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I FAKTY Z FIZYOLOGII PORÓWNAWCZEJ 

MÓZGU ■).

1. A naliza zjaw isk złożonych polega na 
rozłożeniu ich na  prostsze części składowe. 
W  fizyologii centralnego układu  nerwowego 
za takie składniki elem entarne uw ażana jes t 
pew na kategorya zjawisk, zw ana odrucha
mi. Odruchem  nazyw am y pospolicie odczyn 
ze strony zwierzęcia, w yw ołany przez pod
nietę zew nętrzną i zakończony ruchem  
skoordynowanym . P rzykładem  odruchu pro
stego może być zam ykanie powiek za do
tknięciem  spojówki, zwężanie się źrenic pod 
wpływem  św iatła i t. p. D otknięcie lub 
św iatło w yw ołują zm iany chemiczne w za
kończeniach nerw ow ych spojówki lub siat
kówki; ta  zm iana chem iczna (podrażnienie) 
sprowadza zm ianę w stanie nerwów, k tó ra 
przenosi się aż do centralnego układu  ner-

!) Jest to przekład pierwszego rozdziału dzie
ła J . Loeba, profesora fizyologii w Chicago, p. t. 
Einleitung in die vergleichende Gehirnphysiolo- 
gie u. vergleichende Psychologie. Lipsk 1899. 
Dzieło to odznacza się zwłaszcza niezmierną ści
słością teoretyczno-poznawczą. Porówn. Porad
nik dla samouków, część IV, str. LII; przekład 
całości przygotowuje się do druku.

wowego, stam tąd przechodzi na nerw y ru 
chowe i kończy się we w łóknach mięsnych, 
powodując ich skurcz. Pizyologowie starali 
się coraz głębiej analizować czynności móz
gu w tym  sensie, ażeby je w szystkie spro
wadzić do odruchu, jako do elem entarnej 
części składowej.

W  odruchach kom órki zwojowe uw ażane 
są pospolicie za w arunek zasadniczy, stano
wiący o charakterze odczynu na podnietę 
zewnętrzną. Łacińska nazw a odruchu—re
fleks przypom ina przyrów nanie go do od
b ijan ia św iatła. Rdzeń je s t niejako zw ier
ciadłem, w którem  promienie podrażnienia 
przychodzące z nerwów czuciowych odbija
ją  się w kierunku do mięśni. Zniszczenie 
rdzenia znosi odruchy tak  samo ja k  znisz
czenie zw ierciadła znosi odbijanie św iatła. 
Przyrów nyw anie spraw y odruchowej w cen
tralnym  układzie nerwowym  do odbijania 
św iatła straciło oczywiście z dawien daw na 
już  wszelką racyę bytu  i mało kto, posługu
jąc  się dziś tym  term inem  fizyologicznym, 
pam ięta o jego pierw otnem  znaczeniu. N a
tom iast inna okoliczność nabrała  w pojęciu 
odruchu zasadniczego znaczenia, a m iano
wicie celowy ch arak ter wielu ruchów  odru
chowych. Zam ykanie powiek za dotknię
ciem rogów ki m a wielkie znaczenie dla 
ochrony rogówki od uszkodzeń przez ciała 
obce; zwężanie się źrenicy pod wpływem 
św iatła chroni siatkówkę przed zgubnem
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działaniem  jaskraw ego ośw ietlenia. Żaba, 
której ucięto głow ę, ściera łap k ą  kroplę 
kw asu octowego z powierzchni swej skó
ry —odruch ten je s t rów nież celowy. Je sz 
cze jed n a  okoliczność nas tu  uderza : ruchy  
te  tak  są dobrze obliczone w sw ych sku t
kach i skoordynow ane w Wykonaniu, że 
napozór niezbędnym  w ydaje się zarówno 
w  ich pow staniu, jak  w w ykonaniu  pewien 
udział władz um ysłowych. Pew ien w ybitny  
psycholog uw ażał odruchy za m echaniczne 
skutki aktów  woli przeszłych pokoleń, chcąc 
w  ten  sposób w ytłum aczyć celowy ich cha
rak ter. Nic dziwnego wobec tego, że ko
m órka zw ojowa uw ażana je s t za elem ent 
zasadniczy w spraw ie odruchow ej; gdzież 
bowiem, jeżeli nie w  niej m ogłyby być n a 
grom adzone owe sku tk i m echaniczne aktów  
woli? W łókna nerw ow e uw ażane są (i zda
je  się że słusznie) za przew odniki obojętne. 
A le naw et ci, k tó rzy  uw ażają spraw y odru
chowe za czysto m echaniczne procesy, nie 
zw racając uw agi na  ich celowość widzą 
w  komórce zwojowej isto tne ognisko zło
żonych skoordynow anych ruchów  odru
chowych.

Przez ogół fizyologów został więc p rzy ję
ty  pogląd, że kom órka zw ojow a jest swoi- 
stem  i ważnem  ogniw em  w m echanizm ie 
spraw  odruchow ych. I  ja  z pew nością nie 
w ątp iłbym  ani na  chw ilę o słuszności tego 
poglądu, g dyby  nie dow iedziona przeze 
m nie tożsam ość helio tropizm u u  zw ierząt 
i u  roślin; to  mnie przekonało, że pogląd ten 
nie m a dostatecznych podstaw  i doprow a
dziło m nie do innego pojm ow ania odru
chów. L o t m ola ku św iatłu  je s t  typow ą 
spraw ą odruchow ą. Św iatło  d rażn i obwo
dowe narządy zm ysłów lub części składowe 
skóry mola, proces podrażnien ia dochodzi 
do uk ładu  nerw owego centralnego, stąd  do 
m ięśni skrzydeł i zwierzę w pada w p łom ie
nie. T a spraw a odruchow a zgadza się co 
do jo ty  z helio tropijnem  działaniem  św iatła 
na narządy roślin, nie posiadające żadnych 
nerwów. Z dowiedzionego w ten  sposób he
liotropizm u u zw ierząt i tożsam ości jego 
z lieliotropizm em  u roślin  w ynika ten  tylko 
konieczny wniosek, że zjaw iska te  zależeć 
m uszą od w arunków  jednakow ych i wspól
nych  d la zw ierząt i roślin. Jed n ę  z prac 
moich o heliotropizm ie zakończyłem  w te

słowa : „W idzim y, że ruchy  oryentacyjne 
względem św iatła są uw arunkow ane przez 
zupełnie te  same okoliczności zew nętrzne 
i tak  samo zależą od kszta łtu  ciała u zw ie
rząt, k tóre m ają nerw y, jak  i u roślin, które 
ich nie m ają. W ynika stąd, że zjaw iska 
heliotropizm u nie m ogą polegać na swoi
stych właściwościach u k ładu  nerwowego 
centralnego“ . N a to odpowiedziano, że 
zniszczenie kom órki zwojowej przeryw a 
spraw ę odruchową. Ale zarzu t ten  nie w y
trzym uje kry tyki, u zw ierząt wyższych bo
wiem nerwowy łuk  odruchow y stanow i je 
dyne połączenie protoplazm atyczne pom ię
dzy narządam i czuciowemi pow ierzchni cia
ła, a elem entam i kurczliwem i. Niszcząc ko
m órki zwojowe, albo układ nerw ow y cen
tralny , przeryw am y ciągłość przewodników 
protoplazm atycznych wogóle, po których 
przechodzi podrażnienie od powierzchni cia
ła  do mięśni, a bez tej ciągłości niemożliwe 
je s t ani przew odnictw o podrażnienia, ani 
odruch. Cylindry osiowe nerwów przede
wszystkiem  nie są niczem  innem, ja k  n itk a 
m i protoplazm y, a kom órki zwojowe są to 
również tw ory  protoplazm atyczne. W tedy  
dopiero będziemy mieli słuszną racyę i p ra 
wo dopatryw ać się w nich czegoś więcej 
ponad ogólne w łasności protoplazm y, gdy 
te  ostatn ie okażą się niewystarczającemu dla 
w ytłum aczenia wszystkich zjawisk.

2. W  dalszym  ciągu podniesiony został 
zarzu t n a s tęp u ją cy : odruchy te  zachodzą 
wpraw dzie u  roślin bez uk ładu  nerwowego, 
ale zw ierzęta posiadają przecież kom órki 
zwojowe; w tych ostatnich więc m uszą się 
znajdow ać pew ne szczególniejsze m echaniz
my odruchowe. W obec tego należało po 
szukać tak ich  organizm ów  zwierzęcych, 
u  k tó rych  odruchy skoordynow ane nie u sta 
wałyby naw et po zniszczenia uk ładu  n e r
wowego centralnego. Zjaw iska takiego 
oczekiwać należało w yłącznie u  ty ch  posta
ci, a k tórych  oprócz przew odnictw a za po 
średnictw em  u k ład a  nerwowego cen tra lne
go, możliwe jes t jeszcze przewodnictw o bez
pośrednie od pow ierzchni ciała do mięśni. 
Ma to  np. miejsce u żachw. U dało m i się 
dowieść, że u Ciona in testinalis odruchy 
złożone pozostają zachowane naw et po cał- 
kowitem  wyłuszczeniu uk ładu  nerwowego 
centralnego. Podobnie rzecz się m a z ro 
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bakami. W obec tego nie m am y się czemu 
nadm iernie dziwić, że naczynia krwionośne 
zw ierząt wyższych zachow ują swe t. zw. 
urządzenia regulacyjne, t. j. odruchy, naw et 
po przecięciu w szystkich połączeń z uk ła
dem nerw ow ym  centralnym .

T ak więc fizyologia porównawcza uczy nas, 
że dla odruchu potrzebna je s t tylko pobudli
wość i przew odnictw o podrażnienia i że oba 
te  w arunki niezbędne należą do własności 
ogólnych wszelkiej protoplazmy. Upaść 
więc musi specyficzna rola układu nerw o
wego centralnego, albo kom órek zwojo
wych, jako  nosicieli m echanizm u odrucho
wego N atom iast w ysuw a się więcej na 
pierwszy plan ważna właściwość nerwów, 
a mianowicie ich łatw iejsza pobudliwość 
i zdolność do lepszego i szybszego prze
wodnictw a podrażnienia- Skutkiem  tych 
właściwości zwierzę przystosow uje się lepiej 
do zm iennych w arunków  zew nętrznych niż
by to było możliwe bez pomocy nerwów. 
Dla zw ierząt poruszających się zdolność ta 
ka przystosow ania je s t niezbędna.

