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PO S T Ę PY  C H EM II B IA Ł K A . ')

Ze w szystkich ciał chemicznych, jakie 
istnieją, na  najw iększą zasługują uw agę 
ciała białkow ate, podłoże, a może isto ta  ży
cia i jego zagadek. Niema życia bez ciał 
b iałkow atych. Poznanie tych  ciał jes t dla 
chemii najszczytniejszem  zadaniem  do speł
nienia, a dla w szystkich nauk biologicznych 
byłoby założeniem  nowych, niespożytych 
fundam entów .

I.

Cząsteczkę ciała białkow atego, t. j .  tę je 
go ilość idealną, k tó ra  już  dalej m echanicz
nie je s t niepodzielną, możemy sobie, w m yśl 
teoryj, n a  k tó rych  się pięknie w spiera cała 
olbrzym io rozw inięta chemia, wyobrazić, j a 
ko g rupę  średnio z tysiąca atom ów  złożoną, 
w której sk ład  wchodzą atom y węgla, wo
doru, tlenu, azotu, siarki. A tom y te, tak  
jak  i w  w ielu innych  zw iązkach organicz
nych, u k ład ają  się w ściśle określone po-

’) Całkowita literatura przedmiotu, wyjąwszy 
prace z ostatnich czasów, znajduje się w „Chemie 
der Eiweisskorper“ Cohnheima 1900, oraz w ze
stawieniu liossela w Berichte 34-3214 (1901), 
przetłumaczonem (z licznemi błędami w korekcie) 
w Revue gen. d. Sciences 1902 nr. 10 z dopeł
nieniami autora.

] m niejsze grupy, łączące się dopiero, ju ż  jako  
jednostki, ze sobą dalej. Te cząsteczki zło- 

I żone łatw o się rozszczepiają bądź w organiz
mie, gdzie spraw a daje się niekiedy podpa
trzeć, bądź w rękach chemika. Fizyologicz- 

i nem  rozszczepianiem  jest rozszczepianie en
zymowe, laboratoryjnem  gotow anie z kw a
sam i lub  zasadam i, t. j . hydroliza chemicz
na, a również i utlenianie. Rozpadow i czą
steczki złożonej tow arzyszy zawsze p rzy j
m owanie w określonem m iejscu wody. M iej
sca rozpadu są w ciałach złożonych zawsze 
jedne i te same.

Jeżeli zapomocą jakiegokolw iek sposobu 
hydrolizujem y cząsteczkę laktozy (cukru 
mlecznego), m ającą dw anaście atom ów w ę
gla (C12H 22On ), to cząsteczka zawsze się 
rozpada na  dwie połowy, z k tórych  każda 
będzie zaw ierała po 6 atom ów  węgla :

C12H 22On  +  H 20  =  2CtiH l2Ofl .

R ozpad inny, np. na dwie części, z k tó 
rych  by jed n a  zaw ierała 3 atom y węgla, 
a d ruga 9, je s t niemożliwy. Z tego w ypły
wa, że cząsteczka laktozy składa się z dwu 

| ściśle określonych g rup  atomów, g rup , po- 
! łączonych dopiero ze sobą już  jako jednost

ki, ale luźniej, niż atom y ze sobą w każdej 
grupie. W  to miejsce luźniejszego połącze
nia uderza enzym  lub  kw as cząsteczką w o
dy, rozszczepia i nasyca pow stające wolne 
wartościowości odłam kam i cząsteczki wody.
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Na zasadzie podobnego zachow ania się czą
steczki laktozy i na zasadzie szeregu innych  
je j w łasności chem ia (Em il F ischer) p rzed 
staw ia jej cząsteczkę i jej sposób rozpadan ia  
się w  postaci następującego obrazu :

CH2.OH CH, CH 2.OHCH2.OH

CH.OH CH.OH
I I

CH.OH CH.OH

I /I I I
CH.OH / CH.OH
I /  I
CH /  CH.OH

/I / I + H 20 =  I I
/C H .O H  O CH.OH CH.OH CH.OH

O I / I I I
\  CH.OH/ CH.OH CH.OH CH.OH
\l / I
CH /  CHO

\ /  
laktoza

CHO CHO
galak- gliko- 
toza ') za 1:)

Podobnych ciał, złożonych z ciał p ro s t
szych po odjęciu wody, zna chem ia o rg a
niczna bardzo wiele. P rzez hydrolizę tych  
ciał, t. j. rozszczepienie ich działaniem  enzy
mów lub kwasów, pow stają  zawsze, przy- 
jąw szy wodę, owe w ytw ory prostsze.

