatrzym uje i wiąże poszczególne ludy 
w pewnych miejscowościach, zam ieniając 
ich try b  życia pastersko-m yśliw ski na rolni
czy i ziem iański. Z życiem osiadłem nastę
puje potrzeba szerszej i głębszej organizacyi 
państw ow ej. U praw a roli podnosi dobro
byt, cywilizacyę i kulturę.

Gospodarstwo rolne znane było fenicya- 
nom  i żydom. N ajstarsze pism a biblii wspo
m inają już o upraw ie ziemi, o sianiu zboża, 

j żniwie, młóceniu, m ieleniu m ąki i pieczeniu 
! chleba. Praw dopodobnie pierwszymi ludź

mi, którzy zaprowadzili upraw ę zboża, byli 
J egipcyanie. Znakom icie od n a tu ry  uposa

żony kraj ich u łatw iał niepom iernie zadanie, 
i  Ciężka praca upraw y ziemi była przez wy-
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Iowy Nilu bardzo zm niejszona. N am uł, n a 
niesiony przez Nil, użyźniał pola, pow odując 
bogate urodzaje i zachęcał tem  samem 
mieszkańców doliny nilowej do zajęcia się 
upraw ą ziemiopłodów. W n e t też egipcya- 
nie stali się pierw szym i ro lnikam i swoich 
czasów, a przez budowę kanałów  stara li się 
w racyonalny  sposób podnieść obszary u ro 
dzajnych pasów  ziemi.

Znajom ość upraw y roli od egipcyan prze
szła do innych  narodów  i być może, że g re
ków nauczyli rolnictw a egipcyanie K ekrops 
i D anaus.

U praw a roli bardzo daw no by ła  znana 
słowianom  i przez nas germ anow ie zapo
znali się z żytem ; sam i zaś od ty ch  ostatn ich  
przejęliśm y upraw ę pszenicy, jęczm ienia 
i owsa. G erm anow ie posiedli te  w iadom o
ści od rzym ian.

Chleb byw a sporządzany z rozm aitych  g a
tunków  zboża, zależy to  od stosunków  m iej
scowych, a także od upodobań ludności. 
T ak  np. we F ran cy  i, A nglii, W łoszech, 
Niemczech południow ych p ieką chleb pszen
ny; w Niemczech północnych, Danii, Rossyi 
przeważnie chleb żytni; u nas chleb pszenny 
i żytni, a na zboczach karpack ich  naw et 
i owsiany. A m eryka, a także Podole, U k ra i
na, W ołyń spożywa znaczne ilości chleba 
z m ąki kuku ry d zan ej. M iasto Drezno w y
rabia jak o  swoję specyalnośćpieczyw o pszen
ne, m ające silną domieszkę m ąki z k u k u ry 
dzy. M urzyni w yrabiają chleb z prosa i t. d.

W  każdem  ziarnku  zboża dają się odróż
nić trzy  części składow e : 1) łu sk a  i pow ło
ka zew nętrzna zabarw iona ciem niej; 2) kie
łek, zawiązek przyszłej ro śliny , i 3) jąd ro  
ziarna, część m ączysta.

Celem pierw otnym  m ielenia zboża było 
ty lko  rozdrobnienie ziarna, a typow em i 
przedstaw icielam i tu ta j stosow anych m ły
nów są używ ane jeszcze po w siach żarna. 
M ąka Żarnowa, pom inąw szy sm ak, k tó ry  nie 
każdem u przypadnie do gustu , jak o  też 
i inne w zględy, m a i tę  stronę ujem ną, że 
nie przechow uje się dobrze. T łuszcz, jaki 
znajduje się w ro z ta rty m  k ie łk a  zbożowym, 
u lega z czasem rozkładow i, podobnem u do 
jełczenia m asła, nadając tem  n ieprzyjem 
ny  sm ak mące.

Zrozumieć więc łatw o, że p rym ityw ne spo
rządzanie m ąki nie m ogło zadowolić i że

technika m łynarska zm ieniała się i dosko
naliła. Dzisiaj m am y cały szereg m łynów 
rozm aitej konstrukcyi, k tóre zadania swoje 
spełniają zupełnie inaczej, niż owe pierw ot
ne. M łyny dzisiejsze m uszą oddzielić kie
łek i łuskę od części m ącznej, dając 
z jednej strony otręby, z drugiej mąkę. Im  
dokładniej otręby zostały oddzielone, tem 
bielszą otrzym ujem y mąkę.

Zboże przychodzące do m łyna posiada 
rozm aite zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia 
te są dwojakiej natu ry , szkodliwej i n ie
szkodliwej, ale i w tym  razie zm ieniają one 
więcej lub mniej charak ter mąki.

W  zbożu napotykam y g ru d k i ziemi, z ia r
na  piasku, a jeżeli ilość tych  części ziemi
stych przeniesie 0,4$, to  z takiego zboża 
otrzym ana m ąka jes t niezdatna do użytku. 
N astępnie napotykam y ziarna obce, a więc 
ziarna innego zboża, grochu, wyki, kąkolu, 
m ietlicy, pszenicy krowiej, gałuchy i t .  d. 
Z ty ch  zanieczyszczeń kąkol, a przedew szyst
kiem  m ietlica zasługuje na szczególniejszą 
Uwagę, z powodu swych tru jących  własności.

B adania Puscha, Orlova, A rchea w ykaza
ły, że szkodliwość m ietlicy je s t różna, za
leżnie od odm iany do jakiej należy. P od
czas gdy  w jednym  przypadku chleb z m ąki 
zawierającej do 10;;, m ietlicy, okazał się nie
szkodliwym, w innym —w ilościach 7':, w y 
w ołał już  gw ałtow ne zatrucie. T rucizna 
tu ta j działająca należy do ciał g ru p y  sapo
nino wej.

K ąkol należy do zanieczyszczeń słabiej 
działających i tylko bardzo rzadko bywa 
w zbożu w takiej ilości, żeby m ógł pow odo
wać zdrowiu szkodliwe skutki.

Obok pow yższych zanieczyszczeń znajdu
jem y na zbożu wielkie ilości m ikroorganiz
m ów —pleśniaków, drożdżaków i bakteryj 1). 
Na 0,1 ę zboża spotykam y tych  is to t 7 000 
do więcej niż 1 m iliona. Zrozum iem y prze
to  łatw o, że w pływ  tak  wielkiej ilości m i
kroorganizm ów  musi się w jak iś  sposób z a 
znaczać. I  rzeczywiście m am y cały szereg 
zdarzeń, w k tó rych  organizm y te  zapisały 
się bardzo sm utnie w naszej pam ięci.

R ojnica!—któż nie znał dawniej tej strasz
nej choroby, objawiającej się całym  szere-

x) Miałem sposobność obszerniej mówić o tem 
w Chemiku Polskim, t. III, str. 32.



giem najgroźniejszych przypadłości? Całe 
wsie jęczały w przemocy tej strasznej cho
roby, która grasowała z bezlitosną wściekło
ścią w latach klęski głodowej. W  latach 
mokrych, kiedy urodzaje cierpią, jakby na 
domiar złego zjawiają się w wielkiej ilości 
rozmaite mikroorganizmy, a między temi 
powodujący rojnicę pleśniak, zwany mącz
nicą, sporyszem lub głownicą. Sporysz wy
stępuje na rozmaitych zbożach, lecz najczę
ściej na życie, tworząc 2 --5  cm długi,
2 —5 mm gruby, fioletowo-czarny, trój- 
rzadziej czterokanciasty wyrostek. Daje się 
łatwo dostrzedz, tworząc na kłosie jakby 
znacznie dłuższe i grubsze z poza plew wy
glądające czarno-fioletowe ziarno. Sporysz 
występuje czasami epidemicznie, zwłaszcza 
w latach wilgotnych. Silnie zanieczyszczo
ne mąki zawierają do 3,5$, a w latach bar
dzo złych nawet do 6%. Je s t on dla zdro
wia bardzo szkodliwy i jak  badania Lehman
na wykazały, już w ilościach 0,2$ zaznacza 
swój wpływ złośliwy. Spożyty w większej 
ilości powoduje ową straszną chorobę, zwa
ną rojnicą. W  wieku osiemnastym epide
miczne wybuchy rojnicy są 43 razy opisy
wane; ostatni raz zasłabnięcie gromadne 
zauważono w Europie środkowej w Hessen- 
Nassau w roku 1855/6. Obecnie choroba ta 
coraz bardziej się zmniejsza z powodu skrzę
tnego czyszczenia i starannego usuwania 
sporyszu ze zboża, jednakże jeszcze w ro
ku 1891 w Hesyi górnej zachorowało na 
rojnicę kilkoro ludzi po spożyciu chleba 
zawierającego do 0 , 4 sporyszu. W głębi 
Rossyi epidemiczne występowanie rojnicy 
nie należy jeszcze do rzadkości.

Jednym  z często występujących na zbożu 
pleśniaków jest śnieć. Dawniej przypisy
wano również i śnieci rozmaite szkodliwe 
wpływy, jednakże badania ścisłe najnow
szych czasów takich wpływów stwierdzić 
nie mogą. Jeżeli jednakże w zbożu znajdu
je się wiele śnieci, to mąka posiada wów
czas zabarwienie ciemniejsze, nadto otrzy
muje bardzo niemiłą woń trój metyliaku, 
przypominającą nadpsute śledzie.

Pleśniaki z grupy penicilłiów i aspergil
lusów, spotykane często na zbożu, a przede
wszystkiem aspergillus nigricans, flavus i fu- 
migalus znane są jako pasorzyty. Uszka
dzają one organy słuchu, nadto znane są
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przypadki, w których pleśniaki te dostawszy 
się do płuc, obrały je sobie za podłoże i roz
wijając się, nitkami grzybni zatkały wszyst
kie kanały oddechowe, powodując nawet 
śmierć. Chorobie tej ulega ptastwo, szcze
gólnie drób, zwłaszcza w latach wilgotnych.

Stęchlizna mąki jest powodowana działa
niem mikroorganizmów, które z powodu 
wilgoci w składach rozwinęły się w mące.

O szkodnikach chleba gotowego pomówi
my poniżej.

Słysząc tyle skarg na mikroorganizmy 
słusznie moglibyśmy sobie wyrobić przeko
nanie, że wszystkie one są naszymi szkodni
kami. Potępienie takie byłoby niesprawie
dliwe,—obok złych znamy i dobre, obok 
szkodników—i posłusznych, pożytecznych 
pracowników, z których obecności korzy
stamy, jak to słyszeć będziemy w dalszym 
ciągu, gdy będzie mowa o fermentacyi 
chleba.