3. N iektórzy autorow ie posuw ają się tak  
daleko, że we w szystkich odruchach przy
puszczają udział pierw iastku psychicznego 
ze w zględu na ich celowość; jednakże więk
szość uczonych sąd zi tak  tylko o pewnej 
grupie odruchów, mianowicie o t. zw. in 
stynktach. In s ty n k ty  byw ają określane 
rozmaicie. W ogóle jednak  są to odruchy, 
przekazyw ane drogą dziedziczności, k tóre 
są tylko tak  zadziwiająco celowe i złożone, 
że trudno  sobie je  wyobrazić bez współu
działu władz um ysłowych i doświadczenia. 
Takim  np. je s t znany powszechnie fak t, że 
n iektóre owady sk ładają swe ja jk a  tylko na 
takiem  podłożu, k tóre potem  służy poczwar- 
kom za pokarm . Gdy pom yślim y, że m u
cha sam iczka wcale nie troszczy się o zło
żone ja jka , to  trudno  się oprzeć podziwowi 
nad tą  pozorną pieczołowitością n a tu ry  dla 
zachowania gatunków . Od czegóż może 
zależeć postępow anie takiego owadu, jeżeli 
nie od m isternie u tkanych mechanizmów, 
wyłącznie ty lko w łaściw ych komórce zwo
jowej? J a k  m am y sobie w yobrazić dziedzi
czenie takich  instynktów , jeżeli przyjm iem y 
za fak t, że kom órka zwojowa m a w odruchu 
tylko znaczenie elem entu przewodzącego po
drażnienie? N a gruncie daw nego poglądu

| niepodobna było de facto ani rozwinąć teo- 
I ry i m echanizm u instynktów , ani objaśnić 

w sposób logiczny ich dziedziczności; nato  - 
! m iast nasze pojm owanie spraw y um ożliwia 

i jedno i drugie. W śród pierw iastków , z k tó 
rych składają się te  in sty n k ty  złożone, z n a 
czenie zasadnicze m ają tropizm y (heliotro- 
pizm, chemotropizm, geotropizm, stereotro- 
pizm i t. p.). Tropizm y te  są identyczne 
u  roślin i u zw ierząt W arunki, na k tórych 
się te  tropizm y opierają, są : 1) swoista po
budliwość pew nych elem entów powierzchni 
ciała i 2) sym etrya ciała. Sym etryczne ele
m enty  pow ierzchni ciała m ają pobudliwość 
jednakow ą, asym etryczne zaś różną. E le
m enty zbliżone do bieguna ustnego (oralne
go) m ają pobudliwość wyższą, albo naw et 
odwrotną w stosunku do elementów leżą
cych u bieguna przeciwnego (aboralnego). 
W skutek tych  okoliczności zwierzę musi 
zajmować takie położenie względem źródła 
św iatła, źródła dyfuzyi pewnych ciał che
m icznych i t. p., aby sym etryczne punk ty  
powierzchni ciała odbierały podrażnienie 
jednakow ego natężenia. Przez to zwierzę 
albo zbliża się do źródła podrażnienia, albo 
się od niego oddala. Dla tajem niczych ko
m órek mechanizm ów zwojowych pozostaje 
tylko rola przew odnika podrażnienia, a do 
tego zdolny je s t każdy rodzaj protoplazm y. 
Dla dziedziczności instynk tu  w ystarcza w te
dy, aby ja jko  zawierało pewne substancye 
(w arunkujące rozm aite tropizm y) i zasadni
cze podstaw y późniejszej sym etryi zarodka. 
Rzekome m istyczne własności komórek zwo
jow ych nietylko nie rzuciły  św iatła na te 
sprawy, ale przeciwnie były  przeszkodą do 
ich dalszego zbadania.

4. Tak więc m echanizm  pewnej liczby 
instynktów  sprowadza się do tropizm ów 
wspólnych roślinom i zwierzętom, a rola k o 
m órek zwojowych zarówno w tych spraw ach 
odruchow ych ja k  i w innych zredukow ana 
zostaje do przew odnictw a podrażnienia; te 
raz pow staje zkolei pytanie, od czego zale
żą skoordynowane ruchy m ięśni w o d ru 
chach, zwłaszcza złożonych. D otąd wygod- 
nem  łożem, na którem  zasypiała niespokoj- ’ 
na m yśl badacza, były skomplikowane m e
chanizm y o m isternej, a nieznanej i może 
nazawsze niezbadanej budowie, zaw arte 
w kom órkach zwojowych. Porzuciw szy to
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stanow isko, m usim y zbadać i w ykazać w a
runki, k tó re  stanow ią o skoordynow anym  
charakterze ruchów  odruchow ych. B adania 
nad  galw anotropizm em  zw ierzęcym  w yka
zały, że istnieć m usi jak aś  zależność prosta  
pom iędzy położeniem  elem entów  nerw o
w ych w układzie nerw ow ym  centralnym  
(wzgędem  głów nych osi ciała), a k ie ru n 
kiem , w k tó rym  się ciało porusza pod 
w pływ em  czynności tych  elem entów . Przez 
to  zyskujem y racyonalną podstaw ę, na  k tó 
rej oprzeć się może dalsze badanie koordy- 
nacyi naszych ruchów, nie przypisu jąc ko 
mórce zwojowej żadnych innych  funkcyj 
i właściwości ja k  te, do k tó rych  je s t uzdol
niony  każdy prosty  tw ó r protoplazm a- 
tyczny.

5. Podobnie, ja k  w  odruchach p rostych  
i instynk tach , tak  sam o i w ruchach  sam o
rzu tnych  nie m ożem y przyznać kom órkom  
zwojowym żadnego specyficznego znacze
nia; poprostu  są to  ty lko  protoplazm atyczne 
przew odniki podrażnienia. S am orzutnym  
nazyw am y tak i ruch, k tó ry  uw arunkow any 
je s t napozór ty lko  przez stan  w ew nętrzny 
żywego ustro ju . Ale ściśle rzecz biorąc, ż a 
den proces ruchow y w żywym  organizm ie 
nie zależy w yłącznie od w arunków  w e 
w nętrznych; ażeby czynność podtrzym ać 
choćby na dłuższą ty lko  chw ilę, niezbędny 
je s t dopływ  tlenu  z zew nątrz, oraz pew na 
tem peratu ra , lub przynajm niej u trzym anie  
tej ostatniej w określonych g ran icach . Poza 
tem  jednak  nie są potrzebne d la procesów 
sam orzutnych żadne szczególniejsze bodźce 
zew nętrzne.

Przedew szystkiem  odróżniać należy p ro 
cesy sam orzutne sensu stric to  od sam orzut- 
ności świadomej. Zw róćm y naprzód uw agę 
n a  pierw szą kategoryę. B ędziem y m usieli 
tu  znów odróżniać dw a rodzaje s p ra w : 
spraw y sam orzutne proste i ry tm iczne czyli 
autom atyczne. Te ostatn ie są d la nas n a j
ważniejsze. Do tej k atego ry i należy oddy
chanie i bicie serca. B ezw ątpienia czynność 
au tom atyczna może pow staw ać w zwojach, 
ja k  tego dowodzą ruchy  oddechowe. Ale 
stąd  w ysnuto  wniosek, że w szystk ie ruchy  
au tom atyczne zależne są od kom órek zw o
jow ych; i oto m am y now y przykład  ta jem 
niczych urządzeń, p rzypisyw anym  tym  ko
m órkom . Od nich m a zależeć bicie serca.

N atom iast Gaskell, E ngelm ann i inn i usiło
wali dowieść, że autom atyczna czynność 
serca nie zależy od kom órek zwojowych, 
ale że w arunki tego autom atyzm u spoczy
w ają w sam ych elem entach mięśniowych. 
P izyologia porów naw cza m ózgu nie prze
m aw ia bynajm niej *na niekorzyść tego po
glądu. Skoordynow any charak ter ruchów  
autom atycznych usiłow ano częstokroć t łu 
m aczyć istnieniem  osobnego „ośrodka koor- 
dynacy i1', coś w rodzaju  posterunku poli
cyjnego, dozorującego poszczególne elem en
ty  pracujące autom atycznie, aby się w szyst
k ie ich ruchy  odbyw ały we właściwem n a
stępstw ie. W brew  tem u przypuszczeniu, 
spostrzeżenia dokonane nad zwierzętam i 
niższemi dowodzą, że koordynacya ruchów 
autom atycznych  następuje w nich poprostu 
w ten  sposób, że elem enty pracujące n a j
szybciej zm uszają pozostałe do zachowywa
n ia  tego samego tem pa.

Spraw y sam orzutne proste są w m niej
szym jeszcze stopniu zależne od specyficz
nych  własności kom órek zwojowych, niż 
spraw y sam orzutne rytm iczne. P ływ aki wo
dorostów', narządy  roślinne nie m ające 
żadnych kom órek zwojowych, w ykazują 
tak ą  samę sam orzutność, ja k  zw ierzęta ob
darzone kom órkam i zwojowemi.

Zachodzi pytanie, jak  podporządkow ać 
powyższe form y sam orzutności pod pojęcie 
odruchu. J e s t  to  o ty le możliwe, że i w spra
wach sam orzutnych zm iana jes t przyczyną 
ruchu , oraz że i w ty ch  spraw ach również 
m a m iejsce przenoszenie się podrażnienia. 
Tylko przyczyna podrażnienia je s t tu  n a tu 
ry  w ew nętrznej.

(DN)
Tłum . Z. S.

C H L E B .
*

Odczyt wygłoszony w krakowskiera Towarzystwie technicznein 

dnia 24 kwietnia 1903 r.

(Ciąg dalszy).

A teraz jeszcze jeden  rzu t oka na  prze
krój podłużny ziarna. Zew nątrz łuska, p a n 
cerz celulozowy, dalej w arstw a w kółko 
biegnąca, złożona z ciał białkow atych, tw o 
rzą  one tę część m ąki zw aną glutenem , k tó 



ra  przez ■wymywanie wodą nie zostaje usu
nięta, lecz pozostaje jako gumiasta lepka 
•część ciasta. Wreszcie część środkowa, to 
przeważnie mączka.

Młynarz, otrzymując ziarno, ma z niego 
przygotować mąkę. Przedewszystkiem m u
si on rozdrobnić ziarno, a następnie, stosow
nie do życzenia, części mączyste oddzielić 
więcej lub mniej od łuski i kiełka, przyczem 
mlewo dzieli na otręby i szereg mąk rozmai-' 
tej czystości.

W  tych więc warunkach łatwo zrozumieć, 
że mąka musi mieć ten sam skład jakościo
wy co ziarno, a będzie zmieniony tylko jej 
skład ilościowy, którym  to składem głównie 
ilościowym będą się różniły poszczególne ga
tunki mąki między sobą. Zatem w mące 
znajdziemy podobnież: mączkę, błonnik,
cukier, dekstrynę, gumę, pentozany, tłusz
cze, ciała proteinowe rozpuszczalne i nieroz
puszczalne, inne związki azotowe, enzymy 
i części mineralne.