Takiem i w łaśnie ciałam i złożonemi, lecz 
złożonemi bez porów nania bardziej, niż w ę
glow odany (np. laktoza), są ciała b ia łk o w a
te. Jeżeli jakiekolw iek ciała białkow ate 
rozszczepiają się pod działaniem  trypsyny , 
albo krótkiego gotow ania z kw asem  roz 
cieńczonym, to  przedew szystkiem  jako  od
łam ki pow stają  t. zw. album ozy i peptony, 
ciała niekrystaliczne, m ające jeszcze cha
ra k te r ciał białkow atych, nie spotykane 
wszakże w organizm ach. Cząsteczka tedy  
ciał białkow atych n a tu ra ln y ch  składa się 
z k ilku  grup , z k tó rych  każda m a ch a rak te r 
białkow aty. Dopiero przez dalsze rozszcze
pianie pow stają związki, n ie m ające już  
wcale charak teru  białkow atego, nie dające 
już  w cale reakcyi b iuretow ej i k rystaliczne 
(o czem będzie niżej).

B adanie budow y chemicznej ciał b iałko
w atych polega dzisiaj na  w szechstronnem  
jakościow em  i ilościowem b adan iu  p ro d u k 
tów  krystalicznych  ich rozszczepiania. Te 
prace prow adzą K ossel w  H eidelbergu, E m il 
F ischer w B erlinie i inni.

P ro d u k ty  krystaliczne rozszczepiania ciał 
białkow atych, znane dziś w ilości kilkudzie- |

‘) Galaktoza i glikoza są między sobą stereo- 
izomervczne.

sięciu ciał i dla w szystkich ciał b iałkow a
tych, ogólnie biorąc, te  same, m ożna p o 
dzielić na następujące grupy.

1. G rupa, dająca początek mocznikowi, 
CO(NH2)2. G rupą tą  jes t guanidyna, czyli 
im idom ocznik, w ystępująca w połączeniu 
z kwasem  am idow aleryanow ym  jak o  argi-
nm a.

NH,

C =  0
\

NH,

mocznik

n h 2

CH3 NH,
1 /

CH, C = N H /

c h 2

/ I
CH,

/ 1 \ /
C = N H CH, NH CH,

\
NH,

1l
CH.NH2
t

CH.NHj

COOH COOH

guanidyna
kwas

amidowale- arginina
ryanowy

G rupa ta  je s t niezm iernie w ażna ze wzglę
du na to, że azot ciał białkow atych w fizyo- 
logicznej przem ianie m atery i głów nie w y
dziela się jako  mocznik. Żeby tę  grupę te 
dy przerobić na  mocznik, ustró j spostrzebo- 
w uje niewiele pracy, tym czasem  z pozostałego 
azotu m usi tw orzyć m ocznik drogą syntezy. 
Oczywiście organizm  zupełnie inaczej p ra 
cuje, żyw iąc się b iałkam i, zawierającem i 
bardzo dużo arg in iny  (np. protam inam i, 
o n ich  niżej), niż żywiąc się białkam i, nie- 
m aj ącemi praw ie wcale argininy, np. zeiną, 
stanow iącą bardzo w ażny sk ładnik  białkow y 
ziarn  kukurydzy  (do tej pory  nie znam y 
ciała białkow atego, k tó reby  wcale arg in iny  
nie zawierało).

2. G rupa kwasów  dw uam idow ych z se
ry  i tłuszczowej aż do lizyny, czyli kw asu 
dw uam idokapronow ego

N H 3.(CH2)4.CH.NH2.COOH .

3. G rupa kw asów jednoam idow ych, m a
jąca  bardzo dużo p rzedstaw icie li: tu  należą 
kw asy  jednoam idotłuszczow e, począwszy 
od glikokolu, czyli kw asu  am idooctowego 
N H 2.CH2.COOH, aż do leucyny, czyli kw asu 
am idokapronow ego N H 2.C5H 10.COOH ; tu  
należy najgłów niejszy, choć nie jedyny 
przedstaw iciel g rup  z siarką, kwas amido- 
tiom leczny, czyli cysteina, przechodząca 
z łatw ością w  znaną w  m edycynie cystynę 
(tw orzy kam ienie moczowe, od pęcherza po
chodzi nazwa).
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Prócz kwasów jednozasadowych należą tn  
również i kwasy dwuzasadowe, jak  kwasy 
asparaginowy i glutaminowy.

4. Grupa aroma
tyczna, której przed
stawicielem jest ty 
rozyna, czyli kwas 
paraoksyf enyloamido- 
propionowy, dająca sa
ma, jak i w  ty  cli cia
łach, w których w y 
stępuje jako grupa 
w cząsteczce, czerwo- 
no-fioletowe zabarwie
nie gdy ulega ogrze
waniu z azotanem rtęciowym, zawierającym 
nieco azotynu (reakcya Miliona).

Prócz tych pro
duktów rozszcze
pienia spotyka 
się jeszcze m ię
dzy niemi spo
ro ciał innych, 
mniej pospoli
tych i przez to 
mniej ważnych.