Dla całości obrazu należy wspomnieć 
jeszcze o szkodnikach zwierzęcych. Sado
wią się one w składach tak zbożowych, jak 
i mącznych, powodując nieraz kolosalne 
szkody, jak  to miało miejsce przed kilku 
laty w magazynach odeskich. Wpływ ich 
szkodliwy zaznacza się w dwojaki sposób, 
raz przez to, że zjadają zboże lub mąkę, po- 
wtóre zanieczyszczają, przez co mogą uczy
nić ją  niezdatną do użytku. Szkodników 
tych mamy wiele, z tych najniebezpieczniej
szymi z powodu wielkiej siły rozrodczej 
i żarłoczności jest chrząszcz i ćma zbożowa. 
Wietrzenie i suchość składów są jedynemi 
środkami zabezpieczającemi.

Do grupy tej należy jeszcze jeden szkod
nik, a tym jest świerzb. Znajduje się on 
czasami nawet w wielkiej ilości w mące, za
każając ludzi, którzy wiele z taką mąką ma
ją  do czynienia i stąd też świerzb grasuje 
i jest najbardziej rozpanoszony pomiędzy 
piekarzami.

Widzimy z powyższego, że zboże i m ąka 
mogą posiadać rozmaite, często nawet ba r
dzo niebezpieczne zanieczyszczenia. Zboże 
niedostatecznie odczyszczone, jakie nader 
często zdarza się u ludu wiejskiego, zmielo
ne w całości na mąkę, może ukrywać w so
bie te wszystkie niebezpieczeństwa, o jakich 
wyżej wspominaliśmy, dlatego też ten tak 
często wychwalany i przechwalany chleb
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wiejski może powodować choroby, które 
następnie składamy na karb najrozmaitszych 
przyczyn. Ze Względu na zanieczyszczenia 
zwierzęce mąka powinna być przed użyciem 
zawsze odsiana.

Obecnie przystępujemy do zapoznania się 
ze składem chemicznym źboża i mąki. Po
nieważ ram y niniejszego odczytu są za- 
szczupłe, byśmy mogli ocenić poszczególne 
zboża i z nich otrzymane mąki, przeto zmu
szeni jesteśmy ograniczyć się do opisania 
tylko ich najważniejszych składników.

Częściami temi są:
1. Woda.
2. Węglowodany, związki mające w swo

im składzie węgiel, wodór i tlen. Tutaj 
należy: mączka czyli skrobia i produkty jej 
hydrolizy, a więc dekstryny i cukry; 
dalej celuloza czyli drzewnik; pentozany 
i gumy.

3. Tłuszcze składające się z węgla, wodo
ru  i tlenu.

4. Związki azotowe, złożone z węgla, wo
doru i azotu, także tlenu i siarki, a w nie
których razach z fosforu, wreszcie i żelaza. 
Do ostatnich zawierających żelazo, należy 
zieleń i t. zw. enzymy, grupa ciał bardzo 
ważne posiadająca znaczenie dla organiz
mów roślinnych i zwierzęcych.

5. Związki nieorganiczne.
Stosunek ilościowy tych części składo

wych jest przeciętnie :

CZĘŚCI SKŁADOWE PSZENICY ŻYTA

W o d y .................................... 13,65$ 14,30$
Związków azotowych. . . . 12,35 11,00
Tłuszczu................................. 1,75 2,00
Mączki -f dekstryny i t. d. . 67,91 67,40
Drzewnika............................. 2,53 3,50
P o p io łu ................................ 1,79 1,80

Z analiz powyższych widzimy, że główne- 
mi składnikami zboża są ciała białkowate 
i mączka.

Mączka ze składem chemicznym (CBH l0O5)2 
należy do grupy związków w świecie roślin
nym bardzo rozpowszechnionych, zwanych 
węglowodanami. W edług hypotezy Baeyera, 
w komórce roślinnej pod wpływem ciałek 
zieleni i promieni słonecznych bezwodnik 
węglowy, C 02, przy współdziałaniu wody, 
H20 , zamienia się na aldehyd mrówkowy:

C 02 + H 20  — HCOH +  0 2, który w dalszym 
ciągu, drogą polimeryzacyi, wytwarza prze
dewszystkiem sacharydy, związki mające 
w swoim składzie jednę, dwie, trzy  lub na
wet bardzo wiele grup C, . 1 1 , albo też 
ich produktu odwodnienia C6H 120 6 — H 20  
=  C6H 10O5. Pierwsze z tych związków n a 
zywamy cukrami, ostatnie zaś, mające wiele 
wspomnianych g rup—mączką, dekstrynami 
i t. d.

W ytworzone pod wpływem słońca i ziele
ni cukry, wędrują razem z sokami po całym 
organizmie, odżywiając roślinkę, nadmiar 
zaś tych cukrów zostaje przeprowadzony 
w wielosacharydy i przechowywany zwłasz
cza w ziarnach nasienia.

Mączka przedstawia się jako biały pro
szek, w wodzie nierozpuszczalny, złożony 
z ziarn, które pod mikroskopem wykazują 
centryczne lub ekscentryczne uwarstwienia, 
zależne od tego, że warstwy, złożone we
dług Schimpera i Meyera z drobnych krysz
tałów, posiadają gęstszą albo luźniejszą bu
dowę. Kształt, wielkość i uwarstwienie, 
wogóle budowa ziarna mączki jest dla każ
dej rośliny charakterystyczną i tak  szcze
gólną, że z wyglądu ziarn mączki pod mi
kroskopem można ocenić roślinę, do jakiej 
należy. Na tym, wyglądzie polega właśnie 
metoda odróżnienia mąki z różnych zbóż 
pochodzącej. Z jodem barwi się na niebie
sko. Mączka nie jest produktem jednoli
tym , lecz składa się z dwu wyraźnie dają
cych się wyróżnić składników a- i p-am}r- 
lum, z których [j-składnik jest ową właściwą 
mączką, barwiącą się z jodem na kolor czy- 

1 sto niebieski; c/.-produkt zbliża się własno- 
; ściami do drzewnika. Mączka zamienia się 

podczas gotowania z kwasami na cukier 
zwany dekstrozą lub cukrem ziemniacza
nym, który często bywa używany w za- 
stępstwie cukru zwyczajnego do wyrobów 
cukierków, konserw i t. p.; pod wpływem 

; zaś enzymów mączka przechodzi w dekstry
ny, wreszcie w cukier maltozę. Podczas 

: ogrzewania powyżej 160° mączka zamienia 
j się w dekstrynę (C(1H l0O6)x , produkt, jaki 

tworzy się początkowo pod działaniem kwa- 
■: sów i enzymów. Nazwa dekstryn obejmuje 
cały szereg produktów pośrednich, powsta
jących podczas zamiany mączki na cukier. 
Tworzą one masy bezpostaciowe, rozpusz
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czalne w wodzie i z łatwością ulegające za
mianie na cukier.

Związki o wzorze C6H ,30 6 lub Cl2H22Ou 
nazywamy cukrami. Z tych bliżej nas 
obchodzą: Dekstroza, C6H 120 6, i lewuloza, 
(y i l120 6, cukry występujące w owocach, 
w sokach roślin i t. d. Cukier zwyczaj
ny czyli sacharoza, Cl!!H 220 J1, znajduje się 
w większych lub mniejszych ilościach we 
wszystkich roślinach. Maltoza, ClvI i22On , 
tworzy się, jak  już wiemy, z mączki pod 
wpływem enzymów. W szystkie te cukry 
są w wodzie rozpuszczalne i posiadają smak 
słodki.

Mączka, jakoteż produkty jej stopniowego 
rozkładu, ogrzane do tem peratury wyższej 
niż 200°, zamieniają się na asamar, albo ka- 
ramel, ciała zabarwione na; żółtą do ciemno
brunatnej barwy, rozpuszczalne w wodzie, 
smaku gorzkiego.

Celuloza czyli drzewnik, (C6H lp0 5)x , n a 
leży również do węglowodanów. W  świecie 
roślinnym jest on bardzo rozpowszechniony, 
tworząc np. osłony komórek roślinnych. 
Drzewnik jest odporny na różne wpływy, 
nie rozpuszcza się w wodzie, ani w innych  
zwyczajnych rozpuszczalnikach; przez dłu
gie działanie kwasów zamienia się na dek
stryny, wreszcie na dekstrozę.

D rugą główną częścią składową zboża są 
ciała białkowate czyli proteinowe, posiada
jące bardzo wysoki ciężar cząsteczki. Moż
na je podzielić n a :  1) albuminozy czyli 
białka, 2) proteidy, 3) albumoidy czyli al- 
buminoidy. Tworzą one zazwyczaj masy 
bezpostaciowe. Jedne z nich rozpuszczają 
się w wodzie, inne są nierozpuszczalne. 
Z roztworów wodnych niektóre albuminy 
przez ogrzewanie bywają strącane. Pod 
wpływem pewnych czynników, a zwłaszcza 
enzymów, rozpadają się stopniowo, przy
czem tworzą się związki prostsze, mianowi
cie albumozy i peptony, następnie amidy, 
amidokwasy i t. d. Związki te w komórce 
roślinnej i zwierzęcej mają bardzo ważne 
znaczenie, a jednak mimo licznych wysił
ków są jeszcze bardzo niedokładnie poznane, 
tak że dopiero o produktach rozpadania się 
peptonu możemy mówić jako o indywi
duach chemicznych.

Do ciał proteinowych należy grupa związ
ków zwanych enzymami, z któremi, jako

z przedmiotem bardzo ważnym, musimy się 
jeszcze zapoznać.

Enzymy są to ciała o wysoce zawiłym 
składzie chemicznym, odznaczające się zdol
nością wywoływania rozmaitych zmian 
w ugrupowaniu związków chemicznych, po
legających na tem, że związki bardziej zło
żone rozpadają się pod ich wpływem na 
prostsze, posiadające mniejsze cząsteczki; 
same enzymy nie ulegają przy tem rozkła
dowi. Zmiany te odbywają się głównie 
wobec współdziałania wody. Jednakże po
siadają one nietylko zdolności niwelacyjne, 
bo, jak wykazały spostrzeżenia ostatnich 
dwu lat, zwłaszcza zaś badania Emmerlin- 
ga, Kastla i Loewenharta, enzymy są wy
posażone i we własności działania synte
tycznego. Na to ostatnie spostrzeżenie mu
sieliśmy czekać długo, a przecież wszelkie 
sprawy przynajmniej prostszej syntezy, ja 
kie odbywają się w roślinie, najzrozumiałej 
i najsłuszniej mogą być tłumaczone tylko 
przez proces syntezy enzymatycznej.