Skład ilościowy mąki pszennej :

M  23

16 1 Jt 8

MĄKA N A JJA Ś N IE J NAJCIEM 
SZA N IEJSZA

W ody ............................. 12,56# 10,64$
Ciał proteinowych . . . 8,38 15,02
Związków amidowych. 3,06 2,55
Tłuszczu ....................... 0,82 4,02
Błonnika ....................... ślady 8,71
Mączki, cukru i t. d. . 87,26 74,20
P o p io łu .......................... 0,47 6,55

Z analizy powyższej widzimy, że im od
dzielenie otrąb od części mączystej jest do
kładniejsze, tem bielszą otrzymuje się mąkę, 
zawierającą więcej mączki a mniej błonni
ka,,ciał proteinowych, popiołu i tłuszczu.

Każdy kraj ma swój sposób oddzielania 
poszczególnych gatunków mąki i tak w Au- 
stryi i Niemczech rozróżniają 8, w Szwajca
ryi 6, na Węgrzech 13, w Wiedniu 11 od
mian, we Francyi, Anglii otrzymuje się 
głównie 2 gatunki, w Ameryce 3. Oddzie
lanie tak  wielu gatunków nie ma żadnych 
podstaw, a mąkę czyni tylko droższą. W ra
zie podziału np. na 8 gatunków, pierwsze 
trzy, 1—3, a potem  następne trzy, 4—6, są 
do siebie tak  podobne, że właściwie należa
łoby ściągnąć je  do 2 numerów, stąd też 
podział amerykański mąki na trzy gatunki

jest najracyonalniejszy. Rozróżnienie takich 
numerów odbywa się albo empirycznie, po- 
równywając jasność zabarwienia mąki, albo 
bardziej naukowo—oznaczając ilość tłusz
czu lub popiołu.

Jeżeli ilość części mineralnych przekroczy 
pewne maximum właściwe dla każdego ga
tunku mąki, wówczas mamy do czynienia 
z umyślną przymieszką w celach oszukań- 
szych. Jako przymieszki bywają używ ane: 
piasek, ziemia okrzemkowa, gips, kości mie
lone i t. p. Mówiąc o fałszerstwie, należy 
wspomnieć, że mąki lepsze, zatem droższe, 
bywają mieszane z mąkami tańszemi z in
nych zbóż.

Mąka przechowywana, podobnie jak  ziar
na zboża, ulega procesowi oddychania. Część 
substancyi spala się, przyczem wydziela się 
CO., i alkohol. Bondonneau uważa to za 
proces enzymatyczny, w którym z mączki 
wytwarza się cukier; część jego spala się, 
a część pozostała podnosi zawartość cukru 
w mące. Ze taki proces oddychania natury 
enzymatycznej rzeczywiście w ziarnach ist
nieje, stwierdził w najnowszych czasach 
prof. Godlewski, przeto podobneż tłumacze
nie należy przyjąć i dla mąki.

Poznawszy w ten sposób skład i własno
ści mąki możemy przystąpić do opisu ciasta.

Przyrządzanie ciasta na pieczywo jest bar
dzo rozmaite i istnieje cały szereg przepisów 
podających sposoby przyrządzania; zawsze 
jednakże do mąki, która zawiera pewne do
datki, jak sól, kminek i t. d., dodaje się od
mienną ilość wody i zaprawia jakimś środ
kiem spulchniającym.

Środkami rozpulchniającemi mogą być 
mikroorganizmy, dalej substancye organicz
ne, jak masło, piana z jaj, wreszcie różne 
związki nieorganiczne.

Wspominaliśmy, że między organizmami 
znaj duj ącemi się na zbożu, a zatem i w m ą
ce, są i takie, które oddają nam przysługi, 
one to właśnie powodują fermentacyę cia
sta, jednocześnie kwasząc je i rozpulchnia- 
jąc. Mikroorganizmy te zaprzęga się w dwo
jaki sposób do naszej służby i stosownie do 
tego rozróżniamy fermentacyę samorodną 
i kwaśną.

Fermentacya kwaśna powodowana jest 
przez organizmy znajdujące się w kawałku 
ciasta, zwanego zaczynem, a w niektórych
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okolicach naciastą, albo zakwasem, a pozo
stawionym z poprzedniego pieczenia.

Pod takim  wpływem rozwijają się m ikro
organizmy, znajdujące się w mące. W za
czynie znajdują się one w  większej ilości 
i stąd ciasto zaprawione nim będzie prędzej 
rosło. Organizmy tu taj działające są to droż- 
dżaki i bakterye, głównie należące do grupy 
bakteryj kwasu mlecznego. W olffing izo
lował bakterye kształtu  krótkich laseczek, 
nazwane przez niego „bacillus levans“, k tó
re powodują fermentacyę, przyczem tworzy 
się kwas mleczny, węglowy, octowy, wodór 
i azot. Bakterye te w połączeniu z drożdża- 
kam i wytwarzają gazy i kwasy, wskutek 
czego ciasto rozpulchnia się rosnąc, a rów
nocześnie kwaśnieje. Chleb tą  drogą otrzy
many jest zawsze kwaśny, o kwaśności, do
chodzącej czasami w chlebach włościańskich 
nawet powyżej 0,4$.

Daleko dogodniejszym i coraz szersze uzna
nie zdobywającym sobie środkiem rozpuich- 
niającym są drożdże.

Drożdże są to roślinki kulistego, albo 
owalnego kształtu, wielkości 7—10 ji, roz
mnażające się przez pączkowanie, najszyb
ciej w tem peraturze 25—28° C. Mają one 
własność rozszczepiania cukru na alkohol 
i C 02, a rozszczepienie to, będąc natury  en
zymatycznej, przebiega w m yśl równania 
schematycznego C6H ]20 6 =  2C 02-f 2C2H,OH. 
Drożdże używane w piekarstwie mogą być 
dwojakiego pochodzenia: umyślnie na ten 
cel produkowane, zwane drożdżami piekar- 
skiemi czyli prasowanemi i drożdże browar
niane. Te ostatnie stanowią uciążliwy pro
dukt odpadkowy wszystkich browarów, 
stąd też piwowarzy starają się je sprzeda
wać wszelkiemi sposobami. Drożdże bro
warniane posiadają smak gorzkawy, który 
pochodzi od cząstek chmielu zawartych 
w masie drożdżowej. Nawet silnie wymyte 
i starannie odczyszczone od goryczki chmie
lowej nie posiadają nigdy tego przyjemne
go kwaskowatego smaku i barw y jasnej, ja 
ką odznaczają się drożdże piekarskie. Nadto 
zrozumiałem jest, że drożdże browarniane 
będą się inaczej zachowywały, niż umyślnie 
w celach piekarskich wy p rod u k o w a ne droż
dże prasowane. Drożdże piekarskie odzna
czają się wielką siłą pędzącą, to jest fermen- 
tacyjną : w krótkim  czasie pod ich wpły

wem wytwarza się wiele dwutlenku węgla. 
Przechowywane dłuższy czas w ciepłem 

I miejscu, tracą wiele ze swojej siły ferm enta
cyjnej. Drożdże takie osłabione, po prze
trzym aniu jakiś czas w chłodnem miejscu, 
odzyskują znowu pierwotną siłę ferm enta
cyjną, a nawet niejednokrotnie ją  zwiększa
ją. AVogóle drożdże przed użyciem powin
ny być trzymane w chłodnem miejscu.

Wspominaliśmy, że przyczyną rozpulch- 
nienia ciasta w powyższych przypadkach 
jest fermentacya; na czemże ona polega?

W mące znajdują się pewne ilości cukru, 
a także rozpuszczalnych związków azoto
wych i mineralnych. Kosztem tych związ
ków następuje rozwój mikrobów i ferm enta
cya. Ubytek cukru i związków azotowych, 
jak i powstaje wskutek fermentacyi, zostaje 
pokryty przez nowe ich wytworzenie, za po
średnictwem znajdujących się w mące en
zymów, które odbudowują mączkę i ciała 
białkowate, dostarczając m ateryału potrze
bnego do fermentacyi.

Środkami rozpulchniającemi są w dal
szym ciągu masło, piana bita i t. d. Dzia
łanie ich polega częściowo na zawartem po
wietrzu, np. w pianie, częściowo zaś na od
dzieleniu cząstek ciasta zapomocą tłuszczu.

Wreszcie mamy środki rozpulchniające 
nieorganiczne. Niektóre z nich znane są 
w praktyce kuchennej każdej gospodyni, 
np. tak  zwane „drożdże sztuczne1'. Jest to 
proszek biały, który po zarobieniu z wodą 
burzy się. Częściami składowemi jego są 
kwas winny i soda, a więc są to zwyczajne 
proszki musujące, sprzedawane z powodu 
swej nowej nazwy zbyt drogo. Innemi 
środkami są : kwas solny i soda, fosforan 
potasowy i węglan kwaśny sodu; działanie 
ich polega na  wydzielaniu C 02. W  Anglii, 
Ameryce środki te nietylko że są polecane, 
ale znajduje się w handlu wiele takiej mąki, 
która posiada tego rodzaju dodatki, głów
nie ałun i węglan sodowy kwaśny.

Hehner wykazał, że chleb przyrządzany 
z użyciem powyższych chemikalij jest często 
zdrowiu szkodliwy.

Rozmaici wynalazcy proponują jeszcze 
cały szereg środków do spulchniania ciasta; 
z tych należy wspomnieć o rozpulchnianiu 
zapomocą gazów, a w szczególności bezwod
nika węglowego.
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Zapoznaliśmy się z rozmaitemi środkami 
rozpulchniającemi, wobec czego nasuwa się 
pytanie, który z tych środków jest ze sta
nowiska hygieny najkorzystniejszy? Prof. 
Storch w Kopenhadze przeprowadził w tym 
kierunku badania i stwierdził, że dla rekon
walescentów, jako też i dla cierpiących na 
katar żołądka, chleb pszenny, jasny, sporzą
dzony na drożdżach prasowanych, jest ze 
wszystkich pieczyw najznośniejszy.

Przystępujemy zkolei do sprawy pie
czenia.

Gotowe ciasto wstawia się do pieca roz
grzanego do tem peratury 210 —300" C. Buł
ki i chleby mniejsze piecze się w tempera
turze poniżej 250°, zaś większe chleby 
w temperaturze wyższej. Ciasto wstawione 
do pieca poczyna rosnąć szybko i zwiększa 
swoję objętość do trzechkrotnej. W skutek 
wzrostu tem peratury gazy zawarte w cie- 
ście zwiększają znacznie swoję objętość i po
wodują jego porowatość. Oczywiście nie
tylko zawarte w cieście gazy biorą tutaj 
udział, lecz i te ciecze, których punkt wrze
nia znajduje się poniżej tem peratury pie
czenia, a więc alkohol, kwasy lotne, częścio
wo i para wodna rozpierają cząsteczki cia
sta i powodują jego porowatość.