Wogóle powiedzieć można, że węgiel nie 
tworzy w cząsteczce ciał białkowatych łań
cuchów dłuższych, jak  po 6 atomów w łań
cuchu, z czego wynika, że jeżeli ustrój na
prawdę jest w stanie tworzyć tłuszcz kosz
tem białka (na co nie wszyscy się godzą), 
to  przerobienie węgla białkowego na węgiel 
tłuszczowy, który w grupie kwasu steary
nowego tworzy 18-toatomowy łańcuch, wy
maga w części pracy syntetycznej.

Azot występuje prawdopodobnie całkowi
cie, jako grupa amidowa NH2, odpowiadają
ca amoniakowi. Azotu nitrylowego N 0 2, 
odpowiadającego kwasowi azotowemu, ni- 
trozylowego NO, odpowiadającego kwasowi 
azotawemu, ani azowego N2, gdzie dwa 
atomy N połączone są ze sobą, w ciałach 
białkowatych niema.

NH3
I

C—CH3 — CH.COOH 

tyrozyna

Siarka występuje prawdopodobnie w wię
kszości ciał białkowatych pod dwiema po
staciami, z których wszakże żadna nie od
powiada ani kwasowi siarkowemu, ani siar
kawemu. Jedna z nich, pochodna siarko
wodoru, odszczepia się bardzo łatwo pod 
wpływem alkaliów, drugą można odkryć 
dopiero, spaliwszy białko. Pierwsza właśnie 
jest przyczyną ciemnego lub czarnego za
barwieniu, a nawet takiegoż osadu, jakie 
dają wszystkie ciała białkowate ogrzewane 
z ługiem i solą jakiegokolwiek metalu, dają
cego ciemny siarczek, np. z octanem ołowiu. 
Mała zawartość procentowa siarki (0,3 do 
2,2$) i dwupostaciowość jej w cząsteczce 
wykazują, że na te najmniej dwa konieczne 
atomy S przypada w cząsteczce ciała biał
kowatego w najlepszym razie paręset ato
mów węgla, około półtora raza tyle atomów 
wodoru i t. d.

Większość ciał, otrzymywanych przez roz
szczepienie ciał białkowych, zna bardzo do
brze chemia fizyologiczna, ustroje bowiem 
rozszczepiają ciała białkowate w głównych 
zarysach tak samo, jak  kwas w kolbie. Gli- 
kokol (NH,.CH.i.COOH) w połączeniu z kwa
sem benzoesowym (C6H 5.COOH) występujeja- 
ko kw. hippurowy (COOH.CH2NHCO.C6H 5) 
w większej ilości w moczu końskim, w połą
czeniu z kwasem cholalowym (C24H40O6) jako
kw. glikocholowy C00H .CH 2NH.C24H 3il0 4-
Leucyna i tyrozyna, dwa ciała występu
jące bardzo często razem, znajdują się 
w znacznej ilości po trawieniu trypsynowem 
w kiszkach, wydzielają się obficie podczas 
gnicia białka. Cystyna w przypadkach cho
robowych występuje w moczu i tworzy 
kamienie. Asparagina

C2H 3.NH2.CO.NH2.COOH

i jej homologon glutam ina

C;fH- .NH2 CO.NH2.COOH ,

które są amidami kwasu asparaginowego 
i glutaminowego, występują w wielu rośli
nach jako materyał, z którego rośliny two
rzą ciała białkowate.

II.

') Wzory Baumanna.
Te ciała, któreśmy poznali, łączą się che

micznie ze sobą i tworzą dopiero pepton,
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ciało, uważane dzisiaj za pierwszy, najwyż
szy stopień ciał białkowatych (ale sztuczny, 
peptony bowiem w natui'ze w ystępują tylko 
jako stadyum przejściowe w przewodzie po
karmowym, zatem właściwie in vivo ich 
niema). Pepton jest ciałem białko watem. 
Jeżeli rozdzielimy chemicznie jego cząstecz
kę, to żadna z części już nie będzie miała 
charakteru ciała białkowatego. Każdy ro
dzaj białka naturalnego ma swój mniej wię
cej odmienny pepton. Peptony dlatego są 
uważane za ciała białkowate, że dają od
czyn biuretowy, którego nie daje żaden ze 
znanych produktów rozszczepiania białka, 
a który mogą dawać wszystkie bez wyjątku 
ciała białkowate J).