Wiemy, że. w misternym aparacie roślin
nym z C 02 i H 20  powstaje cukier i ten 
wraz z innemi częściami składoweini soku 
wędruje po całym oi-ganizmie roślinnym, 
zasilając go pokarmem odżywczym. Jeżeli 
nawet przypuścimy, że z C 02 i H20  powsta
je  cukier pod wpływem siły plazmy komór
ki roślinnej, to jednakże trudno uwierzyć, 
aby te rozmaite przemiany, jakim ulega, 
odbywały się pod wpływem samej tylko 
energii zarodzi. Komórka roślinna musi 
mieć motory pomocnicze, które spełniają 
funkcye tego rodzaju, a tem i pomocnikami 
są niezaprzeczenie enzymy. Znamy cały 
szereg enzymów, powodujących procesy 
rozpadania się cząsteczki złożonej, dlaczegóż 
budowa cząsteczki przynajmniej prostszej 
nie miałaby się urzeczywistniać na tejże .sa
mej drodze? Wyniki spostrzeżeń powyżej 
przytoczonych badaczów potwierdzają to 
przypuszczenie i pozwalają przewidywać 
szereg nowych poglądów na funkcye en
zymów.

Niezużyte części integralne soków roślin
nych wędrują do miejsc magazynowych, 
śpichlerzy roślinnych, np. nasion, a tu  związ
ki te, będące w roztworze, zostają z niego 
strącone i zamienione na związki nieroz
puszczalne. W ten sposób w nasionach,
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a. więc w naszym przypadku w ziarnie, zo
stają złożone : mączka, tłuszcz, gumy, pen- 
tozany, ciała proteinowe i t. d., wszystkie 
ujęte osłoną celulozową, łuską ziarna. Oto 
magazyn, spichlerz—w łonie zadatku drze
miącego życia, zawiązka roślinnego.

Nagle warunki zmieniły się. Uśpiony do
tychczas zarodek roślinny, otrzymawszy 
z doprowadzeniem wody pewien impuls ży
ciowy, zrywa się z m artwoty. Lecz mate- 
ryały odżywcze skrępowane powijakami 
ciał nierozpuszczalnych, nie przydadzą mu 
się na nic. Drobny embryon, Tantal -  wobec 
nagromadzonych zapasów—zginie zapewne! 
O, nie! Z pierwszym impulsem życiowym 
drobny, niepozorny kiełek wysyła szereg 
swoich pracowników, zdolnych i sprytnych 
kucharzy, do śpichrzy —to owe wspomniane 
enzymy: Tu naprzód jeden enzym tnie,
rozdziera, ścieżyny i drogi żłobi dla innych— 
to „cytaza“, mająca własność rozpuszczania 
celulozy, błony komórki skrobiowej; ziarnko 
mączki po jej działaniu wygląda jakby na
cięte, nagryzione. Tuż za tym  pionierem 
śpieszą inne. „Dyastaza" atakuje mączkę 
i zamienia ją  w dekstryny i maltozę; „mal- 
taza“ rozszczepia maltozę na dekstrozę; da
lej „peptaza“ burzy cząsteczki ciał białko
watych, zamieniając je  na albumozy i pep
tony, oraz dalsze produkty rozpadu; „lipa
za" rozdwaja tłuszcze na ich części składo
we, alkohole i kwasy. Zaś enzym „oksyda- 
zaw, spalając część pokarmów, dostarcza 
ciepła, odpowiedniej energii życia. Jeden 
dany znak, a cały szereg enzymów ruszył 
sprawnie do p racy—czerpią ze śpichrza, 
uskładane m ateryały zapasowe przerabiają, 
przyrządzają odpowiednie pokarmy, a przy
gotowane podają roślince. Oto są enzymy!

Tak wygląda tajem ne życie w drobnem 
ziarnku zboża, nam go jednak nie trzeba — 
wszak my rozrywamy te części, tak zgod
nie i doskonale ze sobą złączone. Kiełek 
i zwierzchnią powłokę odrzucamy, zaś wnę
trze, jako naszę mąkę, zbieramy oddzielnie. 
Zmobilizowaliśmy dlatego wszystko w ziarn
ku, by widzieć, co w mące mieć możemy 
i mamy.

(DN)

Inż. Tadeusz Chrząszcz-

JAN WINTEBSTEIN.

O N A R K O Z I E .  ')

W  pracy tej autor zadaje sobie pytanie, 
jak  działa narkoza na dwie fazy przemiany 
materyi, na budowę i rozpad, asymilacyę 
i dysymilacyę substancyi żywej.

Do doświadczeń, które przeprowadzał ce
lem odpowiedzi na powyższe pytanie, użył 
metody prof. Verworna, polegającej na tem, 
że zapomocą specyalnego przyrządu można 
było do aorty tuż po jej wyjściu z lewej ko
mory wprowadzić dowolnej jakości ciecz, 
która, obiegłszy wielkie i małe krążenie, z le
wego przedsionka mogła się wydostawać 
na zewnątrz. W ten sposób działanie na 
ośrodki nerwowe przez bezpośrednie są
siedztwo cieczy krążących w naczyniach 
krwionośnych nie ulegałoby wątpliwości. 
Celem imitacyi peryodycznych skurczów 
serca, któreby daną ciecz do aorty wtłacza
ły, znalazła w tym przyrządzie zastosowanie 
pompka, uciskana jednem ramieniem dźwi
gni dwuramiennej, której drugie ramię 
przyciągał elektromagnes, nadto pomiędzy 
stos a elektromagnes włączony był metro
nom. Ze narkoza działa porażająco na dy
symilacyę, o tem już dawno wiedziano i nie 
trudno się o tem przekonać.

Co zaś dotyczę działania narkozy na asy
milacyę, to badania dotychczasowe nie do
prowadziły do żadnych pewnych rezultatów. 
W prawdzie już Klaudyusz Bernard i bra
cia Hertwigowie zajmowali się tą  kwestyą, 
ale nawet na podstawie ich doświadczeń nie 
można było stanowczego sądu w tej mierze 
wydać.

Do pewnych wyników mogła prowadzić 
droga sztucznych przepłókiwań organizmu, 
a to mianowicie na podstawie zasady, 
wysnutej przez prof. V erw orna: Przez
wstrzyknięcie strychniny można, jak  wiado
mo, w organizmie żaby podnieść wrażliwość 
ośrodków nerwowych. Przez ciągłe draż
nienie i wywoływanie ustawicznie stanu 
czynnego, łatwo jest wtedy doprowadzić te

1) „Ziir Kenntniss der Nar koso u w Zeitschrift 
fur allgemine Physiologie von Dr. Max Yerworn. 
T. I. Jena, 1902.
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ośrodki do zupełnego wyczerpania. Jeżeli ta- ! 
kim zwierzętom wypuścimy krew i zastąpi- 
wy ją  roztworem fizyologicznym soli ku- j  

chennej, wtedy usuwamy z organizmu sub- 
stancyę, z której znużone ośrodki nerwowe 
czerpaćby mogły m ateryały odżywcze i tlen. 
W tedy według teoryi Heringa ośrodki te 
mają się znajdować na szczycie zdolności 
asymilacyjnej, to znaczy, że w razie dowo
zu nowego m ateryału odżywczego, ośrodki 
te byłyby w stanie uzupełnić braki, jakie po
wstały wskutek wysilającej czynności. J e 
żeli teraz taką żabę poddamy narkozie i pod
czas zupełnej narkozy przez przepłókanie 
naczyń kwią odwłóknioną neuronom łakną
cym asymilacyi damy możność orzeźwienia 
się, to, jeżeli narkoza asymilacyi nie poraża, 
musi nastąpić całkowity wypoczynek znużo
nych neuronów, to znaczy, że neurony muszą 
po usunięciu narkozy okazać zdolność wzno
wionej wrażliwości. Przeciwnie, jeżeli nar
koza poraża asymilacyę, to nawet po 
usunięciu narkozy znużenie nie powinno 
ustąpić.

Doświadczenia przeprowadzone z chloro
formem, eterem, alkoholem i dwutlenkiem 
węgla zgodnie wykazują, że po usunięciu 
narkozy znużenie neuronów nie ustępuje, in
nemi słowy, że narkoza poraża nietylko 
rozpad, ale i odtwarzanie substancyi żywej, 
nietylko dysymilacyę, ale i asymilacyę.

Chociaż doświadczenia powyższe potwier
dziły działanie porażające narkozy na asy
milacyę tylko samego tlenu, nie należy 
wątpić, że i na inne fazy asymilacyi narkoza 
wywiera wpływ podobny.

Doszedłszy do przekonania, że narkoza 
działa porażająco zarówno na asymilacyę, 
jak  i na dysymilacyę, autor zastanawia się 
w drugiej części swej pracy nad pytaniem, 
czy narkoza działa w równym stopniu na 
jednę i drugą fazę przemiany materyi, czy 
też poraża np. już asymilacyę, kiedy dysy- 
milacya się jeszcze odbywa lub odwrotnie.

Na podstawie doświadczeń ze sztucznem 
przepłókiwaniem organizmu, opartych na 
podobnej, co i powyższe, zasadzie, autor w y
powiada zapatrywanie, że narkoza poraża 
w równym stopniu asymilacyę, jakoteż dy
symilacyę.

W  dalszym ciągu zastanawia się nad 
sprawą pozornego działania podniecającego

środków narkotycznych na ośrodki nerwo
we. Oto wyniki doświadczeń: ani dwutle
nek węgla, ani eter, ani chloroform nie 
działają pobudzająco na organizm, objawy, 
jakie widzimy podczas narkozy, a k tóre mo
gą naśladować ruchy dowolne, są natury 
czysto odruchowej; bo jeżeli opłókujemy 
ośrodki nerwowe krwią odwłóknioną, zapra
wioną pewną daAvką środka narkotyzu
jącego (wskutek czego czynności odruchowe 
są zupełnie wyłączone), żaba bez drgnienia 
ulega porażeniu, chociażbyśmy nawet wraż
liwość jej ośrodków nerwowych przez injek- 
cyę strychniny spotęgowali. Pozorny wyją
tek stanowi alkohol. Jednakowoż czynność 
pobudzająca przy opłókiwaniu ośrodków 
krwią zaprawioną alkoholem polega nie na 
specyficznem działaniu tego narkotyku na 
ośrodki nerwowe, ale wchodzi tu w grę 
czynnik mechaniczny, jako skutek odwad
niania komórek nerwowych. W ten sposób 
wraz z Baglionim, Schmiedebergiem i Bun- 
gem autor odmawia i alkoholowi pobudza
jącego działania na ośrodki nerwowe.