Porowatość pieczywa zależy od tempera
tury, im  ta jest wyższą, tem i rozpulchnienie 
jest większe; od sprawności środka rozpulch- 
niającego i od jakości chleba, gdyż chleby 
pośledniejsze mniejszą posiadają porowa
tość. Objętość porów pieczywa gotowego 
wynosi 2 8 -  83%; dla pieczywa pszennego 
stanowi ona 64,5 -  83'?,, stąd też chleb pszen
ny jest zawsze pulchniejszy niż inne.

Czasami chleb okazuje złą porowatość, 
jakkolwiek były zachowane wszystkie wa
runki, by mu ją  nadać jaknajlepszą. W  ta 
kim przypadku przyczyna może leżeć w zbyt 
małej spoistości ciasta, które zależy od tego, 
że mąka była przygotowana ze zboża po
rośniętego, lub też została uszkodzona przez 
mikroorganizmy.

W skutek pieczenia chleb traci część ga
zów i wody. Mąka zawiera 10—14# wody. 
Przyrządzając ciasto, dodajemy na każde 
100 części mąki 50—60% wody, tak że śred- | 
nio 100 g mąki daje około 170 ęj ciasta za
wierającego około bb% wody. Podczas pie
czenia paruje około 12# wody, zaś podczas

I stygnięcia 2 — 5# tak, że chleb wypieczony 
zawiera średnio 35—42$ wody. W oda ta 
nie jest jednostajnie rozmieszczona, gdyż 
w skórce znajduje się mniej, około 18#, ośro
dek zaś zawiera 43# wody, w którem to obli- 

I czeniu Birnbaum przyjmuje 70 części ośrod
ka, a 30 skórki To rozmaite rozmieszcze
nie wody tłumaczy się tem, że tem peratura 

| chleba podczas pieczenia jest również różna. 
W powłoce chleba podnosi się do 180°, pod
czas gdy tem peratura wnętrza chleba nie 
przenosi 100°. Zewnętrzne warstwy chleba 
będą łatwiej oddawały wodę, tembardziej, 
że temperatura jest tutaj nawet znacznie 
wyższa i tem objaśnia się owa niska zawar
tość wody w skórce.

Enzymy znajdujące się w cieście wywie
rają energiczne działanie w pierwszym okre
sie pieczenia, gdy tem peratura nie doszła 
jeszcze do 100". Skutkiem tego podnosi się 
z jednej strony zawartość cukru w chlebie, 
z drugiej strony pomnaża się ilość albumoz 
i peptonu, nadto enzym oksydaza sprawia, 
że barwa chleba trochę ciemnieje.

Dalszy wpływ tem peratury zaznacza się 
w pewien spośób właściwy na każdej z czę
ści składowych. I  t a k : Mączka ośrodka
przyjmuje wodę, wskutek czego pęcznieje 
i przechodzi częściowo w dekstryny. Mącz
ka skórki ulega dalej idącym przemianom. 
Naprzód zamienia się na dekstrynę, która 
następnie przechodzi w asamar i nadaje 
skórce przyjemny smak gorzkawy.

Inne składniki podobnie jak  mączka ule
gają rozmaitym rozkładom, bliżej jeszcze 
nie zbadanym. Rezultatem ostatecznym tych 
zmian jest ów szczególniejszy smak, jaki po
siada chleb wypieczony.

Dopiero gdy powłoka zewnętrzna zupeł
nie się wykształciła, chleb został wypieczo
ny, jednakże należy pamiętać, by tem pera
tura pieca nie była zawysoka, gdyż wówczas 
powłoka zewnętrzna wytworzy się zaprędko 
i zbyt gruba, tak że wewnętrzne części chle
ba nie zostaną dostatecznie wypieczone.

Chleb wypieczony posiada twardą, kruchą 
powłokę zewnętrzną i miękki elastyczny 
ośrodek. Podczas stygnięcia, który to pro
ces trw a 18 godzin, chleb traci jeszcze część 
wody do i przechodzi w t. zw. „pieczy
wo czerstwe1'. Charakteryzuje się ono tem, 
że powłoka zewnętrzna, skórka, staje się
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miękka, ośrodek zaś traci swoję elastycz
ność i twardnieje. Dawniej tłumaczono 
czerstwienie chleba wysychaniem, jednakże 
te stosunkowo drobne ilości wody, jakie 
w tym czasie chleb traci, nie może mieć aż 
tak  znacznego wpływu. Zapatrywanie to 
zostało przez Boussingaulta stwierdzo
ne następującem doświadczeniem : Chleb
o wszelkich własnościach czerstwego pie
czywa został wygrzany w tem peraturze tak  
wysokiej, że ośrodek wykazywał temp. 70°, 
wskutek czego chleb przyjął napowrót wła
sności chleba świeżego mimo to, że przecież 
podczas tej operacyi utracił znowu część wo
dy. Próby, powtarzane parę razy z tym 
samym i innym  chlebem, dały jednakowe 
wyniki, z pierwszym analogiczne. Na wy
tłumaczenie tego zjawiska Boussingault 
przyjmuje, że w tem peraturze pieczenia mię
dzy cząsteczkami mączki, związkami azoto- 
wemi a wodą następuje pewnego rodzaju 
szczególniejsze ugrupowanie, które podczas 
stygnięcia zostaje zniesione, przyczem chleb 
nabiera własności pieczywa czerstwego; u tra 
ta  wody natom iast wywiera wpływ tylko 
minimalny.

(DN)

Inż. Tadeusz Chrząszcz.

ŚW IATŁO I  ANALIZA W IDMOW A
(Wykład popularny).

(Dokończenie).

Jeżeli zwrócimy szczelinę spektroskopu ku 
pewnemu nader jasnem u ciału, które daje 
widmo ciągłe, np. ku rozżarzonym węglom 
lampy elektrycznej, i następnie pomiędzy 
tem źródłem światła a szczeliną umieścimy 
warstwę danego gazu lub pary, np. parę so
du, w tem peraturze znacznie niższej, aniżeli 
tem peratura węgli, to w takich warunkach 
białe światło lampy, zanim dostanie się na 
pryzmat, przejść musi przez ową warstwę 
gazową, która pewną część promieni danego 
rodzaju (danej łamliwości) pochłonie, nie 
dopuszczając ich do pryzm atu. Istotnie też, 
patrząc przez spektroskop, ujrzym y w takim  
razie widmo ciągłe, przecięte w żółtym kolorze 
przez dwie blizko siebie położone linie czar

ne (fig. 3, b). Ponieważ zaś para sodu, pozo
stając w stanie rozżarzenia, wydaje widmo, 
składające się z dwu żółtych linij świetl
nych (fig 3, a) położonych w tem właśnie miej
scu, gdzie w naszym przypadku leżą linie czar
ne widma pochłoniętego, wnioskujemy więc 
stąd, że para ta, posiadając tem peraturę 
znacznie niższą, aniżeli tem peratura węgli,

S)

F ig . 3 .

pochłonęła doszczętnie te właśnie promienie, 
które wydawałaby sama, stając się samo- 
świecącą. Istotnie też, w miarę ogrzewania 
pary linie pochłonięcia widma ciągłego stop
niowo słabną (albowiem jednocześnie wzma
gają się linie świetlne samego sodu), a kiedy 
tem peratura jej zrówna się z tem peraturą 
węgli, to linie ciemne znikną zupełnie i wid
mo stanie się znowu ciągłem. Jeżeli do
świadczenie nasze posuniemy dalej i dopro
wadzimy parę sodu do tem peratury wyższej, 
aniżeli tem peratura węgli, wówczas na miej
scu linij czarnych na tle widma ciągłego zja
wią się dwie błyszczące linie żółte, znaczniej a- 
śniejsze aniżeli części sąsiednie. Dowodzi to, 
że intesywność promieni, które wydaje para 
sodu, przemogła w danym razie nad inten
sywnością pochłonięcia i w rezultacie otrzy
maliśmy wzmożenie dwu linij widma ciąg
łego.

Kiedy źródło światła i warstwa pochłania
jąca posiada tem peratury zupełnie jednako
we, wtedy pochłonięcia zupełnego nie do
strzegamy wcale. Należy to rozumieć w ten 
sposób, że warstwa pochłaniająca w ta 
kich warunkach pochłania tyle właśnie i ta 
kich promieni, ile ich wydaje sama. Stąd 
powstaje następująca nader ciekawa kwe- 
stya : Jeżeli słabo rozżarzona para sodu po
chłania promienie żółte D silniejszego świa
tła  białego, to dlaczegóż i w tym  razie te 
promienie żółte, które owa para sama w y
daje, nie równoważą różnicy, spowodowanej 
pochłonięciem i skąd powstają w takich wa
runkach linie czarne?

Odpowiedź na powyższe pytanie możemy 
otrzymać drogą następującego dość łatwego 
rachunku :
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Oznaczamy napięcie białego światła, któ
re wydaje pewne ciało stałe lub ciekłe 
przez I, a napięcie światła warstwy pochła
niającej przez i, stosunek zaś między emi
syjną a pochłaniającą zdolnościami tej ostat-

1 1 . .niej przez , co znaczy, że —  napięcia

światła białego ulega w danym razie po
chłonięciu. A zatem w danym przypadku 
warstwa pochłaniająca zatrzyma w sobie

i ubezw ładni I  X - — =  —  intensywności n n J
źródła świetlnego, a skutkiem tego w pew-
nem miejscu widma, które oznaczamy
przez A, suma natężenia wynosi :

Jeżeli wielkość pochłonięcia równa się zu
pełnie wielkości i, w takim razie intensyw
ność widma w punkcie A pozostanie, rzecz 
oczywista, taka sama, jak  i w punktach są

siednich; bo jeżeli ^  =  i , to :

Jeżeli jednak intensywność i jest więk

sza, aniżeli wielkość pochłonięcia ^  , wów

czas punkt A. stanie się jaśniejszym, aniżeli 
otaczające przestrzenie widma, a więc do
strzeżemy tam  odpowiednią linię jasną. Je 

żeli wreszcie ^ jest większe, aniżeli ż,

to  w widmie dostrzeżemy linię czarną, czyli 
linię pochłonięcia.

W idzimy więc z powyższego wykładu, że 
zupełna analogia linij widma emisyjnego 
i widma pochłoniętego dla każdego danego 
ciała w danej temperaturze, jest bezpośred- 
niem i zasadniczem następstwem prawa 
Kirchhoffa.

Słońce i większość gwiazd stałych posia
dają widma ciągłe pochłonięte. A więc 
wynika stąd, że właściwa ich powierzchnia 
świetlna (w zastosowania do słońca —t  zw. 
fotosfera) składać się musi z pewnych roz
żarzonych ciał stałych lub ciekłych (dają
cych widmo ciągłe) po nad nią zaś unosi się 
wielce różnorodna atmosfera gazowa o tem

peraturze znacznie niższej i ta  właśnie atmo
sfera stanowi warstwę pochłaniającą.