Ponieważ reakcya biuretowa jest jedną 
z najważniejszych własności ciał białkowa
tych, zatrzymujemy się nad nią nieco dłu 
żej. Reakcya biuretowa polega na tem, że 
jeżeli do roztworu, zawierającego białko, 
dodamy sody lub potażu gryzącego w nad
miarze i odrobinę bardzo rozcieńczonego 
roztworu siarczanu miedzi, to powstanie za
barwienie czerwono-fioletowe, fioletowe, lub 
niebiesko fioletowe, zależnie od rodzaju cia
ła białkowatego. Reakcya biuretowa ma 
swoję nazwę od biuretu, związku, który  po
wstaje z dwu cząsteczek mocznika z w y
dzieleniem cząsteczki amoniaku, jeżeli mocz
nik in substantia ogrzewać będziemy w su
chej probówce. B iuret daje powyższe za
barwienie z sodą gryzącą i siarczanem mie
dzi. Ciało fioletowego koloru, które w tej 
reakcyi powstaje, było wydzielone i badane, 
budowa jego jednak nie jest jeszcze ustalo
na. Odczyn biuretowy dają wszystkie cia
ła, które posiadają dwie grupy CONH, na 
jednym  atomie węgla lub na jednym  atomie 
azotu lub połączone wprost ze sobą, które 
zatem odpowiadają jednem u z trzech na
stępujących typów :

J) Świeżo w laboratorium Kossla Herzog wy
kazał (Z. f. physiol. Ch. 37-248 1902), że reak- 
cyę biuretową daje histydyna, jeden z produk
tów rozszczepiania ciał białkowatych. Wobec 
tego jednak, że to ciało jest względnie rzadkie 
między produktami rozszczepiania, a odczyn biu
retowy dają wszystkie ciała białkowate, fakt ten 
nie zmienia powyższego, ani tego co nastę
puje.

CONH,, C0NHo
/  “ /  CONH.,

NH CH, |
\  \  CONH,

CONH, CONH2
biuret malonamid oksamid

Ponieważ peptony daję reakcyę biureto
wą, a produkty ich rozszczepienia nie, przy
puszczać trzeba, że te produkty łączą się ze 
sobą w peptonach w taki sposób, że tworzą 
grupę atomów, odpowiadającą jednemu 
z powyższych typów 1). Rozpad odbywa się 
właśnie w miejscu owego połączenia, m ają
cego charakter grupy biuretowej.

Poznaniu budowy peptonów stoi na prze
szkodzie to, że dotąd żaden pepton nie był 
wydzielony w stanie chemicznie jednorod
nym, a peptonów jest prawdopodobnie bar
dzo wiele. W edług przyjętych pojęć pepton 
jes t odłamkiem albumozy, albumoza jest 
odłamkiem białka naturalnego. W czą
steczce białka jest w każdym razie parę 
grup, dających odczyn biuretowy. W jaki 
sposób peptony i albumozy są ugrupowane 
w cząsteczce białka, chemia nie ma żadnego 
pojęcia, a to tembardziej, że pojęcie albu
mozy jest bardzo nieokreślone, a i pojęcie 
peptonu różnym ulegało przemianom.

Jeżeli zwrócimy uwagę, że różnorodność 
produktów rozszczepiania ciał białkowatych 
jes t znaczna, że te produkty mogą się łączyć 
ze sobą w peptonie -w różnych stosunkach 
i może w różny sposób, że peptony przez 
przyjmowanie coraz to nowych grup mogą 
tworzyć mnóstwo nowych ciał, że różne 
peptony i albumozy mogą się w różny spo
sób łączyć ze sobą, że nawet te ciała, które 
chemia określa jako ciało białkowate wła
ściwe, jako już nie mające charakteru albu- 
moz i peptonów (ciała białkowate właściwe 
trudniej się rozpuszczają, niż albumozy i pep
tony, roztwory ich podczas gotowania krzep
ną, czego nie czynią albumozy i peptony) 
mogą się łączyć luźno z ciałami niebiałko- 
watemi, jak  globina z hem atyną w hemo
globinie, że wreszcie ciała białkowate bar
dzo chętnie łączą się mniej lub więcej luźno

*) Hofmeister (Rev. gen. d. Sc., 1903, nr. 9) 
wypowiada swoje poglądy na sposób, w jaki ciała 
krystaliczne mogłyby się łączyć ze sobą w pep
tonach. Szkic niniejszy był ułożony przed ogło
szeniem artykułu Hofmeistra.
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nawzajem ze sobą, to łatwo nam będzie zro
zumieć, że przyroda posiada ciał białkowa
tych ilości prawdopodobnie olbrzymie.

Oczywiście ciężar cząsteczkowy ciał biał
kowatych jest bardzo wysoki. Oznaczenie 
ciężaru cząsteczkowego ma dzisiaj o tyle 
tylko racyę bytu, o ile się od niego nie wy
maga za wiele. W  obecnym stanie chemii 
ma ono tę zresztą wcale nie drugorzędną 
wartość, że wykazało, iż ciężar cząsteczko
wy ciał białkowatych waha się najczęściej 
w granicach kilku do kilkunastu tysięcy. 
Hofmeister np. oblicza wzór empiryczny se- 
rumalbuminy (jedno z białek krwi) krystali
zowanej następujący C4r,0H720Nu6S6O140 , co 
odpowiadałoby ciężarowi cząsteczkowemu 
10 166. Te liczby mają wartość tylko przy
bliżoną. Zapomocą kilku odmiennych me
tod różni autorowie wykazali, że ciężar czą
steczkowy owalbuminy (jedno z białek jaja) 
waha się między 4 618 a 6542, kazeiny, 
najgłówniejszego białka mleka, 6500 do 
6542 1), hemoglobiny 15 000—17 000.