Pod koniec swej pracy autor rozpatruje 
kilka obserwacyj teoretycznych (teorya 
Pfliigera, narkoza a sen) będących w związ
ku z porażającem działaniem narkozy na 
asymilacyę, a przedewszystkiem na asymi
lacyę tlenu.

I  tak porażające działanie narkozy na 
asymilacyę tlenu przemawia za tem, że tlen 
stanowi integralny składnik biogenu, żywej 
molekuły, gdyż nie znamy dotąd żadnych 
działań chemicznych, za wyjątkiem asymila
cyi biogenów, któreby dodatek jakiegoś środ
ka narkotycznego czy to opóźniał tylko, 
czy też w zupełności porażał.

Narkozę i sen autor uważa za dwa wręcz 
przeciwne objawy: „Podczas gdy narkoza
powstrzymuje wszelką czynność życiową 
i w zupełności ośrodkom odmawia wypoczyn
ku, sen jest właśnie tym czynnikiem, który 

| znużone całodzienną pracą ośrodki wzmacnia 
i czyni zdolnemi do nowej pracy “. Pewne 
znaczenie dla zaśnięcia autor przypisuje tak 
że gromadzeniu się jakichś x-substancyj nu- 

| żących i w ustroju normalnym. Do snu 
koniecznem jest nietylko usunięcie wszel
kich pobudek zewnętrznych, ale zarazem 
i obniżenie wrażliwości ośrodków, którą to 
ostatnią funkcyę przypuszczalnie według
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autora mają spełniać właśnie te x-substancye 
nużące. A utor żąda więc od środków na
sennych, aby one nie sprowadzały bezpo
średnio snu, ale zastępując powyżej wspom
niane, nieznane substancye, przygotowywały 
podłoże, na którem  w ystąpiłby dopiero pra
widłowy, zdrowy sen. Nie należy jednak 
sądzić, jakoby przez narkozę częściowo choć
by można sen fizyologiczny zastąpić, gdyż 
działania snu należy szukać w przewadze 
asymilacyi nad dysymilacyą (Yerworn), 
a narkoza oba te objawy ham uje tylko 
w stopniu równym.

A jeżeli w końcu organizm porównamy 
z zegarem (Pfliiger), który co wieczór snem 
na nowo niejako nakręcamy, to narkozę m u
simy uważać za gwałtowne powstrzymanie 
w pędzie mechanizmu zegarowego,—zabieg, 
którego bez szkody dla organizmu zbyt czę
sto używać nam nie wolno!

Streścił Edmund Rosenhauch.

ŚW IATŁO I  ANALIZA WIDMOWA.
(Wykład popularny).

(Ciąg dalszy).

Jakkolwiek zjawisko rozszczepienia bia
łych promieni św iatła znane już było do
kładnie od czasów Newtona, jednakże bada
nia samego widma nie mogły dać żadnych 
poważnych, a nawet nieco ciekawszych re
zultatów z tego jedynie powodu, że w celu 
doświadczeń wpuszczano zwykle promień 
światła słonecznego przez dość szeroki okrą
gły lub też cylindryczny otwór, a skutkiem 
tego na ekranie otrzymywano widmo zu
pełnie niewyraźne, ponieważ wobec nieod
powiedniej wielkości otworu promienie roz
szczepione zachodziły jeden na drugi, albo 
też kiedy otwór był mały, widmo stawało 
się nadzwyczaj wąskiem, a więc również 
niewyraźnem. Dopiero w roku 1802 Wol- 
laston po raz pierwszy zam iast okrągłego 
otworu zastosował wąską szczelinę pionową 
i otrzym ał w ten sposób widmo szczególnie 
piękne, szerokie i wyraźne Widmo takie 
można sobie wyobrazić, jako szereg przyle
gających do siebie barwnych obrazów sa
mej szczeliny, a nie słońca.

Badając otrzymane w ten sposób widmo 
światła słonecznego, Wollaston dostrzegł od
razu, że nie jest ono jednostajnie ciągłem, 
ale posiada pewne przerwy zupełnie nieo
świetlone, czyli t. zw. dziś „linie czarne“, 
przecinające je w kierunku poprzecznym 
(równoległym z osią pryzmatu). Wollaston 
jednak nie zwrócił na to zjawisko szczególnej 
uwagi i nie starał się nawet zbadać jego po
wodów. Dopiero J . Fraunhofer w drugim 
dziesiątku lat wieku XIX-go przekonał się, 
że w widmie słońca linie te posiadają pew
ne stałe umiejscowienia, w widmach zaś 
gwiazd nie bywa ich wcale, albo też stosu
nek ich odległości staje się zupełnie odmien
nym.

Z pośród Wielu dostrzeżonych linij F raun
hofer wybrał osiem najwyraźniejszych i ozna
czył je  literami alfabetu łacińskiego : A, B, 
C, D, E, F, G i H. Linie A i B leżą w czer
wonej części widma, 0 —w pomarańczowej, 
D - w  żółtej, E - w  zielonej, F —około gra
nicy zielonej i błękitnej, G—w szafirowej 
i H — w fioletowej. Oprócz tych linij głów
nych nader ciekawą jest grupa a, pomiędzy 
liniami A i B i składająca się z trzech linij 
g rupa b, pomiędzy E  i F . Nadmienić przy
tem należy, że przez szkło o niewielkiem 
nawet powiększeniu linia A wydaje się 
znacznie szerszą, aniżeli inne, linie 0, D i E  
dzielą się każda na dwie wyraźne smugi, 
linia zaś H w fioletowej części widma roz
pada się na dwie grupy, złożone z nadzwy
czaj cienkich linij. Jednę z tych grup ozna
czamy przez I I2, a drugą przez H:s. Ponad 
to Fraunhofer dostrzegł około 600 linij 
mniej wyraźnych, dziś zaś liczymy je  na ty 
siące.

Co jednak miały oznaczać owe linie, 
Fraunhofer nie wiedział. „Drogą licznych 
doświadczeń przekonałem się -  powiada on — 
że linie te i smugi zależą właściwie od natu
ry światła słonecznego. Ugrupowanie ich 
nie zmienia się w razie zmiany m ateryi za
łamującej, tak  że pewne linie zjawiają się, 
np., stale w kolorze szafirowym, inne zaś 
w czerwonym i t. d. Stąd więc odrazu ła
two możemy poznać, z jaką mianowicie 
smugą lub linią mamy do czynienia. Linie 
te nie stanowią wcale granicy pomiędzy róż- 
nemi barwami widma, albowiem zwykle po 
obu ich stronach leży ta  sama barwa, przej-
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ście zaś od jednej barwy do drugiej odbywa | 
się zupełnie nieznaczne. A więc powstawa
nie tych linij zależy prawdopodobnie od te 
go, że „światło słoneczne nie posiada wcale 
promieni odpowiedniej łamliwości11, albo 
też że są one nader słabe. Linie czarne mo
żemy dostrzegać w takim tylko razie, jeżeli 
szczelina, przez którą wpuszczamy światło, 
jest odpowiednio wąska. Zrozumieć to 
łatwo, albowiem wyobrażenia szczeliny, po
wodowane przez promienie o różnej łam
liwości, układają się jedno za drugiem; jeżeli 
więc pewnego rodzaju promieni brakuje zu
pełnie, to odpowiednia przestrzeń widma po- I 
zostanie ciemna, o ile tylko nie zakryje tej 
ciemnej smugi wyobrażenie następne. Im  
większa jest grupa sąsiednich, brakujących 
w widmie promieni, tem szersza i wyraź
niejsza staje się smuga. W  razie rozszerza
nia szczeliny barwne jej wyobrażenia ukła
dają się brzegami jedno na drugiem, a więc 
w takich warunkach przestrzenie ciemne 
znikają.

Dziś wiemy już, że podana wyżej liypote- 
za Fraunhofera o przyczynach powstawania 
ciemnych linij widma słonecznego nie wy- 
trzymuje najsłabszej nawet krytyki, wów
czas jednak była ona zupełnie wystarczają
ca i tłumaczyła nader przystępnie dostrze
żone zjawisko. M e starano się nawet zba
dać je dokładniej, a dla samego Fraunhofe
ra, jako optyka, czarne linie widma służyły 
wyłącznie jako stałe podziałki do oznacze
nia współczynnika załamania wyrabianych 
w jego zakładzie szkieł optycznych. A. jed
nak, chociaż z wielu względów wcale nie
słusznie, linie te dotychczas zowiemy „linia
mi Fraunhofera11, jakkolwiek odkrył je Wol- I 
laston, a zbadał dokładnie Kirchhoff.

Po Fraunhoferze teorya analizy widmo
wej przez czas jakiś nie czyniła żadnych 
niemal postępów. Zyskiwano tylko pewne 
fakty luźne, zdobyte przypadkowo. Przeko
nano się np. o tem, że widmo światła płoną
cej świecy bywa zawsze ciągłem, bez żad
nych linij ciemnych, że światło płonącego 
sodu daje widmo, składające się wyłącznie 
z podwójnej błyszczącej żółtej smugi na tle 
zupełnie ciemnem i że smuga ta  zjawia się 
zawsze na tem miejscu, na którem w w id
mie słońca widzimy podwójną linię czarną D 
i t. d.

W szystkie te przypadkowe i odosobnione 
obserwacye nie dawały jednak dostatecznej 
podstawy do wyciągnięcia wniosków ogól
nych. Zagadkę rozwiązał dopiero w roku 

j  1858 geniusz matematyczny G. Kirchhoffa 
J (1824—1887). Odkryte przezeń prawo sta

nowi znamienną epokę w nauce i utworzyło 
osobną jej gałęź, która od owego czasu zaję
ła poczesne stanowisko wśród innych gałęzi 
wiedzy ludzkiej.

Jeżeli rozżarzymy drucik platynowy do 
czerwoności i promienie tego światła zbadamy 
w spektroskopie, to ujrzym y w widmie jed
nolitą smugę czerwoną. Ze wzrastaniem 
tem peratury zjawiają się stopniowo barwy: 
pomarańczowa, żółta, błękitna i t. d., a kiedy 
wreszcie doprowadzimy dru t nasz do białe
go żaru, wówczas i widmo jego ogarnie 
wszystkie zasadnicze barwy, sięgając od 
czerwonej, aż do fioletowej granicy. (Nad
mieniamy tu przy sposobności, że wszelkie 
ciała stałe, zupełnie niezależnie od składu 
ich chemicznego, zaczynają świecić w tem
peraturze 525° C i wówczas dają tylko pro
mienie czerwone, w temp. zaś 1500° O 
następuje stadyum żaru białego i widmo 
staje się zupełnem). Jednakże czarnych 
linij Fraunhofera w widmie takiem nie do
strzeżemy wcale. Tego rodzaju widmo zo
wie się „widmem ciągłem'1. Składa się ono 
z szeregu wszystkich charakterystycznych 
barw widma słonecznego aż do fioletowej, 
odcienie jednak przechodzą stopniowo jedne 
w drugie i żadnych przerw na całej jego 
przestrzeni nie widzimy.