Jeżeli zbadamy dokładnie położenie i cha
rakter linij pewnego widma pochłoniętego, 
to drogą takiego badania i na podstawie za
sad ogólnych podanych wyżej możemy na
der łatwo określić skład chemiczny atmo
sfery, otaczającej ciało środkowe. Jest to, 
mówiąc właściwie, to wszystko, co nam dziś 
daje analiza widmowa w zastosowaniu do 
zbadania ustroju fizycznego gwiazd stałych 
i słońca. Na podstawie tych danych może
my sądzić wyłącznie o składzie chemicznym 
samej tylko atmosfery; z czego się zaś skła
da właściwa bryła świetlna, stała lub cie
kła, o tem najmniejszego pojęcia mieć nie 
możemy. W  zastosowaniu jednak do bada
nia gazów metoda widmowa daje zdumie
wające częstokroć, cudowne niemal wyniki.

Kirchhoff w sposób następujący charak
teryzuje doniosłość i znaczenie analizy wid
mowej : „Dla wprawnego obserwatora -  po
wiada on—wystarcza częstokroć jedno spoj
rzenie na dane widmo gazowe, ażeby odrazu 
rozwiązać zagadnienie o składzie chemicz
nym płonącego ciała. Zabarwienie linij ta
kiego widma, stosunkowe ich ugrupowanie, 
napięcie blasku, zarysy i t. p., wszystko to 
są cechy nieomylne, które dają nam moż
ność najdokładniejszogo oryentowania się. 
Cechy te możnaby do pewnego stopnia po
równać z temi, które służą jako wskazówki 
dla chemików do rozpoznawania osadów. 
Ja k  osad może być lepkim, proszkowatym, 
serowatym, ziarnkowatym, lub krystalicz
nym, równie też i linie widmowe posiadają 
swe właściwości charakterystyczne, po któ
rych łatwo dają się rozróżniać. Raz, np., 
brzegi ich są wyraźnie zarysowane, to zno
wu jeden brzeg, a czasami i oba zanikają 
stopniowo, jakby rozpływają się i to w roz
maitym stopniu, jedne linie są szersze, tam 
te znów węższe i t. d. Badając osady, che
micy używają zwykle roztworów nadzwy
czaj słabych; równie też i w analizie widmo
wej za najcharakterystyczniejsze uważamy 
te linie, które powstają wobec najdrob- 

| niejszych ilości materyi i w najniższej tem
peraturze. Obie więc metody zgadzają się 
pod tym względem najzupełniej. Jednakże 
analiza widmowa posiada pewne ułatwienie 

j  szczególniejsze, które daje jej stanowczo
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pierw szeństw o nad wszelkiemi innem i środ
kam i analizy chemicznej. Otóż osady, k tó 
rych  używ am y w celu zbadania m atery i, 
w większości przypadków  byw ają b iaław e 
i nader rządko posiadają  pew ne charakte- 
rystystyczne zabarwienie, a nad to  zabarw ie
nie to  byw a zw ykle nadzw yczaj zm iennem  
i w znacznym  stopniu  zależy od gęstości 
osadu. Częstokroć wreszcie w ystarcza od
rob ina obcej przym ieszki, ażeby zabarw ie
nie to  zm ieniło się odrazu do niepoznania. 
A  więc bardziej subtelne odcienie w zabar
w ieniu osadów nie m ogą być w żadnym  ra 
zie uważane, jak o  cechy charakterystyczne 
tej lub owej m ateryi. W  analizie widmowej 
dzieje się zupełnie inaczej : linie barw ne 
w idm a nie u legają wcale tak im  zm ianom  
przypadkow ym  i nie zn ikają  po domieszce 
ciał obcych, an i też naw et nie zm ieniają 
swego w yglądu. M iejsca, k tóre zajm ują 
one w widmie, są o ty le stałe, o ile s tałą  
je s t np. w aga cząsteczkowa danego ciała 
chemicznego. W obec takiej doskonałości 
m etoda w idm ow a daje nam  m ożność wyśle
dzenia najsubtelniejszej naw et dom ieszki 
danej m ateryi. W iem y z dośw iadczenia, że 
jed n a  trzym ilionow a część m ilig ram a soli 
sodu (soli kuchennej np.) w prow adzona do 
płom ienia lam pki B unsena daje w w idm ie 
zupełnie w yraźną linię żółtą! N ajcudow niej- 
szem jed n ak  zastosow aniem  analizy w id
mowej je s t bezw ątpienia badanie u stro ju  
fizycznego słońca i innych  ciał niebie
skich “.

Spraw ozdanie o swoich p racach  K irch- 
lioff zaopatrzył w nader szczegółowy atlas 
w idm a słonecznego. W  atlasie ty m  podane 
są z m atem atyczną niem al dokładnością 
w szystkie zbadane podówczas linie F raun- 
hofera. Odległość pom iędzy niem i n a  a tla 
sie K irchhoffa  odpow iada zupełnie kątow ej 
ich odległości w widmie, in tensyw ność zaś 
i szerokość sztrychów  odpow iadają również 
do pew nego stopnia intensyw ności i szero
kości linij w idm owych. P odziałk i u  góry  
dają  m ożność oznaczenia odpowiednich linij 
liczbami. Na m apach ty ch  w idzim y rów 
nież adnotacye, w skazujące te  ciała che
miczne, k tórym  odpow iadają dane linie. P o 
dajem y tu ta j (fig. 4), o ile się to  dało wy- 1 
konać, dość dok ładną reprodukcyę jednej 
z m ap K irchhoffa. O garnia ona okolicę

w idm a słonecznego w pobliżu znanej linii h 
(pomiędzy liniam i E  i F).

Przez czas dość długi do pom iarów w id
m ow ych (szerokości linij i odległości pom ię
dzy niemi) nie um iano w ybrać odpowiedniej 
jednostk i stałej. Dopiero uczony szwedz
ki A engstróm  użył w tym  celu jednostki 
niezm iennej i norm alnej, jak ą  je s t długość 
fa li św iatła. System  A engstrom a polega 
n a  tej zasadzie, że każda linia w idm a odpo
w iada ściśle pewnej długości fali św iatła, 
niezależnie od własności tego  lub owego 
pryzm atu . A  więc linie czarne stanow ią 
n a tu ra ln e  i w ygodne podziałki do oznacze
n ia danej części widma. Dziś więc wszelkie 
sztuczne skale usunięto i w badaniach 
w idm ow ych używ am y w yłącznie m iary  nor
m alnej—długości fali. Jak o  jednostkę dla 
pom iarów  długości samej fali uznano mi-

Fig. 4.

bonow ą część m ilim etra. Jednostka  ta  osob
nej nazw y nie posiada, a oznaczam y ją  
greckiem i literam i Tysiączna część m i
lim etra zowie się m ikronem  i oznaczamy go 
przez a.

K ażdy wogóle gaz rozżarzony daje w id 
mo, składające się z jednej lub k ilku linij 
św ietlnych. Jeżeli jednak  będziemy stale 
zwiększać grubość w arstw y gazowej, lub też 
ciśnienie, to stopniowo charak ter tych  linij 
ulegnie znacznej zmianie, a m ianowicie 
w tak ich  w arunkach  sta ją  się one, ja k  w ie
my, coraz to  szersze, o mniej w yraźnych 
zarysach, zajm ują coraz w iększą przestrzeń 
i ostatecznie widm o gazowe może się stać 
ciągłem . Jeżeli przez w arstw ę gazu, zn a j
du jącą się w tak im  stanie skupienia, w któ- 
rem  widm o jego daje szerokie sm ugi św ietl
ne (to je s t pod w pływ em  wysokiego ciśnie-
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nia i znacznej temperatury) przepuścimy 
białe światło pewnego stałego, lub ciekłego 
ciała, to czarne linie pochłonięcia otrzyma
nego w takich warunkach widma (o ile tem- ! 
peratura źródła będzie wyższa od tempera
tury warstwy pochłaniającej) będą również 
szerokie i o granicach stopniowo zanikają- | 
cych. Takie mianowicie widmo o szerokich 
i jakby rozmytych u brzegów czarnych 
smugach posiadają pewne gwiazdy stałe, co 
dowodzi, że wewnętrzną świetlną ich bryłę 
otacza bardzo gruba warstwa stosunkowo 
gęstej atmosfery.

Analiza widmowa służy nam nietylko do 
określania składu chemicznego i stanu sku
pienia materyi, ale nadto w pewnych wa
runkach stanowi ona nieomylny probierz do 
obliczania szybkości i kierunku ruchu ciał 
niebieskich w przestrzeni. Metoda ta  daje 
się najłatwiej zastosować w tych właśnie przy
padkach, kiedy pomiary bezpośrednie nie mo
gą dać żadnych rezultatów, a mianowicie 
kiedy pewna gwiazda stała zbliża się ku 
nam, lub oddala się w kierunku prostym, to 
jest w kierunku promienia wzrokowego. 
Otóż ani dyogą pomiarów kątowych, ani też 
fotometrycznych, wobec niezmiernej odleg
łości gwiazdy, ruchu takiego pochwycić nie 
możemy. Gwiazda taka może posiadać 
dość znaczną nawet szybkość ruchu postę
powego, a jednak dla naszego oka pozosta
nie ona zawsze na tym  samym punkcie sfe
ry i ani jej świetlność, ani też tembardziej 
wymiary kątowe nie ulegną żadnej dostrze
galnej zmianie, a przynajmniej do pochwy
cenia jej potrzebaby było wielu może tysię
cy lat ścisłych obserwacyj. W szystkie te 
niepokonane, zdawałoby się, trudności zwal
cza jednak metoda analizy widmowej.

Zasadę, na której opiera się w danym ra 
zie obliczenie, wskazał po raz pierwszy zna
ny uczony Doppler. Zasadę ową zastoso
wał właściwie do badania fal dźwiękowych 
i sprawdził ją  drogą takich doświadczeń, 
które możemy wykonać w najzwyklejszych 
warunkach, a które jednak drogą analogii 
dadzą nam możność pochwycenia ruchu ciał 
niebieskich w przestrzeni.