Niezmiernie ciekawem jest zestawienie 
rozmiarów bardzo drobnych narządów, np. 
średnicy migawek, z prawdopodobnemi wy
miarami cząsteczek ciał białkowatych, obli- 
czonemi przez Lobry de Bruyna *). W yni
ka z nie^o, że średnica migawek, ledwie wi
dzialnych pod mikroskopem, niewiele jest 
większa albo nie jest większa od wymiarów 
cząsteczki ciał białkowatych (Wróblewski ,1).

Z wysokim ciężarem cząsteczkowym 
w mniej lub więcej ścisłym związku znaj
dują się właściwości ciał białkowatych, jak 
ich bezkształtność, wysalanie się, koloidal- 
ność i atrakcya powierzchniowa.

Ciała białkowate są w znacznej większości 
bezkształtne, bezkształtność ta jednakże nie 
jest ogólną charakterystyczną cechą ciał 
białkowatych, jak  to długi czas mniemano. 
Przeciw temu mniemaniu przemawiały już 
znane dawno, od pół wieku, białka krysta
liczne roślinne (w nasionach dyni, w orze
chach amerykańskich) i krystalizowane tak 
samo dawno hemoglobiny. Ostatecznie jed
nakże mniemanie te zostało zachwiane, gdy

l) Por. Yaubel. Journ. f. prakt. Chemie 60 .  
55 (1899).

®) Rec. traw cliim. Pays-Bas 19-251.
3) Krak. Akad. Umiejętn., także Journal, f. 

prakt. eh. N. F. 6 4  (1901).

!

Hofmeister w Strasburgu w r. 1890 wykry
stalizował albumin z jaja  kurzego, a po 
nim inni kilka innych ciał. Dziś otrzyma
nie 100 ej białka krystalicznego nie należy 
do trudnych zadań, a kryształy końskiej se- 
rumalbuminy dochodzą wielkością do całe
go milimetra.

Krystalizowanie ciał białkowatych jest 
faktem bardzo interesującym, nie ma jed
nakże tego olbrzymiego znaczenia, jakie po
siada wogóle przekrystalizowywanie ciał 
chemicznych w celu otrzymania chemicznie 
czystego, jednorodnego preparatu, ciała biał
kowate bowiem skutkiem atrakcyi po
wierzchniowej posiadają w wysokim stop
niu, jak  to zostało wykazane, w chwili opa- 

| dania z roztworu własność ściągania innych 
c ia ł : barwników, soli i t. p. O ile tedy kry- 

| staliczność preparatu chemicznego wogóle 
daje pewną gwarancyę jego czystości, o tyle 
tego nie można powiedzieć w tym stopniu
0 ciałach białkowatych.

W ysalanie cial białkowatych, t. j. osadza
nie ich z roztworu zapomocą dodania dużej 
ilości soli (np. siarczanu amonowego), jest to 
jeden ż najpospolitszych sposobów oczysz
czania ich od zanieczyszczeń, które pozo
staną w roztworze. Różne zachowanie się 
rozmaitych ciał białkowatych wobec róż
nych soli służy nawet do dziś dnia za jednę 
z główniejszych choć kruchych podstaw kla- 
syfikacyi ciał białkowatych. W ysalanie się 
nie jest wyłączną właściwością ciał białko- 

I watych, dają się często wysolić tak samo 
| i inne ciała o wysokim ciężarze cząsteczko

wym, jak  węglowodany wyższe, mydła i t. d.
Koloidalność polega na nieprzesiąkaniu 

przez błony zwierzęce i roślinne (pęcherz, 
pergam in i t. p.), jeżeli z jednej strony bło
ny jest roztwór białka, a z drugiej woda 
(dyaliza). Tę własność zużytkowywa się 
bardzo często w celu oddzielenia od białka 
soli mineralnej, węglowodanów prostych
1 t. p. ciał, przesiąkających w podobnych 
warunkach bardzo łatwo.

W ysalanie a potem dyaliza są często uży
wane, gdy chodzi o oczyszczenie preparatu 
ciała białkowatego.

Temu oczyszczaniu bardzo przeszkadza 
przyciąganie powierzchniowe. Jeżeli weż- 

i  mierny roztwór, w którym prócz ciała biał
kowatego znajdują się jeszcze np. wręglowo-
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dany, jakieś barwniki, sole, enzymy, i jeżeli 
zapomocą jakiegokolwiek sposobu strącimy 
białko z roztworu, to powstający osad skut
kiem przyciągania powierzchniowego ścią
gnie ze sobą w znacznym stopniu i inne 
ciała. Dlatego oczyszczanie ciał białkowa
tych jest nadzwyczaj trudne, dlatego do tej 
pory niewiadomo, czy ciała mineralne, stale 
znajdowane w popiele ciał białkowatych 
(przytem najczęściej przez różnych autorów 
w różnej ilości) należą do ich cząsteczki, czy 
też są tylko zanieczyszczeniem. Tak samo 
dlatego do tej pory nie wiemy, czy enzymy 
są ciałami białkowatemi, czy nie, ponieważ 
zawsze mamy obawę, że enzym, dający re- 
akcye białkowe, dlatego je  daje, żeśmy, 
otrzymując preparat enzymu, strącili z roz
tworu jakieś obce ciało białkowate, a enzym 
został przez nie tylko ściągnięty.