Otóż nietylko platyna, ale wszelkie wogó
le ciała stałe, lub ciekłe, doprowadzone do 
żaru białego, dają takie mianowicie widmo 
ciągłe, bez żadnych charakterystycznych od
mian. A więc np. płomień świecy lub teź 
lampy naftowej, który świeci właściwie dla
tego, że unoszą się w nim rozżarzone do 
białości cząsteczki węgla, daje widmo jedno
lite, ciągło.

A zatem w przypadkach powyższych cha
rakter widma nie zależy wcale od składu 
chemicznego świecącego ciała i wszelkie bez 
wyjątku ciała stałe lub ciekłe, czy to  będzie 
metal, kamień, lub ciecz jaka, pierwiastek 
lub ciało złożone, doprowadzone do tempe
ratury  białego żaru, dają zupełnie identycz- 

j  ne widma o siedmiu barwach zasadniczych.
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O trzym am y jed n ak  zupełnie odm ienne 
zjawisko, jeżeli źródłem  św iatła  będzie roz
żarzony gaz, albo też rozżarzona p a ra  ciał 
stałych  lnb ciekłych.

R ozżarzone gazy  i p a ry  wysyłają, pew ne 
tylko, dla każdego z nich odm ienne rodzaje 
prom ieni św ie tln y ch : sód żółte, żelazo — 
przeważnie zielone i t. d. A  poniew aż, jak  
wierny, każdy rodzaj prom ieni, zależnie od 
stopnia swej łam liw ości, w ytw arza w  w id
mie odrębną sm ugę (wyobrażenie szczeliny 
spektroskopu) przeto  w idm o gazu  lub pary  
m etalicznej sk łada się zawsze z jednej lub [ 
kilku w yraźnie zarysow anych błyszczących 
linij, albo sm ug św ietlnych tej lub in
nej barw y i posiadających pew ne n ie 
zm ienne um iejscowienie. W idm a ciągłego | 
nie w idzim y tu  wcale. Jeżeli zdołam y otrzy- | 
mać widm o tego rodzaju  zupełnie w yraźne, 
to przez odpowiednie zw iększenie szersze 
jego sm ugi dzielą się na  szeregi cieniutkich 
błyszczących linij o charak terystycznem  za
barw ieniu.

Takiem  byw a zw ykle widm o gazu  lub p a 
ry  w razie n iezbyt skom plikow anego ich 
składu chemicznego, wobec wysokiej tem 
peratu ry , nieznacznej grubości w arstw y  
świetlnej i um iarkow anego ciśnienia. N a 
w szystkie powyższe w arunki zw racam y 
szczególniejszą uw agę czytelnika, gdyż w ró
cim y jeszcze do tego przedm iotu  w dalszym  
ciągu w ykładu.

Ilość i um iejscow ienie b arw n y ch  linij 
w idm a gazowego zależą w tak ich  w aru n 
kach w yłącznie od sk ładu  chem icznego d a
nego ciała świecącego, a więc drogą badania 
takiego w idm a łatw o  m ożem y określić p ier
w iastki chemiczne, z k tó rych  sk łada się d a 
ny gaz lub para. N iektóre widm a gazowe 
posiadają bardzo niew ielką ilość ch a rak te ry 
stycznych linij św ietlnych. Do tak ich , na- 
przykład , należy w zm iankow ane już  widm o 
sodu, posiadające ty lko  dwie leżące jed n a  
obok drugiej linie św ietlne w części w idm a 
pom arańczow o żółtej; w idm o litu  posiada 
jednę linię w części czei’wonej i jednę 
w błękitnej, szafirowej i fioletow ej. W reszcie 
widmo żelaza (w stanie rozżarzanej pary) 
posiada takich linij przeszło tysiąc.

W  m iarę w zrastan ia tem p era tu ry  gazu 
lub pary  w zm aga się zw ykle (chociaż nie 
zawsze) ilość barw nych  linij w idm a, k tóre

jed n ak  pom imo to nie trac i charak teru  w id
m a gazowego, to  je s t złożonego z szeregu 
linij świetlnych. W  m iarę zaś zwiększania 
się grubości w arstw y świetlnej, albo też jej 
gęstości pod w pływem  wysokiego ciśnienia, 
widmo gazow e stopniow o nabiera podo
bieństw a do w idm a ciągłego, a mianowicie 
linie jego sta ją  się coraz szerszemi.

Gazy, stanowiące pew ne połączenia che
miczne, dają widm o smugowe, w którem  
linie świetlne tw orzą nader charak terystycz
ne g rupy . T ak  np. rozżarzony węglowodór 
daje widmo, składające się z 3 do 5 grup 
linij św ietlnych, k tórych  w ygląd charakte
ryzuje ta  cecha szczególniejsza, że każda 
z tych  grup  od strony zwróconej ku czer
wonej granicy w idm a oddziela się wyraźnie, 
w k ierunku  zaś ku stronie fioletowej zanika 
stopniowo, rozpływ a się. W  taki m ianow i
cie sposób w idzim y np. charakterystyczne 
widm a kom etarne, k tó re posiadają zwykle 
trzy  zanikające od strony  fioletowej smugi 
węglowodoru.

A więc każde ciało gazowe posiada swoje 
własne, wyłączne i niezm ienne widmo, k tóre 
daje nam  możność rozpoznaw ania obecności 
tego ciała w płonącem  źródle, częstokroć 
naw et w ilościach m inim alnych. Na tej za
sadzie ogólnej oparła się analiza widmowa 
ciał gazowych, opracow ana przez K irchhofa, 
B unsena i innych.

Do badania widmowego gazów używ am y 
zw ykle t. zw. ru rek  Geisslera. Dośw iad
czenie dowodzi, że gazy rozrzedzone stają 
się doskonałem i przewodnikam i elektrycz
ności, jakkolw iek pod znaczniejszem  ciśnie
niem zdolności tej nie posiadają wcale. 
W  epoce pow staw ania analizy widmowej 
w iedziano, że jeżeli do szklanej kuli, w k tó
rej zapomocą zwykłej pom py hydraulicznej 
rozrzedzono pow ietrze, w prow adzim y dwie 
ku lk i m etalowe i połączym y je  z dw um a 
przewodnikam i bateryi elektrycznej, to  prąd 
z łatw ością przechodzi od jednej kulk i do 
drugiej w  postaci łuku  świetlnego w takim  
naw et przypadku, jeżeli odległość pom iędzy 
kulkam i dosięga 8 —10 cali. P rzy tem  kulkę, 
połączoną z elektrodą odjem ną, otacza 
b łęk itnaw a św ietlna aureola, d rugą zaś, po 
łączoną z elektrodą dodatnią, otacza takaż 
aureola o zabarw ieniu czerwono fioletowem. 
Jeżeli po w ypom pow aniu pow ietrza w p ro 
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w adzim y do ktdi pew ną nader nieznaczną 
ilość p ary  danego ciała (alkoholu, fosforu 
i t. d.), to łuk  św ietlny łączący kulki nie
ty lko  nabierze innego zabarwienia, zależnie 
od n a tu ry  w prow adzonego gazu, ale nadto 
podzielą go na k ilka części w yraźne linie 
ciemne poprzeczne.

Sposób badania zjaw isk tego rodzaju ob
m yślił po raz pierw szy znany m echanik 
z Bonn dr. Geissler. On to  właśnie zaczął 
urządzać znane dziś pod jego im ieniem ru r 
ki szklane, do których  po usunięciu pow ie
trza  w prow adzano rozm aite gazy w stanie 
wysokiego rozcieńczenia. Zapom ocą dwu 
um ocowanych w rurce drucików przepusz
czam y przez n ią  prąd, a wówczas gaz, pod
dany w ten  sposób działaniu elektryczności, 
rozżarza się i staje się samoświecącym. 
Ostatecznie jed n ak  światło tak ie  byw a zwy
kle zamało intensyw nem  i nie nadaje się do 
badań  widm owych. Otóż prof. Pliicker 
z B onn o trzym ał intensyw ność św iatła 
znacznie większą, stosując zam iast zw ykłych 
szerokich ru rek  t. zw. ru rk i włoskowate.

Jeżeli przepuścim y prąd elektryczny przez 
wodór, poddany ciśnieniu jednej atm osfery, 
wówczas gaz ten  zacznie świecić czerwono- 
karm inow em  św iatłem  i widmo jego może 
być nader ła tw o  zbadane, a mianowicie 
składa się ono z trzech sm ug: czerwonej, zie
lonej i błekitnej. Ten sam jednak  wodór 
w stanie rozcieńczenia świeci już nie czer- 
wonem, ale zielonawem św iatłem  i daje 
w widmie jednę ty lko sm ugę barw ną w ko
lorze zielono-błękitnym . N adto sm uga ta  
w widmie gazu zgęszczonego byw a szeroką 
i jak b y  rozpływ ającą się k u  brzegom, kiedy, 
przeciwnie, gaz rozrzedzony daje linię cien
ką i w yraźnie zarysowaną. W  razie użycia 
do doświadczenia gazu średniej gęstości 
sm uga zielona staje się nieco szerszą i mniej 
w yraźnie odgraniczoną. F ran k  land wresz
cie przekonał się, że wodór poddany nader 
w ysokiem u ciśnieniu świeci św iatłem  białem 
i daje widmo ciągłe.

W ogóle nadm ienić należy, że jeżeli weź
m iem y pew ne ciało gazowe w stanie wyso
kiego rozżarzenia i będziemy je  poddawali 
stopniowo coraz większem u ciśnieniu, to 

w idm o takiego ciała przybierać będzie co
raz to  nowe sm ugi, aż wreszcie stać się 
może zupełnie ciągłem.

K irchhoff udow odnił drogą doświadcze
nia, że tem peratu ra  płom ienia, w którym  
rozżarza się i paru je  pew ne ciało, nie od
działyw a wcale na stosunkowe położenie 
linij świetlnych widma, ale natom iast w pły
wa znacznie na  ilość ich i napięcie blasku, 
a ponieważ napięcie to w zrasta w stosunku 
prostym  do w zm agania się tem peratury , 
przeto zdarza się dość często, że w widm ie 
danego ciała, poddanego wysokiej tem pera
turze, dostrzegam y takie linie świetlne, j a 
kich nie w idzieliśm y wcale w tem pera
tu rze niższej. N adto, co do niektórych 
przynajm niej gazów, jak  wodór, azot i kilka 
nowych, dostrzeżono, że posiadają one widma 
dwojakiego rodzaju, a m ianow icie: widm a 
niem al ciągłe, rozdzielone kilku ciemnemi 
sm ugam i i drugie, składające się z kilku 
sm ug barw nych na tle zupełnie ciemnem. 
W idm a pierwszego rodzaju otrzym ujem y 
przez zastosowanie słabego prądu  elek
trycznego, drugie zaś pod działaniem  ba- 
teryj stosunkowo silnych.