Przypuśćmy tedy, że obserwator i pewne 
ciało dźwięczące, np. struna wprawiona 
w ruch, oddalają się od siebie ze stosunko
wą szybkością v. Struna wydaje stale

! ton la i wykonywa N wahań na sekundę. 
Niech pierwsza fala dźwiękowa dochodzi 
ucha obserwatora z odległości S, ostatnia 
więc w danym okresie czasu dojdzie z od
ległości S +  v. Jeżeli więc szybkość fali 
oznaczymy przez V, to pierwsza z nich po-

Strzebuje • czasu dla tego, ażeby dojść do

ucha obserwatora, ostatnia zaś - ~y -  , czyli

v
też fala ta opóźni się o ^  sekund, a więc

obserwator otrzyma N wrażeń nie w ciągu
Vjednej sekundy, ale w ciągu 1 +  y  se

kund. A zatem nie będzie to już pierwot
ny ton la, gdyż w okresie jednej sekundy 
do ucha obserwatora dojdzie nie N fal 
dźwiękowych (norma tonu la), lecz tylko 

N
v , a więc mniej, aniżeli wydaje ich 

1 +  -y
struna w tym samym okresie czasu. Z tego 
powodu pierwotny dźwięk la wyda się nam 
w takich warunkach niższym, posiadającym 

 N
mniej o v fal dźwiękowych, to jest

+ y
zamiast la obserwator usłyszy np. la\j .

Przeciwnie znów, jeżeli ciało dźwięczące 
zbliża się ku nam, to dźwięk jego wydaje się 
nam coraz wyższym, albowiem do ucha na- 

j  szego dochodzi coraz więcej i szybciej na
pływających fal.

Na tem właśnie zjawisku polega prawo 
Dopplera, a sprawdzić je możemy w każdej 
chwili drogą bezpośredniego doświadczenia, 
o ile tylko posiadamy ucho mniej więcej 
muzykalne. Udaje się to najłatwiej wów
czas, kiedy przysłuchujemy się sygnałom 
pociągów kolejowych, ponieważ ruch tych 
ostatnich posiada odpowiednią szybkość. Je 
żeli staniemy obok relsów w chwili, kiedy 
lokomotywa dąży ku nam, wydając gwizd 
sygnałowy, to wzrastanie wysokości tonu 
w miarę zbliżania się pociągu daje się po
chwycić nader łatwo. W rażenie zaś wbrew 
przeciwne otrzymamy podczas oddalania się 
pociągu, a mianowicie sygnał przybierać bę
dzie wówczas tony coraz niższe.

A więc zasada ogólna jest taka, że kiedy 
| ciało, które wydaje pewien stały dźwięk, od-
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dala się od nas, wówczas w  okresie jednej 
sekundy o trzym ujem y isto tn ie  m niej fa l 
dźwiękowych, aniżelibyśm y ich otrzym ali, 
gdyby ciało to  pozostaw ało na  m iejscu, 
a skutkiem  tego  w m iarę jego  oddalania się 
ton  dźw ięku staje się coraz niższym . I  p rze
ciwnie, w m iarę zbliżania się dźwięczącego 
ciała wysokość tonu  odpow iednio w zrasta. 
Ton zaś właściw y, czyli ilość d rgań , k tó re 
w ykonyw a dźwięczące ciało w pew nym  
okresie czasu, pozostaje is to tn ie  bez zm iany 
i odczuwam y go norm alnie w tedy  ty lko, je 
żeli ciało to nie zm ienia wcale swojej w zglę
dem nas odległości, to  je s t an i się zbliża ani 
też oddala.

F izeau  zastosow ał m etodę D opplera do 
badania fal św iatła (i d latego  zow iemy ją  
zw ykle m etodą D opplera i Fizeau). B arw a 
prom ienia odpow iada tu  wysokości tonu, 
albowiem jedno i d rug ie zależy w łaściw ie 
od stosunkowej ilości drgań . A  więc w  razie 
postępowego ruchu  obserw atora, albo też 
ciała, w ysyłającego prom ienie, barw a ich 
pow inna ulegać zm ianie. Inaczej mówiąc, 
łam liwość pew nego m onochrom atycznego 
prom ienia (prom ienia zasadniczej barw y) 
pow inna wzrastać, to je s t zbliżać się ku  fio
letowej g ran icy  w idm a w m iarę  zbliżania się 
ku nam  ciała świecącego i zm niejszać się, to 
je s t cofać ku  g ran icy  czerwonej w m iarę od
dalan ia się ciała. D la spraw dzenia zasady 
D opplera w zastosow aniu do fa l dźw ięko
w ych w ystarcza naw et szybkość lokom oty
wy i odległość k ilku  kilom etrów ; inaczej się 
jed n ak  dzieje p rzy  badan iu  fa l św iatła. W o
bec nadzw yczajnej szybkości ich ru ch u  po
stępowego, na ziemi nie posiadam y w aru n 
ków takich, ażebyśm y m ogli spraw dzić 
i pochw ycić zm ianę barw y w m iarę zbliża
n ia się lub oddalania ciała świecącego, 
a zresztą zm iany te  m uszą być tak  bardzo 
nieznaczne, że różnicy  odcienia w n a jlep 
szych naw et w arunkach  żadne oko odczuć- 
by nie m ogło. A  jed n ak  d rogą  ana lizy  
widmowej m ożem y niety lko  dostrzedz, ale 
naw et m atem atycznie ściśle obliczyć p rzesu
w anie się (przemieszczanie) lin ij w  w idm ach 
pew nych gw iazd stałych, a naw et samego 
słońca, bądź to  ku  fioletow ej, bądź też ku  
czerwonej g ran icy  w  m iarę zbliżania się 
ty ch  ciał k u  nam , lub też  oddalan ia się 
od nas.

A naliza tak a , przeprow adzona z naukow ą 
ścisłością, może nam  dać dokładne w yobra
żenie nietylko o kierunku, ale i o bezwzględ
nej szybkości ruchu ciał niebieskich. Nale
ży jednak  nadm ienić, że w najw yższych 
n aw et obserw ow anych do dnia dzisiejszego 
szybkościach (ruchu gw iazd od nas lub ku  
nam ), wynoszących około 50000 m  na se
kundę, przesunięcie linij w idm ow ych bywa 
nadzw yczaj m ałe i wynosi m aluczką zaled
wie cząstkę przestrzeni, rozdzielającej dwie 
żółte linie sodu. W obec tego badania w id
m owe ruchów  ciał niebieskich na podstaw ie 
m etody D opplera i F izeau w tak im  tylko 
razie zasługują na w iarę, kiedy dokonywa 
je  obserw ator w praw ny, zapomocą odpo
wiednich, zupełnie dokładnych narzędzi i je 
żeli w yniki jego  badań zgadzają się zupeł
nie z fak tam i nowemi, dostrzeżonem i w dro
dze badań  bezpośrednich. Jak o  w spaniały 
probierz nieom ylności zasady Dopplera i F i
zeau możemy wskazać dokonane ostatn iem i 
czasy (1901) odkrycie dwoistości pięknej 
gw iazdy a W oźnicy (Capella—Koza) i w ie
lu  innych.

W  czasach ostatn ich  stosowano nader 
usiln ie m etodę analizy widmowej do bada
n ia  fizyko-chemicznego ustro ju  słońca, a po
m im o to jed n ak  w yniki tych  badań  były 
częstokroć nadzwyczaj zwodnicze. Ł atw o 
to  zrozumieć, jeżeli ty lko  uw zględnim y tę 
okoliczność, że cała teorya badań  widm o
w ych polega n a  tej zasadzie, uznanej a prio
ri, że dw a ciała, k tóre dają  w idm a jednako
we, m uszą być ciałam i identycznem i. Skąd
inąd jednak  wiemy, że jeden  i ten  sam  gaz, 
o ile go um ieścim y w dw u różnych w arun
kach  tem peratu ry  i ciśnienia, w ydać może 
dw a różne widm a. Jeżeli więc na słońcu, 
ezy też na innym  globie niebieskim  pew ien 
gaz znajduje się w w arunkach  tak ich , k tó 
ry c h  na ziemi odtw orzyć nie możemy, to 
m ówczas gaz ów, jakkolw iek dobrze nam  
znany  i istn iejący naw et w naszej atm osfe
rze, posiadać jednak może tak ie  widmo, 
z którego nie rozpoznam y go wcale. Otóż 
jeżeli w w idm ie pewnej gw iazdy dostrzega
m y linie, jak ich  nie posiada żaden ze zna
n ych  nam  pierw iastków  chem icznych, to 
z tego nie możemy jeszcze w nioskować z zu
pełną pewnością, że na  gwieździe owej is t
n ie ją  jakieś ciała, k tó rych  nie znam y na
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ziemi, chociaż w  pew nych przypadkach I 
wniosek tak i może być zupełnie słusznym. I 
I  z drugiej strony, jeżeli np. w widm ie słoń 
ca nie znajdujem y charak terystycznych  linij 
tlenu, to  jeszcze nie dowodzi, że gaz ów 
tam  nie istnieje, ponieważ znajdując się 
w w arunkach nam  nieznanych, może on w y
daw ać widmo zupełnie odmienne.

Szkodliwym  je s t przedewszystkiem  n a d 
m iar zapału  do wszelkich nowych idei i w y
snuw anie wniosków przedwczesnych, bo | 
przynosi to isto tn ie więcej szkody i stra ty  J 
sił, aniżeli istotnego pożytku. Jakkolw iek 
więc analiza w idm ow a stanowi dziś jeden 
z najpotężniejszych, a może naw et najpo
tężniejszy środek poznania u stro ju  chemicz
nego ciał wszechświata, jednakże wyniki, 
k tóre o trzym ujem y tą  drogą, możemy uw a
żać za pew ne o ty le tylko, o ile w badaniach 
naszych uw zględniliśm y wszelkie możliwe 
w danych w arunkach  powody błędów i sa- 
mooma mienia.

P. Trzciński.

SPR A W O Z D A N IE .

Nowa praca  2 zakresu mykologii Królestwa.
W  ciągu kilkoletnich badań p. Eichler z Mię

dzyrzeca, zgromadził bardzo obfity materyał do 
mykologii Podlasia, którego znaczna część ogło
szona została w X V I i X V II tomach Pamiętnika 
-Fizyograficznego, a częściowo we Wszechświecie. 
Prócz znacznej liczby grzybów pospolitszych, 
okolica ta  dostarczyła mnóstwa rzadkości mało 
znanych lub dotąd nie opisanych. Materyał ten 
opracował opat J .  Bresadola z Trydentu i ogła
sza w nowopowstałem w Bęrlinie pod redakcyą
H. Sydowa piśmie Annales Mycologici. P ierw 
szy zeszyt powyższego czasopisma zawiera począ
tek rozprawy Bresadoli p. t. „Fungi polonici“ 
str. 65 —96, specyalnie grzybom podlaskim przez 
p. Eichlera zebranym poświęconej. Prócz licz
nych uwag prostujących i uzupełniających niedo
statecznie zbadane gatunki grzybów, znajdujemy 
tu dyagnozy łacińskie nowych gatunków Poly- 
porus podlachicus; Trametes flavescens, subsi- 
nuosa, Solenia confusa; Odontia Brinkmanni; Ra- 
dulum Eichlerii; Corticium sublaeve, Eichleria- 
num, albo ochraceum przez Bresadolę opisanych.