Racyonalnej klasyfikacyi ciał białkowa
tych dzisiaj jeszcze niema. Racyonalną 
może być tylko taka, któraby się trwale 
opierała na chemicznej budowie cząsteczki, 
a w tej mierze chemia posiada jeszcze za- 
mało danych. W szystkie istniejące klasy- 
fikacye są mniej lub więcej niewystarczają
ce. Nie będziemy się tu  wdawali w szcze
góły, jako zbyt specyalne, zaznaczymy ty l
ko jeden punkt.

Odróżnia się często białka naturalne od 
białek denaturowanych, np. serum album ina 
wydobyta z krwi i rozpuszczająca się w wo
dzie będzie białkiem naturalnem , a serum
albumina, ścięta przez ogrzewanie roztworu 
wodnego i nierozpuszczająca się już w w o
dzie, białkiem denaturowanem. WTszystkie 
białka, powstające z krzepnięcia, powstające 
przez połączenie ich z metalami, przerobio
no przez kwasy i zasady na acidalbuminy 
i alkalialbuminy i t. p. są białkam i denatu- 
rowanemi. Białka zaś wydobywane z ustro
ju  delikatnie, przez krótkie zetknięcie z alko
holem (długie denaturuje), wysalanie, dia
lizę—są białkam i naturalnem i. Ten podział 
jest słuszny o tyle, o ile się twierdzi, że 
jedne ciała białkowate są podobniejsze do 
naturalnych, niż drugie. Serumalbumina 
jest wtedy naturalną, gdy się znajduje we 
krwi, bo z chwilą, gdy ją  przez szereg róż
nych czynności z krw i wydobędziemy, jest 
już może denaturowaną, już może jej czą
steczka nie jest taka sama, jaka była

w ustroju żywym. Jakie mamy prawo przy
puszczać, że cząsteczka hemoglobiny w otrzy
manych kryształach nie różni się niczem 
od cząsteczki w ciałku czerwonem krwi? 
A  jeżeli się różni, to jest już denaturowana.

Ciała białkowate znajdujemy w przyro
dzie pod trojaką postacią. Ciecze zwierzę
ce i roślinne, jak krew, limfa, sok komórko
wy i t. p. zawierają ciała białkowate w sta
nie rozpuszczonym. Dodać należy, że nowsze 
prace wykazały, że roztwory ciał białkowa
tych przewodzą prąd elektryczny, że mogą 
w  nich występować aniony i kationy, że 
zatem ciała białkowate tworzą niewątpliwe 
roztwory, podlegające prawom van t ’Hoffa, 
wbrew dawnej teoryi Bungego i innych, 
którzy twierdzili, jakoby ciała białkowate 
nie były nigdy rozpuszczone, a zawsze były 
tylko w stanie napęcznienia. Powtóre, ciało 
białkowate razem z innemi ciałami orga- 
nicznemi i nieorganicznemi tworzy żywą 
protoplazmę, osobliwą masę, której stan sku
pienia stoi pośrodku między stanem ciekłym 
a stałym. Pod podobną, może nieco bar
dziej stałą postacią występują albuminoidy 
(jak oseina, elastyńa i t. p.) u  zwierząt, ja 
ko ciała szkieletowe, t. j. te ciała, które nie 
wchodząc nigdy w skład komórek, wypeł
niają przestrzenie między niemi, tworząc 
jakoby szkielet w znaczeniu histologicznem. 
Potrzecie, ciała białkowate, służące jako 
m ateryał odżywczy dla zarodków rosną
cych, najczęściej u roślin, mają postać stałą, 
a czasem nawet krystaliczną, jak  to ma 
miejsce w nasionach dyni lub w orzechach 
amerykańskich (Bertholletia excelsa). B iał
ka krystaliczne, wydobywane na drodze 
mechanicznej, mają oczywiście największą 
gwarancyę naturalności.

(DN)
W. Szumowski.

J. LOEB.

NIEKTÓRE ZASADNICZE POJĘCIA 
I FAKTY Z FIZYOLOGII PORÓWNAWCZEJ 

MÓZGU.

(Dokończenie).