B adając charak ter pewnego w idm a g a 
zowego, należy zwracać baczną uwagę nie
ty lko na ilość i umiejscowienie linij i smug, 
ale także na stosunkowe napięcie ich blasku. 
Ponieważ zaś, ja k  powiedzieliśmy wyżej, na
pięcie to w zrasta wraz z tem peraturą, przeto 
linie najsilniejsze w ystępują zwykle wcze
śniej, aniżeli inne. Zowiemy je „liniami 
charakterystycznem i“ danego w idm a i sto
sownie do napięcia blasku oznaczamy litera
mi alfabetu greckiego: a, (3, 7, o i t. d. doda
jąc  je  u dołu do chemicznego znaku danego 
ciała. N aprzykład potas daje w widmie 
dwie linie: czerwoną i fioletowo-szafirową. 
P ierw szą z nich, jako  znacznie świetlniojszą, 
oznaczamy przez K a , drugą zaś przez 
K p . Najsilniejsza linia wodoru w kolorze 
czerwonym  posiada znak I I , ,  następną, 
w kolorze zielono-błękitnym , oznaczamy 
przez H p, trzecią, najsłabszą, w kolorze fio
letowym , przez H y i t. p.

W  badaniach widm owych ciał niebie
skich niezm iernie ważne znaczenie posiada 
zjawisko tak  zwanego pochłonięcia św iatła 
w w arstw ach gazowych, przez k tóre dany 
prom ień przechodzi. Pochłonięciem  wogóle 
zowiemy przypadek, kiedy pewien prom ień 
św iatła, przechodząc przez w arstw ę danej 
m ateryi, albo naw et po jej powierzchni,
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trac i do pewnego stopnia p ierw otne napię
cie, słabnie, albo też zanika zupełnie, zostaje 
w chłonięty przez daną m ateryę. Ciała, 
k tóre pochłaniają w szystkie prom ienie bez 
w yjątku, zowią się czarnem i. Is tn ie ją  jednak 
m aterye inne, k tó re poch łan ia ją  całkowicie 
pew ien ty lko rodzaj prom ieni, zachow ując 
się obojętnie w zględem  prom ieni innych. 
Jeżeli, naprzykład , patrzym y na różnobar
w ny  krajobraz przez szkło czerwone, to 
u jrzym y go zabarw ionym  n a  czerwono, a to  
z tego powodu, że szkło tak ie  przepuszcza 
jedyn ie  czerwone prom ienie, w szystkie zaś 
inne pochłania zupełnie, czyli też, m ówiąc 
inaczej, je s t ono przezroczystem  w yłącznie 
dla prom ieni czerwonych. Pew ne ciała ciekłe 
posiadają w łasności pochłaniające w  stop
niu  jeszcze wyższym. M usim y jed n ak  n ad 
mienić, że dotychczas nie poznaliśm y jeszcze 
ani jednego takiego, k tóreby  pochłaniało, 
albo też przepuszczało w yłącznie prom ienie 
pew nej danej barw y i z tego  pow odu barw y 
ciał ciekłych byw ają zawsze do pewnego 
stopnia złożone, a p rzy tem  stopień pochło
nięcia wielce zależy w danym  razie od łam 
liwości prom ieni i koncentracy i roztw oru. 
Najdokłaclnej przekonyw a nas o tem  anali
za widm owa. Jeżeli w szczelinie spektrosko
pu  um ieścim y ru rkę  szklaną z roztw orem  
krw i arteryalnej w tak i sposób, ażeby p ro
m ienie św iatła przechodziły ty lko  przez ten 
roztw ór, to  czerw ona część w idm a nabierze 
w praw dzie barw y ognistej, wzmocni się 
znacznie, części zaś szafirow a i fioletow a 
znikną zupełnie, czyli zostaną pochłonięte, 
w żółtej jed n ak  i zielonej u jrzym y tylko 
dwie ciemne sm ugi a reszta  w idm a pozo
stanie wTidzialną, jakkolw iek  w stopn iu  słab
szym.

G azy bezbarwne, przepuszczając św iatło, 
w pływ ają tylko na  jego  napięcie, n ie po
chłaniając przew ażnie prom ieni tej lub  owej 
barw y. M am y tu  więc pochłonięcie ogólne, 
niewyborowe.

G azy barw ne da ją  w w idm ie przepuszczo
nego przez nie św iatła  białego pew ne linie 
ciemne, przecinające w stęgę w idm a ciągłe
go, a więc poch łan ia ją  pew ne ty lko  rodzaje 
prom ieni. J e s t  to  pochłonięcie ścisłe wybo- J 
rowe.

C iała stałe barw ne, również ja k  i barw ne I 
ciecze pochłaniają zupełnie pew ne pola wid- j

m a, w ytw arzając w niem  ciem ne prze
strzenie.

W  cieczach i ciałach stałych bezbarw 
nych  odbywa się pochłonięcie ogólne.

Otóż jeżeli przypom nim y sobie: 1) że cia
ła  stałe w stanie rozżarzenia (białego) w yda
ją  znacznie więcej prom ieni św iatła, aniżeli 
gazy, gdyż ogarn ia ją  cały  obszar widma, 
wówczas kiedy gazy w ysyłają tylko pewne 
rodzaje prom ieni; 2) że ciała stałe pochłania
ją  również znacznie więcej prom ieni, w ytw a
rzając w widm ie całe ciemne przestrzenie, 
k iedy gazy pochłaniają je wyłącznie niem al 
wyborowo; 3) jeżeli uprzytom nim y sobie 
analogiczne zjawisko, polegające na tem, że 
wszelkie ciała, któro łatw iej i prędzej po 
ch łan ia ją ciepło (np. m etale) rów nież łatw o 
pozbyw ają się g o —to bezw arunkow o m usi
m y dojść do przekonania, że pom iędzy zdol
nościam i w ysyłania i pochłaniania prom ieni 
istn ieje jak aś  zależność stała. Że tem pera
tu ra  ciała m a pewien w pływ  na ten  stosu
nek  wzajem ny, dowodzą tego dwa rodzaje 
w idm  gazowych, o k tó rych  mówiliśmy wy
żej, albo też, co na jedno wychodzi, 
różnice widm  pochłonięcia, spowodowane 
przez te  sam e ciała w różnych tem pera
turach.

Ju ż  E uler w swojej „T heoria lucis e t co- 
lo ris“ wypowiedział zdanie, że każde ciało 
pochłania te w łaśnie prom ienie, k tóre samo 
w ydaje, stając się świetlnem. Przekonanie 
to stw ierdził również A engstrom  w r. 1855. 
P rzed  K irchhoffem  jednak  luźne te  tw ier
dzenia nie były jeszcze ujęte w jedno  ściśle 
sform ułow ane praw o ogólne. Dopiero w ro 
ku  1860 słynny ten  badacz św iatła ogłosił 
sw ą pracę, trak tu jącą  o stosunku pomiędzy 
pochłanianiem  a wydzielaniem  prom ieni cie- 

I pła i św iatła, podając prawo ogólne, sform u
łow ane w ten  sposób :

Stosunek pom iędzy zdolnością w ydaw a
nia i pochłaniania prom ieni jednego rodzaju 
d la  każdego ciała w danej tem peraturze 
pozostaje niezm iennym ".

Jak o  następstw o tego praw a ogólnego 
w ynika fakt, że każdy gaz lub para  pochła
niają, albo też osłabiają te tylko przechodzą
ce przez nie prom ienie, to je s t prom ienie tej 
samej długości fali, a więc tej samej łam 
liwości, k tóre gaz ów lub para  w ydaw ałyby 
same, będąc w stanie św ietlnym ; inaczej bo-
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wiem podany wyżej śtosunnek m usiałby 
uledz zmianie.

W idm o z czarnem i liniam i lub sm ugam i, 
spowodowanem i przez pochłonięcie św iatła 
w pew nych w arstw ach, K irchhoff nazywa 
„widmem pochłonięcia1'.

N adto, zupełnie zgodnie z podanem  wyżej 
praw em , K irchhoff udowodnił, że znaczny 
wpływ na charak ter widm a pochłoniętego 
w yw iera różnica pom iędzy tem peraturą 
stałego lub ciekłego ciała, dającego widmo 
ciągłe, a tem peratu rą  w arstw y poch łan ia ją
cych gazów, lub pary , przez k tórą światło 
przenika. Otóż doświadczenie udaje się 
i pochłonięcie byw a dostrzeżonem  w takim  
tylko razie, jeżeli różnica ta  je s t znaczna. 
Im  wyższa je s t tem peratu ra ciała, dającego 
widmo ciągłe w stosunku do tem peratury  
w arstw y gazowej, tem  wyraź niej szemi stają  
się ciemne linie pochłonięcia.

(DN)
/ ’. Trzciński.

KRONIKA NAUKOWA.

Własności magnetyczna atmosfery z iem 
skiej. Faraday odkrył własności magnetyczne 
tlenu oraz okazał, że maleją one w miarę 
ogrzewania. Wychodząc z tego faktu dowiódł 
on, że słońce, ogrzewając kolejno części atmo
sfery, które je mają w swym zenicie, musi wy
woływać przesunięcia magnetycznych linij sił 
ziemi, co oddziaływa znów na igłę magnesową. 
Faraday objaśniał w ten sposób peryod dzienny 
igły magnesowej; myśl tę rozwinął on w szeregu 
rozpraw i wielu uczonych ją przyjęło następnie. 
Pewnem jest, że wytłumaczenie to, tak ujmujące 
swoją prostotą, objaśnia bardzo dobrze, jak to 
wykazał Faraday, osobliwości dziennego peryodu 
igły magnesowej w różnych punktach ziemi, co 
do fazy i kierunku, t j. jakościowo.