Cenny ten przyczynek fizyograficzny rzuca 
nowe światło na mykologię Królestwa Polskiego 
i wzbogaca ją łicznemi nabytkami, dając jedno
cześnie najpochlebniejsze świadectwo zabiegom 
i spostrzegawczości dzielnego naszego fizyografa, 
p. Eichlera. S u  Cli.

K R O N IK A  NAUKOW A.

—  Teoryą  gwiazd nowych. Jak  wiadomo 
Seeliger tłumaczy' pojawianie sią gwiazd nowych 
przez wkroczenie ciała ciemnego do masy mgła
wicowej. Halm sądzi, że hypoteza ta wystarcza, 
by zdać sprawę ze wszystkich zaobserwowanych 
zjawisk, z tem wszakże dopełnieniem, że przy
puścić należy, iż gęstość masy kosmicznej nie 
jest jednostajna, lecz wzrasta od brzegów ku 
środkowi ciężkości. W  takim razie przenikaniu 
ciała ciemnego towarzyszą wogóle ruchy obroto
we i ciało to staje się środkiem wiru rozżarzo
nych gazów, które za sobą pociąga. Wobec tego 
rozszerzanie się i przesuwanie linij widma stają 
się wynikami założonych ruchów, co uwalnia od 
powoływania się, wraz z Voglem i Wilsingiem, 
na wpływ wysokich ciśnień.

(Buli. d. 1. Soc. astr. de France). nr. h. h.

—  Plamy słoneczne a tem peratura. Karol
Normann przeprowadził dla ostatniego trzydzie
stolecia badania, podjęte przez Koppena, nad 
peryodem plam słonecznych a waryacyami w rocz
nych średnich temperaturach ziemi. Z tablicy, 
jaką sporządził on dla okresu od r. 1870 do 1900 
wynika, że roczna temperatura średnia ulega 
peryodycznym wahaniom o peryodzie przybliże
nie równym peryodowi plam słonecznych : plamy 
sprowadzają spadek raczej temperatury ziem
skiej, to znaczy, że krzywa, wyobrażająca wa- 
ryacye temperatury jest równoległa z odwróconą 
krzywą, wyobrażającą częstość plam słonecznych.

(C. R.). m. h. h.

—  Znaczenie szczawianu wapnia w  odży
wianiu się roślin. Badania znacznej ilości ro
ślin stwierdzają zawsze obecność kryształów 
szczawianu wapnia we wszystkich ich organach. 
M. Amar robił doświadczenia nad roślinami goź- 
dzikowatemi (Caryophyllaceae), które zazwyczaj 
zawierają bardzo wiele tych kryształów, szcze
gólnie w liściu i łodydze.

Rozmieszczenie kryształów w liściu i łodydze 
bywa rozmaite, zależnie od wysokości liścia 
i międzywęźla, a zawsze zadziwiająco jednakowe 
u najrozmaitszych rodzajów goździkowatych 
(u Dianthus, Lychnis, Tunica, Saponaria i in.). 
Brzeg liścia jest zwykle najbogatszy w kryształy 
szczawianu wapnia, umieszczone między wiązka
mi, w komórkach leżących bezpośrednio pod 
tkanką palisadową; w ogonku i pochewce liścia 
również obfite kryształy znajdują się w komór
kach stykających się z endodermą łodygi; w ło
dydze zaś tuż pod węzłem kryształy leżą wyłącz
nie w komórkach endodermy i są mniej liczne, 
a zaczynając od najniższego węzła ku górze ilość 
coraz bardziej zmniejsza się i wreszcie zupełnie 
znika.
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Badania te stwierdzają, że im dalej od brzegu 
liścia, tem kryształy szczawianu wapnia stają się 
mniej liczne, i każą przypuszczać, że powstają 
one kosztem soków organicznych, zaraz po ich 
wytworzeniu się, pozostając w komórkach, które 
leżą najbliżej tkanek asymilacyjnych i przewo
dzących.

Samo przez się nasuwa się teraz pytanie, czy 
kryształy zostają złożone we wspomnianych ko
mórkach w takiej postaci ostatecznie, czy też 
przeciwnie są jeszcze przeznaczone do wykonania 
pewnych zadań w sprawie rozwijania się nowych 
organów.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, Amar w y
rwał kilka egzemplarzy rozmaitych goździkowa- 
tych wówczas, gdy posiadały 5 — 6  par liści, i po 
starannem obmyciu korzeni wodą destylowaną 
dla oczyszczenia ich z przylegających grudek 
ziemi, hodował je  w cieczy pożywnej, zupełnie 
niezawierającej związków wapiennych, która
miała skład następujący :

W ody destylowanej . . . 1000 </
Azotanu am onowego..................0 ,50 g
Siarczanu magnezowego . . . 0,25 
Fosforanu potasowego . . . .  0,35 
Azotanu potasow ego..................0,35

i minimalną ilość żelaza.
W ykonane po 55 dniach przecięcia liści, które 

rozwinęły się podczas sztucznej hodowli roślin, 
i liści dawniejszych wykazał}', że pierwsze są zu
pełnie pozbawione szczawianu wapnia, drugie 
zaś zawierają kryształy w takiej samej ilości 
i takich rozmiarów, jak  u roślin rosnących w wa
runkach naturalnych. To samo spostrzeżenie da
je  się zastosować do górnej i dolnej części ło 
dygi-

Oczywiście kryształy szczawianu wapnia na
leży uważać za wydaliny, a oprócz tego wspom
niane spostrzeżenia przedstawiają pewne dane co 
do możliwości otrzymania roślin zupełnie pozba
wionych tych kryształów.

Przypuszczenie to Amar udowodnił wynikami 
swoich badań. W  tym celu zasiał po dwa na
siona rozmaitych gatunków goździkowatych 
(Lychnis dioica. Lychnis Gitliago, Saponaria offi
cinalis i in.), jedne w cieczy pożywnej, inne 
w ziemi. Liście, łodyga i korzenie tych roślin, 
które rozwinęły się z nasion zasianych w ziemi, 
zawierały kryształy normalnie rozmieszczone, 
w roślinach zaś hodowanych w cieczy niepodob
na było wykryć nawet śladów szczawianu wapnia.

(Compt. Rend.). Cz. St.

—  Ssaki kopalne p o łu d n io w o -a m e ry k ań 
skie. W  „Scliriften des La Plata M useums11 
dr. S. Roth opisuje szczątki niektórych ssaków 
wymarłych, znalezione w Patagonii, między któ- 
remi na szczególną uwagę zasługują kości koń
czynowe koni południowo amerykańskich (Equi- 
dae), należących do gatnnku Equus, Hippidium ;

i Onohippidium, u którego bocznych palców już 
zupełnie brak. Onohippidium jednak musiał roz
wijać się niezależnie od koni, ponieważ budowa 
jego czaszki jest zupełnie odrębna. Przypadek 
ten jest tem ciekąwszy, że z Ameryki południo
wej znany jest jeszcze jeden rodzaj zwierząt ko
pytnych, mianowicie jednopalcowy Thoatherium, 
należący do dalekich od koni Proterotheridae, 
który początkowo posiadał kończyny również 
pięciopalcowe.

(Prometheus). Cz. St.

—  W p ływ  arszeniku na wymoczki. Sand 
wykonał ciekawe doświadczenia nad wpływem 
arszeniku na wymoczki. Do doświadczeń uży
wał on zawsze po jednym wymoczku, umieszczo
nym w kropli wody, do której dodawał potrosze 
rozmaicie rozcieńczone roztwory arszeniku i na
stępnie badał wpływ tego związku na działalność 
życiową wymoczka, a zwłaszcza na natężenie pro
cesu dzielenia się. W iększa zawartość arszeni
ku okazywała się zawsze zabójczą, mianowicie : 
Vi non zabijała wymoczka w kilka minut, '/lucn o 
we 2 dni, ’/ 100ooo w ® dni. Gdy rozcieńczenie 
doszło do Yi ooo ■ oo i wymoczki znosiły dobrze 
obecność trującego związku, ale dzielenie się od
bywało się powolni ej, niż w zwykłych warun
kach : osobnik znajdujący się w wodzie z arsze- 
nikiem w ciągu 8  dni wydał 45 nowych, gdy 
w niezawierającej go dał początek 55 nowym 
w tym samym czasie. Dopiero wobec dalszego 
rozcieńczenia dało śię zauważyć wzmocnienie się 
procesu dzielenia s ię : dla Ysooioot przewaga 
w szybkości rozmnażania się wymoczków, znaj
dujących się w wodzie z dodatkiem arszeniku 
była jeszcze nieznaczna, ale już wobec * / io  ooo ooo 
w ciągu 8  dni jeden taki osobnik wydawał 1 0 0  
nowych. Po jeszcze dalszem rozcieńczeniu ar- 
szenik przestawał działać i dzielenie się odbywa
ło się tak, jak  w zwykłych warunkach. Zatem 
rozcieńczenie 1/ 10 000 0oo przedstawia najpomyśl
niejsze warunki dla wymoczków.

W  doświadczeniach tych zasługują na podkre
ślenie dwie następujące okoliczności : najpierw 
to dwojakie działanie arszeniku, który zupełnie 
tak samo, jak  u ludzi, w silniejszem rozcieńczeniu 
niszczy życie wymoczków, a w słabszem okazuje 
się nadzwyczajnie pomyślnym dla jego rozwoju; 
a następnie fakty reagowania tych żyjątek na 
wpływ związku, znajdującego się w tak  silnem 
rozcieńczeniu.

(Comptes rendus). B. D.