6. Nie poruszaliśmy dotąd sprawy najważ
niejszej, a mianowicie sprawy psychicznych 
własności zwierząt. Psychizmem nazywa
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my zjawisko wtedy, kiedy jest ono funkcyą 
świadomości. Ale z czego można sądzić, że 
zwierzę jest obdarzone świadomością, lub 
też nie. Niektórzy fizyologowie i psycholo
gowie radzą sobie poprostu w ten sposób, że 
uważają za probierz celowość danej czynno
ści. Jeżeli zwierzę reaguje tak  samo, jak 
postąpiłby w danym  przypadku obdarzony 
rozumem człowiek, to wtedy autorowie ci 
uważają, że zwierzę to posiada świadomość. 
W  ten sposób zaliczane bywają do katego
ryi czynności psychicznych rozmaite odru
chy, zwłaszcza zaś instynkty; tak  samo 
przyznawaną bywa świadomość rdzeniowi 
pacierzowemu ze względu na celowość jego 
czynności. Zobaczymy później, że wiele 
takich reakcyj należy do kategoryj tropi z- 
mów i zupełnie tak samo odbywa się 
u roślin. AV ten sposób musielibyśmy ro
ślinom również przyznać życie psychiczne. 
Musianoby przyznać je także maszynom, 
gdyż tropizmy polegają poprostu na urzą
dzeniach maszynowych. Ostatecznie na tej 
drodze dojść musimy konsekwentnie do ob
darzonych duszą cząsteczek i atomów.

Z drugiej strony nie brakło fizyologów, 
którzy zdawali sobie całkowicie sprawę 
z metafizycznego charakteru i nicości takich 
spekulacyj; jedyne wyjście widzieli oni w cał- 
kowitem wykluczeniu z zakresu fizyologii 
całej kwestyi duszy i świadomości i poprze
stawali wyłącznie na badaniu następstw ope- 
racyj wykonanych na mózgu. Ale takie postę- 
wanie stanowczo idzie zadaleko. Błąd me
tafizyków polega nie na tem, że zajmują ich 
zagadnienia zasadnicze, al§ na tem, że po
sługują się wadliwemi metodami badania 
i zastępują istotne wyjaśnienie rzeczy czczą 
grą wyrazów. Fizyologią mózgu porzuca
jąc swe zasadnicze zagadnienie, a mianowi
cie teoryę świadomości, pozbawia się zara
zem źródła, z którego pochodzą najpiękniej
sze jej owoce. Natomiast należy wystrzegać 
się błędnych ścieżek metafizyki i szukać 
metod prowadzących do rzetelnych wyja
śnień, a nie do gry wyrazów. Psychologia 
zwierząt i fizyologią mózgu posługują się tu 
jedną i tą  samą metodą polegającą na istot- 
nem poznaniu procesu zasadniczego, który 
jest elementarną częścią składową każdego 
zjawiska psychicznego i jest tu  tem samem, 
czem jest odruch w dziedzinie fizyologii

układu nerwowego. Takim procesem zasad
niczym jest mojem zdaniem pamięć koja
rząca. „Pod nazwą pamięci kojarzącej ro
zumiem urządzenie, mocą którego dana pod
nieta wywołuje nietylko ten skutek, jaki 
odpowiada zarówno jej własnej naturze, jak 
i specyficznej budowie tworu pobudliwego, 
ale wywiera obok tego jeszcze skutki odpo
wiadające podnietom innym, a mianowicie 
takim, których działaniu organizm dawniej 
kiedyś podlegał współcześnie, lub prawie 
współcześnie z działaniem podniety obe
cnej “ . Jeżeli zwierzę jest podatne do tresu
ry, jeżeli zdolne jest się czegoś nauczyć, wte
dy obdarzone jest pamięcią kojarzącą. Wte
dy może mieć świadomość. Na zasadzie te
go kryteryum  można wykazać, że u wy
moczków, jamochłonnych i robaków niema 
ani śladu pamięci kojarzącej, a co za tem 
idzie i świadomości. U owadów i mięcza
ków sprawa ta  nie jest jeszcze wryjaśniona 
we wszystkich szczegółach. Pewnem jest 
tylko, że wiele zwierząt kręgowych jest 
prawdopodobnie obdarzonych świadomością. 
K ryteryum  to może się okazać bardzo poży- 
tecznem dla rozwoju psychologii porówna
wczej, której w takim razie podajemy zada
nie doniosłe w skutkach i łatwe do rozwiąza
nia, a mianowicie: zbadać, u jakich przedsta
wicieli poszczególnych klas państwa zwie
rzęcego spotykamy pamięć kojarzącą. Speł
nienie tego zadania będzie stanowiło treść 
przyszłej psychologii porównawczej.