Ch. Nordmann w pracy, przedstawionej świe
żo paryskiej Akademii umiejętności, poddaje po
nosi Faradaya sprawdzeniu ilościowemu, na 
podstawie materyąłów, dostarczonych przez różne 
nowsze badania. Wyniki tej pracy wypadły nie
przychylnie dla tłumaczenia Faradayowskiego; 
w rzeczy samej pracowite roztrząsania doprowa
dziły Norinanna do wniosku, że właściwości ma
gnetyczne atmosfery mogą mieć całkiem nieznacz
ny tylko wpływ na ziemskie pole magnetyczne, 
i że w szczególności część peryodu dziennego 
igły magnesowej, jaką możnaby przypisać jej 
działaniu, jest znikomo mała.

(C. R.). Mi. h. li.

—  W pływ promieni radu na pierwsze sta-  
dya rozwoju organizmów. Z porady A. Giar- 
da p. G. Bohn zajął się zbadaniem działania pro
mieni Becquerella na organizmy w pierwszych 
stadyach rozwoju. W tym celu w pobliżu rurki 
z radem pomieszczono niezapłodnione i zapłod
nione jaja jeżowca Strongylocentrotus lividus. 
Ogółem dokonano 41 doświadczeń nad 8 000 
osobników i oto co się okazało : Na plemniki pro
mienie radu działają ujemnie, zabijając je wkrót
ce, na jaja zaś, naodwrót, podbudzając ich energię 
życiową, a nawet niektóre niezapłodnione rozwi
jały się partogenetycznie. Zapłodnione jaja 
szybko rozwijały się do stadyum prajelitowca 
(blastuli), lecz nigdy nie zdołano otrzymać jeli- 
towca i wogóle promienie radu w szczególny spo
sób oddziaływają na to stadj^um, bo nawet za
trzymują rozwój jaja jeżeli działają w stadyum 
przejściowem między prąjelitowcem a jelitowcem.

Z tych faktów można przepuszczać, że promie
nie radu wywierają wpływ głównie na chromaty- 
nę jądra i to dwojaki: niszczący, gdy jest ona 
nieosłonięta niczem, jak w plemnikach; naodwrót 
zaś podbudzający w jaju, gdzie osłania ją zaródź. 
Przyczyny tak różnego działania nie wyjaśniono 
jeszcze i to ma być przedmiotem najbliższych ba
dań p. G. Bohna.

(Compt. Rend.). Ad. Cz.

—  W pływ tem peratury  na przyswajanie  
dwutlenku węgla. Badania najnowsze wykaza
ły, że asymilacya i oddychanie w liściu zależ}" od 
jego poprzedniego odżywiania i temperatury. Ze 
wzsłedu na to, Matthaei w doświadczeniachO C
swoich brał oddzielne liście dla każdej tempera
t u r  i starał się o ile możności, aby liście przez 
pewien czas znajdowały się w zupełnie jednako
wych warunkach. Doświadczenia nad oddycha
niem i asymilacyą liścia były robione na liściach 
laurowiśni (Primus Laurocerasus) w identycznych 
warunkach.

Najniższa temperatura, w której daje się jesz
cze zauważyć asymilacya, wynosi —6° C (jest to 
pierwsze zdarzenie asymilacyi w temperaturze 
niżej zera). W  temperaturze od —6° do 33’’ 
asymilacya odbywa się zupełnie tak samo, jak 
i oddychanie. W dostatecznem zaś oświetleniu 
asymilacya wzrasta wraz z temperaturą, przy tem 
w pewnej określonej temperaturze liść zdolny 
jest do asymilacyi tylko do pewnych granic, 
a zwiększanie oświetlenia, przewyższające maxi- 
mum niezbędnej ilości światła, nie wywiera naj
mniejszego wpływu. Energiczniejsza asymilacya 
może być wywołana tylko wskutek podwyższenia 
temperatury. Tak więc temperatura jest głów
nym czynnikiem, regulującym asymilacyę, siła 
zaś światła należy do drugorzędnych.

W temperaturze wyższej nad 33" ujawniają się 
j  skutki szkodliwych wpływów ciepła. Zabójcza 
I dla laurowiśni temperatura znajduje się między 
I 41"— 45°, nie wyklucza to jednak mniejszej lub
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większej odporności rozmaitych liści na szkodli
we działanie nadmiaru ciepła. Śmierć następuje 
zwykle skutkiem szybkiego słabnięcia oddycha
nia, które jednak może trwać jeszcze przez kilka 
godzin. Liście, znajdujące się na świetle, mogą 
zazwyczaj dłużej i silniej przeciwdziałać szkodli
wym wpływom zabójczej dla nich temperatury.

Nadzwyczaj ciekawe wyniki otrzymują się, je 
żeli poddajemy liść przez długi czas działaniu 
wysokiej temperatury. Okazało się, że oddycha
nie liścia w ciemności bez porównania prędzej 
słabnie, niż na świetle; z początku temperatura 
jednakowo wpływa na asymilacyę i oddychanie, 
później zaś asymilacya ustaje, gdy tymczasem od
dychanie wciąż trwą jeszcze.

(Naturw. Rundsch.). Cz. St.

— Bicie serca po śmierci może być przy
wrócone pod wpływem cieczy Lockeya, w której 
na 100 cz. wody przypada CaCl2 -0,02; 1\( 'I— 
0,02; NaHCO,.— 0,02; NaOl-- 0,09; dekstro- 
zy—0 ,0 1 .

Kuliako zrobił w tym kierunku kilka doświad
czeń, które dały świetne w ynik i: serce dziecka 
w 20 godzin po śmierci poddane działaniu 
wspomnianej cieczy, ogrzanej i nasyconej tlenem, 
już po 20 minutach rozpoczęło rytmiczne bicie, 
trwające w ciągu całej godziny. W  innym przy
padku jeszcze później, bo w 30 godzin po śmier
ci, można było zauważyć to samo.

(Rev. Scient.). Cz. St.

—  Przyrządzanie  surow icy  przeciwko uką
szeniu wężów jadow itych. Kraj nasz posiada 
tylko jeden gatunek węża jadowitego (żmiję) 
i z tego powodu wypadki ukąszeń, zwłaszcza 
niebezpieczniejszych, są stosunkowo rzadkie. Ale 
w strefie zwrotnikowej, którą zamieszkują liczne 
gatunki wężów o ślinie nadzwyczaj jadowitej, 
ukąszenie ich przypłacają życiem tj^siące ludzi. 
Dla tych krajów nieocenioną wartość posiada 
surowica przeciw-wężowa, którą od kilku lat 
przyrządzają instytuty Pasteura w Paryżu i Lil
le. Główne zasługi w wyrabianiu i stosowaniu 
tej surowicy położył dr. Calmette, obecny dy
rektor Instytutu Pasteura w Lille. Robił on 
z nią pierwsze próby w Saigonie, a następnie 
udoskonalił jej wyrób za powrotem do Francy i. 
Lecznicze jej działanie zostało dziś niewątpliwie 
stwierdzone, nawet w kilka godzin po ukąszeniu, 
a wywiera ona pomyślny wpływ bez względu na 
gatunek węża, który ukąsił pacyenta, w zasa
dzie bowiem ślina wężów jadowitych różni się 
nie gatunkiem jadu, lecz tylko stopniem jego 
koncentracyi tak, że gdy do zabicia królika po- 
rzeba 4 m;/ jadu żmii europejskiej, taki sam sku
tek osięga się zastrzykując mu pod skórę tylko 
0,5 my jadu okularnika indyjskiego. Dr. Cal- 
mefcte sprawdził nawet na sobie skuteczność tej 
surowicy, gdy przed niespełna dwu laty został 
ukąszony w swej pracowni przez jednego z naj

jadowitszych wężów, i po zastrzyknięciu odpo
wiedniej dawki surowicy w ciągu kilku godzin 
ustąpiły wszelkie objawy choroby.

Przyrządzanie tej surowicy nie należy wogóle 
do zajęć bezpiecznych, wymaga ono bowiem ho
dowania różnych najbardziej jadowitych wężów, 
żeby rozporządzać możliwie skoncentrowanym 
jadem, którego drobne ilości wystarczają do wy
robu skutecznej surowicy. Dr. Calmette posiada 
przy instytucie w Lille osobny budynek, w któ
rym znajdują się różne gatunki wężów jadowi
tych, sprowadzone ze strefy międzyzwrotnikowej. 
Ponieważ do wydzielania silnego jadu węże mu
szą znajdować się w stanie zupełnego zdrowia, 
należy więc je odżywiać starannie, co, jak wia
domo, nie należy do zadań łatwych, ponieważ te 
stworzenia w niewoli odmawiają bardzo często 
przyjmowania pokarmów. Odżywia się je zwy
kle w ten sposób, że jeden z pracowników trzy
ma mocno węża za szyję, a drugi wstawia mu 
w paszczę lejek szklany i wlewa przezeń do prze
łyku zawartość kilku surowych jajek. Manipu- 
lacya ta, naturalnie, nie należy do zupełnie bez
piecznych. Co dwa tygodnie mniej więcej od
bywa się zbieranie jadu, przy czem również na
leży trzymać mocno węża za szyję i jednocześnie 
naciskać gruczoły jadowe, zbierając wyciekający 
jad na podstawione szkiełko zegarkowe. Jad 
zaraz po zebraniu zostaje umieszczony pod dzwo
nem machiny pneumatycznej i tam wysuszony, 
przekonano się bowiem, że w ten sposób przecho
wuje się najlepiej. Następnie w miarę potrzeby 
rozpuszcza się go w wodzie, zawierającej 7 części 
soli kuchennej na t 000 i przygotowuje się roz
twory jadu oznaczonej koncentracyi ( 1"£, 2%'i t. d.). 
W  ten sposób można dokładnie określić, ile mili
gramów jadu wstrzykuje się zwierzęciu : dla 
królika, ważącego 2 /,■;(, wystarcza zwykle 0,5 1/1.7 
aby wywołać śmierć w ciągu 3-ch godzin. Dla 
otrzymania skutecznej surowicy zastrzykuje się 
różnym zwierzętom (koniom, psom, królikom) naj
pierw bardzo małe dawki jadu i następnie stop
niowo, ale bardzo powoli i nieznacznie powiększa 
się je tak, że u konia np. po 10 miesiącach do
chodzi się do zastrzykiwania jednorazowo dawki,- 
mogącej zabić 200 koni. Pod wpływem t3'ch 
stopniowanych zastrzykiwań we krwi zwierząt 
wytwarzają się odpowiednie anty toksyny, które 
neutralizują działanie silnych dawek końcowych. 
Tak uodpornionemu koniowi puszcza się krew 
w ilości 6 - 8  litrów i z niej przyrządza się 2 — 3 
litrów skutecznej surowicy, którą przedewszyst
kiem wypróbowuje się na królikach, a następnie 
rozdziela się ją na porcye, jakie należy zastrzy- 
kiwać jednorazowo człowiekowi, ukąszonemu 
przez węża.