—  Przypadki dz iew orództw a (Parthenoge-  
nesis) U roślin wyższych zostały stwierdzone 
stosunkowo niedawno. Pierwsze takie spostrze
żenie zrobił A. Kerner w r. 1876 nad pewnym 
gatunkiem szaroty skandynawskiej (Gnaphalium 
s. Antennaria alpina), która nie rośnie wcale 
w Europie środkowej. Spostrzeżenie Kernera 
podawano niejednokrotnie w wątpliwość i do
piero w r. 1898 potwierdził je Juel po bardzo
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starannem sprawdzeniu. Przed 11 laty zauwa
żył to samo Murbeck na niektórych gatunkach 
przywrótnika (Alchemilla), mianowicie u Alche- 
milla sericata, alpina, pubescens i vestita, rosną
cych dziko w okolicach Sztokholmu albo też ho
dowanych w miejscowym ogrodzie botanicznym. 
Obserwowane przez niego okazy nie wytwarzały 
wcale pyłku, a jednocześnie wydawały później 
owoce, chociaż w blizkości nie było okazów 
z pręcikami, z których pytek mógłby się dostać 
na znamię. D. F. Fay z Kolorado zrobił takie 
samo spostrzeżenie nad pewnym gatunkiem ru- 
tewki (Thalictrum Fendleri), a James Overton 
w okolicach Chicago nad innym gatunkiem tej 
samej rośliny (Th. purpurascens). Należy dodać, 
że wszystkie obserwowane rośliny były dw u
pienne, t. j. na okazach danych znajdowały się 
tylko kwiaty słupkowe; badacze zaś, zajmujący 
tą  kwestyą, wykopywali je z ziemi w takim 
czasie, gdy naokoło nie było nigdzie okazów 
z rozwiniętemi pręcikami i następnie umieszczali 
je w miejscu, dokąd wiatr nie mógłby nawet 
przynieść' pyłku. Kerner okazy szaroty skandy
nawskiej umieścił w ogrodzie w Europie środko
wej. Możliwość skrzyżowania z pokrewnemi ga
tunkami wykluczał zarówno długotrwały świeży 
wygląd znamienia, jak i b rak  cech mieszanych 
u roślin, które wyhodowano z nasion niezapłod- 
nionych.

(Prometheus). B . D.

—  W pływ powietrza i promieni słonecz
nych na kiełkowanie roślin. Znowu dowie- 
dzionem zostało, że nasiona przechowywane bez 
dostępu powietrza dłużej zachowują zdolność 
kiełkowania. P . Emil Laurent jeszcze w jesieni 
1894 r. przedsięwziął cały szereg doświadczeń 
w tym kierunku; dlatego więc pomieścił pod 
dzwonami, z pod których wypompowano powietrze, 
nasiona 25 różnych roślin i jednę część z nich 
wysiał po 2 latach, drugą po 5, inną zaś do
piero po 7 latach i 4 miesiącach.

Dla kontroli wysiewano jednocześnie takież 
same nasiona, przechowywane w dostępie powie
trza pod dzwonami, zakorkowanemi watą. I  jed
ne i drugie dzwony przechowywano w ciemności.

Z wyników otrzymanych po wysianiu wszystkich 
nasion okazuje się, że wszystkie nasiona, które 
zawierają tłuszcze, bezwątpienia przechowywu- 
ją  się znacznie lepiej bez dostępu powietrza, tak 
np. zachowuje się kapusta, gorczyca, rzepak, 
kmin i tykwa; jeden mak tylko zdaje się stano
wić wyjątek, gdyż po 5 latach wykiełkowały 
tylko nasiona przechowywane w powietrzu. 
Zresztą przecie i w praktyce już oddawna zna
ny jest szkodliwy wpływ powietrza na konserwa- 
cyę nasion zawierających tłuszcz, i prawdopodob
nie nie mylnem jest przypuszczenie, że przyczy
na tego leży w szybkiej przemianie tłuszczów, 
w nasionach zawartych, pod wpływem tlenu po
wietrza. Inaczej trochę zachowuj ą się nasiona boga
te w mączkę, gdy bowiem szpinak, groch, rapon-

ka, koniczyna konserwują się lepiej i dłużej bez 
dostępu powietrza, to jęczmień, żyto, pszenica, 
owies i kukurydza w tym przypadku tracą zu
pełnie zdolność kiełkowania.

Tego jednak ujemnego Wpływu nie należy 
przypisywać brakowi powietrza (tlenu głównie), 
gd3Tż, jak dowiódł p. E. L., trująco działała tu 
wielka ilość C 02, który się zebrał pod dzwonami. 
Gaz ten wytwarza się zwjrkle w tem większej ilo
ści im więcej wody zawierają nasiona; jeżeli zaś 
nasiona pszenicy zostały poprzednio wysuszone, 
mogły one czas dłuższy przechowywać się 
w próżni bez żadnej dla siebie szkody.

Ciekawe jest działanie powietrza na nasiona 
Caffea arabica. Przechowywano dwie jednako
we porcye nasion kawy: jednę w próżni, drugą 
zaś pod dzwonem w dostępie powietrza, ( idy po 
4 miesiącach wysiano je, wzeszły tylko te na
siona (nb. wszystkie), które przechowywały się 
w próżni.

Oprócz tych doświadczeń przez wyżej wymie
nionego badacza dokonane zostały jeszcze i inne, 
skierowane do tego, aby wyjaśnić, jak i wpływ 
na nasiona wywierają promienie słoneczne; zacho
dzi bowiem pytanie, czy promienie te na nasiona 
nie działają równie szkodliwie, jak na niektóre 
grzyby i wogóle na bakterye. Dlatego pomiesz
czono nasiona pszenicy, żyta, czarnej i białej gor
czycy, koniczyny białej, Taraxacum officinale, 
Hieracium, SOnchus oleraceus i Senecio vulgaris 
w płaskim cylindrze szklanym i wystawiono na 
działanie promieni słońca w czasie największej 
insolacyi (koniec maja do lipca 1895 r.). Jed 
nocześnie takie same nasiona przechowywano dla 
kontroli w ciemności. Po wysianiu jednych i dru
gich porcyj okazało się, że nasiona poddane dzia
łaniu promieni słońca straciły zupełnie lub prawie 
zupełnie zdolność kiełkowania, wytrzj^malszemi 
jednak są większe i z białą łupiną, niż mniejsze 
i pokryte łupiną ciemną.

Ponieważ zaś wyniki te przeczą rezultatom 
nadzwyczaj ścisłych badań p. Tiny Tammes, do
konanych w tym kierunku w r. 1900, i ponieważ 
metodzie p. Emila Laurenta można zarzucić pew
ne niedokładności, pytanie co do działania pro
mieni słonecznych na nasiona nie może być uwa
żane za zupełnie i zadawalająco rozstrzygnięte; 
owszem, wymaga ono tembardziej dalszych ści
słych badań.

(Naturw. Rund.). Ad. Cz.

R< )ZMAITOSCT.

—- T o w arzystw o  astronomiczne francu
skie. Societe Astonomiąue de France, założone 
w r. 1887 przez Flammariona, liczy obecnie 1392 
członków, mieszkających we Francyi i 982 człon
ków zagranicą. W ydaje ono miesięcznik Bul
letin d. 1. Soc. astr. de France, który, prócz
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członków Towarzystwa posiada 300 abonen
tów płatnych. W  r. 1890 T-wo otworzyło dla 
wszystkich swych członków obserwatoryum oraz 
wykłady z różnych dziedzin astronomii.

Przewodniczącymi w T-stwie byli kolejno K. 
Flammarion, H . Faye, Bouąuet de la Grye, F. 
Tisserand, J . Janssen, A. Cornu, O. Callandreau; 
obecnie przewodniczy H. Poincare, sekretarzem 
generalnym jest Flammarion.

A rtykuł 1-szy statutów opiewa: „T. A. F . ma 
na celu zjednoczenie osób, zajmujących się prak
tycznie lub teoretycznie astronomią lub interesu
jących się rozwojem tej nauki oraz rozszerzaniem 
jej wpływu na oświatę u m y s ł ó w — W kładka 
roczna wynosi 1 0  fr.

Przypomnijmy, że i u nas w r. 1897, jeżeli się 
nie mylimy, podniesiono projekt założenia „Pol
skiego towarzystwa przyjaciół astronomii11, ale 
nie zdołano nawet zgrupować niezbędnego mini
mum członków założycieli.

m. li. h.

—  T e le g ra f  bez drutu w  mieście „Electri-
cal W orld and Engineer" donosi, że towarzystwo 
„Marconi W ireless Telegraph Company u zrobiło

próbę zastosowania wynalazku Marconiego do ko- 
munikacyi telegraficznej miejskiej w Nowym 
Yorku. Telegramy przesyłano ze statku „Um- 
b riaa , znajdującego się w dokach okrętowych, 
do jednego z budynków w mieście, przyczem 
linia powietrzna między stacyą wysyłającą a od
bierającą wynosiła około mili angielskiej. Za
znaczyć należy, że między obu punktami leży du
żo bardzo wysokich budynków żelaznych. Od
bieracz ustawiono na dachu domu, służącego za 
stacyę odbiorczą, a telegramy wysyłano z wierz
chołka masztu flagowego „U m bryi11. Próby zo
stały uwieńczone pomyślnym wynikiem, gdyż na 
stacyi odbiorczej otrzymano znaczną ilość telegra
mów bez wszelkich przerw i zakłóceń.

to. w.

ODPOW IEDZI REDAKCYI.

Szan. Autorkę uwag o przyczynach powsta
wania płci upraszamy o wskazówkę, jak można 
z Nią przeprowadzić korespondencją listowną.

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. 27 m aja do d. 2 czerwca 1903 r.

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

Dzień
Barometr
700 m m  -j-

Tem peratura w  st. C

W
ilg

ot
no

ść
śr

ed
ni

a

Kierunek
WIATRU

Szybkość w me
trach na sekundę

Suma
o p a 

d u

U w a g i

7 r. l  p. 9 w. 7 r. i  p. 9 w. Najw. Najn.

27 ś. 52,7 52,8 52,8 14,0 20,0 18,4 21,0 13,0 72 n e "n e 3e -
28 c. 53,2 53.0 54,1 16,2 23,6 19,2 24,0 14,5 57 s e :!n e '-’s e 'j 0,0 •  o 5 15 p. b. krótko.
29 p. 55,5 54,4 52,7 16,8 22,0 19,8 23,4 14,0 59 SB^SE^SE ■' —

30 s. 51,4 49,9 48,7 17,0 22,6 20,4 24,0 15,5 58 SE 2SE!ISE2 —
31 N. 49,1 48,3 48,2 16,9 23,8 20,6 25.0 15,8 60 s e 3e 7s e 5 0,0 •  b. dr. o 215 i T

1 p . 47,6 46,9 46,8 18,4 25,2 18,3 25,8 15,6 58 e s '2e 3s w 2 3,4 •  od 330 p. z przer.; ▲: T
2 w. 46,3 44,7 43,7 17,2 23,0 18,5 24,5 16,0 72 s e 3s 's e 3 0,3 A dr. kilkakrotnie.

Średnic 50,1 19,6 62 3,7

T R E Ść. J . Loeb. Niektóre zasadnicze pojęcia i fakty z fizyologii porównawczej mózgu, tłum. Z. S .— 
Chleb (odczyt), przez inż. T. Chrząszcza (ciąg dalszy). — Światło i analiza widmowa, przez P . Trzciń
skiego (dokończenie). — Sprawozdanie. - -  Kronika naukowa. — Rozmaitości. — Odpowiedzi red. —

Buletyn meteorologiczny.

W ydawca W . W R Ó B LEW SK I. Redaktor BR. ZNATOWICZ.

.HodBoaeHO U,eH3ypow. BapmaBa 22 MaH 1903 r. Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, Nowy Świat 34.