B. D.

—  Nowe zw ierzę  drapieżne z eocenu zna
lazł Marcelin Boule w plastycznych iłach z Yau- 
rigardu (na południe od Paryża), należących do 
eocenu dolnego. Zwierzę to zasługuje na uwagę
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wielu wybitnie pierwotnemi cecliami. Naj
ciekawszą, częścią jest niezupełnie kompletna 
szczęka dolna, której długość wynosi 48 ch<; 

przewyższa ona zatem szczękę zarówno lwa jaski
niowego z dyluwium, jak i obecnie żyjącego, 
długość bowiem ich szczęki dolnej nie przenosi 
28 cm; większa jest także od szczęki potężnego 
niedźwiedzia jaskiniowego, która wyjątkowo do
sięgała 40 cm. Z innych części szkieletu widać, że 
zresztą wielkość tego zwierzęcia nie była nad
zwyczajna i że tylko długością głowy przewyż
szało ono olbrzymie drapieżce z dyluwium, wzro
stem zaś ustępowało im znacznie, nie było bo
wiem większe od dzisiejszych lwów i niedźwie
dzi. Jest to zresztą zgodne z dawniej uczynio- 
nem spostrzeżeniem, że długość szczęki zwierząt 
drapieżnych zmniejsza się w późniejszych okre
sach geologicznych. Uzębienie tego zwierzęcia 
jest bardzo charakterystyczne, pierwotne, zbliżo
ne do uzębienia amerykańskiej grupy Creodon- 
tia, którą francuscy paleontologowie zowią Sub- 
didelphya dla podobieństwa uzębienia z dzisiej- 
szemi torbaczami. U Creodontia tylne zęby 
trzonowe nie 1 >yły jeszcze wyróżnione zupełnie 
dokładnie na ząb mięsożerny i zęby trące, jak 
u dzisiejszych drapieżców; były one zbudowane 
tak jak u niełaza (Dasjairus), a kąt szczęki dolnej 
posiadał również wyrostek zwrócony ku we
wnątrz, tak cli arak te ry s ty cz i ly dla workowatych. 
W Europie już dawniej znajdowano szczątki 
różnych Creodontów, zbliżone zarówno uzębie
niem, jak i budową palców oraz innemi właści
wościami szkieletu, nie tyle do właściwych dra
pieżnych, ile raczej do ssących niższych, np. do 
ówczesnych kopytowych. Były to jednak tjdko 
gatunki drobne. Natomiast w Ameryce znane 
już było większe zwierzę długogłowe z grupy 
Creodontia, przezwane Pachyhj'aena gigantea, 
a znalezione w Utahu w warstwach, odpowiada
jących iłom plastycznym zagłębia paryskiego. 
Zwierzę drapieżne, odkryte obecnie w tych iłach, 
zdaje się należeć do tego samego rodzaju, co Pa- 
chyhyaena, a tem samem dostarcza nowego do
wodu do dawno już utrwalonego faktu, że fauny 
eoceńskie Europy północnej i Ameryki północnej 
były wielce zbliżone. Przekonano się już bo- 
wierh wielokrotnie, że bardzo wiele gatunków, 
zarówno kopytow3rcli, jak i Creodontia, odkry
tych w jednej z tych części świata, znajdowano 
następnie i w drugiej.

(Comptes rendus). B. D.

—  Doświadczenia nad kurami o długim  
ogonie. Niedawno J. T. Cunningham w lon- 
dyńskiem Towarzystwie zoologicznem przedsta
wił sprawozdanie ze swoich doświadczeń nad 
dwuma kogutami rasy japońskiej o długich ogo
nach. Wiadomo, że Cunningham objaśnia dru
gorzędne własności płciowe dziedzicznością cech 
nabytych i utrzymanych skutkiem podrażnień 
mechanicznych; z drugiej strony wiemy, że ho

dowcy japońscy są przekonani o możności otrzy
mywania kur o długich ogonach przez zastosowa
nie środków sztucznych, między któremi naj
większe znaczenie przypisują miejscowym pobu
dzeniom mechanicznym. Cunningham, chcąc 
sprawdzić to twierdzenie hodowców, a zarazem 
przekonać się o prawdziwości swojej teoryi, pod
dał obserwacyi dwa koguty wspomnianej rasy, 
urodzone z jednych rodziców w d. 13 stycznia 
1901 r. Jednemu z kogutów obwinięto ogon pa
pierem, aby zabezpieczyć pióra od uszkodzeń, 
względem drugiego zastosowano te środki, jakich 
używają hodowcy japońscy, a mianowicie codzień 
zlekka przeciągano pióra ogona, aby mechanicz
nie pobudzać ich cebulki. U pierwszego koguta 
w r. 1902 najdłuższe pióro wynosiło 71 cm; 
wzrost piór przerwał się w marcu, a w jesieni 
nastąpiło normalne pierzenie się. U drugiego 
wydłużanie się piór trwało do połowy lipca, 
a najdłuższe pióra miały 82 cm. Co najważniej
sze, powiada Cunningham, że wskutek wspom
nianych pobudzeń dziesięć piór wypadło, lecz na 
ich miejsce wkrótce wyrosły nowe i te przesta
wały wydłużać się w okresie pierzenia się, a na
wet i później. Wobec tego Cunningham przy
puszcza, że właśnie skutkiem mechanicznych po
drażnień hodowcy japońscy otrzymują znacz
ne wydłużanie się piór, usuwając zarazem pie
rzenie s ię : wywołują bowiem oni szybki wzrost, 
a jak tylko pióra dojdą do znacznej długości, 
albo nawet i nieco wcześniej, wraz je wyrywają.

(Rev. Scient.). Cz. St.

Regeneracya u roślin. Odradzanie się 
w państwie roślinnem, jak podaje w Gardener’s 
Chronicie doświadczony botanik angielski, Drye- 
ry, jest nadzwyczaj rozpowszechnione nietylko 
pomiędzy roślinami niższemi, lecz i między wy
soko uorganizowanemi. Nawet u roślin najwyż
szych zdolność ta, w wysokim stopniu rozwinięta, 
przejawia się w ten lub inny sposób, gdy tym
czasem w świecie zwierzęcym jest ona właściwą 
tylko osobnikom najniższym, u wyższych zaś 
sprowadza się do minimum i tylko do odradzania 
pewnych członków. U roślin, przeciwnie, niema 
chyba takiej części, z której nie mógłby powstać 
nowy osobnik zupełny i doskonały. Gałązka 
ucięta z drzewa w warunkach sprzyjających za
raz wypuszcza korzenie; zraz ze szlachetnego 
drzewa wszczepiony w pieniek dziczka tego sa
mego gatunku rozwija się kosztem soków tego 
ostatniego i dzięki tym sokom tworzy nowe 
drzewo, posiadające swój pień, swoje gałęzie, 
okrywające się swemi liśćmi i kwiatami, wyda
jące owoc szlachetny.

Druga własność roślin nadzwyczaj rozpo
wszechniona polega na zdolności i szybkości 
przystosowania się do nowych warunków. Ja k  
każda część rośliny jest zdolna do wydania no
wego osobnika bez procesu zapładniania, tak 
również niektóre części roślin wykazują w razie
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potrzeby zdolność do spełniania funkcyj niewła
ściwych im i zupełnie dla nich nieznanych. Drze
wo np. wyrwane z korzeniem i znów posadzone 
w ziemię gałęziami swojemi a korzeniem w górę, 
doskonale przystosowuje się do swego niezwykłe
go położenia: gałęzie w ziemi puszczają korze
nie, korzenie zaś okrywają się pączkami łiścio- 
wemi. Że gałąź z powodzeniem spełnia swoje 
nowe zadanie, niema w tem znów nic tak bardzo 
dziwnego, lecz bez porównania większy podziw 
powinien wzbudzić korzeń, który po pewnym 
czasie już w doskonały sposób wywiązuje się 
z narzuconej i niewłaściwej mu czynności. Są 
wprawdzie rośliny, jak np. Anemone japonica, 
dla których korzeń okryty pączkami liściowemi 
jest zjawiskiem zwykłem. Oryginalny znów 
przykład mamy na begonii i niektórych innych 
roślinach, które zawdzięczają liściom możność 
odradzania się. Na liściu begonii wkrótce po 
zadaniu mu rany tworzy się zwykle wzdłuż niej 
pewna ilość młodych roślinek, a każda z nich 
w korzystnych warunkach z biegiem czasu wy
rasta w roślinę doskonałą. To samo dzieje się 
z cebulami niektórych roślin: w uszkodzonej ce
buli np. hyacenta na powierzchni rany rozwija 
się znaczna ilość cebulek, z których powstają no
we rośliny. We wspomnianych przykładach 
o kiełkowaniu z nasienia niema mowy : nowa 
roślina wyrasta wskutek rany, która powstrzy
muje normalny wzrost części uszkodzonej, lecz

zato pobudza ją do rozwoju w kierunku zupełnie 
innyrm.

Zdolność regeneracyjna jest nadzwyczaj ko
rzystna dla roślin i poniekąd konieczna. Są one 
przecie pozbawione ruchów, eo odbiera im zdol
ność unikania niebezpieczeństwa, grożącego ich 
żj^ciu, i przez to bywają stale narażone na po
deptanie i poszarpanie w kawałki przez zwie
rzęta, jednem słowem na zniszczenie. Lecz 
zniszczona napozór roślina, w rzeczywistości mo
że odrodzić się i znów powrócić do życia, gdy 
jej cząstki dostaną się do warunków sprzyjających 
rozwojowi. Poszarpanie rośliny na kawałki, jak 
słusznie powiada Dryery, jest zarazem środkiem 
do powstania całej ich kolonii. Ogrodnik tnący 
paproć w przekonaniu, że ją niszczy, dopomaga 
tylko skutecznie jej rozmnożeniu się, ponieważ 
każdy odcięty kawałek jest źródłem powstania 
nowego osobnika prędzej czy później, niekiedy 
nawet po paru miesiącach. Aby przyśpieszyć 
rozwój rośliny z cząstki oderwanej, należy przyjść 
z pomocą naturze, biorąc jakieś naczynie, na 
dnie którego znajduje się trochę dobrze zwilżone
go piasku, i kładąc na to podłoże kawałki rośli
ny, służące do regeneracyi. Następnie naczynie 
przykrywa się i stawia w oranżeryi w miejscu 
zacienionemu W  takich warunkach dość szybko 
rozpoczyna się pączkowanie, a wy 11 i k i doświad
czenia są zwykle nader pomyślne.

(Rev. Scient.). Cz. St.

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

za tydzień  od d. 20 do d. 26 m aja 1903 r.

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