7. Wobec naszego kryteryum  upada teo
rya metafizyczna, przyznająca duszę mate
ryi wogóle lub całemu światu zwierzęcemu; 
podobnież ostać się nie może teorya duszy 
rdzeniowej. Tak samo bezpodstawnem sta
je- się przypuszczenie, że odruchy celowe 
i instynkty zawierać muszą w sobie domiesz
kę pierwiastku psychicznego. Grdyby .ce
lowość mogła być probierzem świadomości, 
w takim  razie należałoby również uważać 
i czynność organotwórczą za akt świadomy; 
w tworzeniu się bowiem narządów celowość 
bije w oczy, bodaj że więcej niż w instyn
ktach i odruchach. Zamiast teoryi duszy 
wszystkich postaci zwierzęcych, zbudować 
musimy inną, podług której tylko pewne 
gatunki zwierząt obdarzone są świadomo
ścią, która nadto zjawia się dopiero po osią
gnięciu pewnego okresu rozwoj u zarodkowe-
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go. T łum aczy się to  przez to , że pam ięć 
kojarząca wiąże się z pewnemi specyalnem i 
m echanizm am i, k tó re znajdujem y tylko 
u  pew nych zw ierząt i to  dopiero począwszy 
od pewnego określonego stadyum  rozw oju 
zarodkowego. Z poglądem  ty m  zgadza się 
fak t, że kręgow ce posiadają narząd  specyal- 
ny, którego zniszczenie znosi pam ięć ko ja
rzącą i to  w yłącznie tę  ostatn ią; narządem  
ty m  je s t mózg. W idzim y dalej, że kręgow 
ce, k tó re nie m ają wcale pam ięci ko jarzą
cej, albo m ają ją  ty lko  w słabym  stopniu  
rozw oju (np. żarłacz lub żaba) po w ycięciu 
m ózgu nie różnią się zupełnie, albo różnią 
się tylko bardzo niewiele co do sposobu rea
gow ania od zw ierząt norm alnych. F a k t, że 
n iektóre ty lko zw ierzęta obdarzone są m e
chanizm am i specyalnem i niezbędnem i dla | 
pam ięci kojarzącej (a zatem  i dla św iado
mości), nie pow inien nas dziwić zbytecznie, j  
przecież ta k  samo niek tóre ty lk o  zw ierzęta 
posiadają urządzenia niezbędne do tego, by  
prom ienie Avychodzące z jednego  świecącego 
p u n k tu  przestrzeni zbierać się m ogły  w  jed 
nym  punkcie narządu  w rażliw ego na św ia
tło  i t. p. W  zjaw isku skraplan ia ' gazów  
fizyka pokazuje nam , ja k  stan  skupien ia m o
że się zmienić nagle, chociaż zm ienność 
innych param etrów  je s t ciągła. N iedo
rzecznością byłoby dowodzić, że w n a tu 
rze ożywionej zm iany nag łe  są niem oż
liwe.

Nie wszystkie, ale w iele odruchów  je s t  ce
lowych. Celowość ta  je s t podstaw ow em  z a 
gadnieniem  fizyologii. Ale m ojem  zdaniem  
niewiele nam  się tu  może p rzydać zarówno 
antropom orficzny „dobór n a tu ra ln y 11 ja k  
i przew ażna część m etafizycznej spekulacyi 
szkoły L am arcka. P o d łu g  m nie, chem ia 
fizyczna je s t przedew szystkiem  pow ołana do 
rzucenia tu  b raku jących  nam  do tąd  prom ie
ni św iatła.

Za najw yższy i na jisto tn ie jszy  cel, do któ- 
sego fizyologia m ózgu dążyć pow inna, uw a
żać m ożem y zbadanie m echanizm u czynno
ści m ózgow ia, zw łaszcza zaś pam ięci ko ja
rzącej, gdyż św iadom ość je s t ty lko  funkcyą 
tej ostatniej. P anu jące  dziś poglądy  o um iej
scowieniu funkcyj w korze mózgowej tr a 
k tu ją  obraz pam ięciow y jak o  m atery a ł zło
żony w kom órce lub g ru p ie  kom órek. 
W  przyszłej m echanice czynności m ózgu

teorya dynam iczna obrazu pamięciowego 
zastąpić będzie m usiała dzisiejszą teoryę 
m ateryalistyczno-histologiczną.

T łum . Z. 8.

C H L E B .
Odczyt wygłoszony w krakowskiera Towarzystwie techniczne™ 

dnia 24 kwietnia 1903 r.

(Dokończenie).

Pieczywo reagu je zawsze kwaśno, a ilość 
kw asu zależna jes t od sposobu przyrządza
nia, jakości środka rozpulchniającego, tem 
p eratu ry  i czasu, w jakiej ciasto leży nim  
zostanie wypieczone. G rager i N essler ba
dali cały szereg różnych chlebów na ich 
kwasow ość i podają dla pieczywa n a  droż
dżach 0,091, n a  zaczynie 0,41 lg  przeliczone 
na kw as mleczny. Kwasowość w wysokim  
stopniu  zależy od tem peratu ry  i czasu; im 
ciasto dla w yruszenia pozostaje w tem pera
tu rze  wyższe i dłuższy czas, tem  więcej m o
że w ytw orzyć się kw asów  i kwasowość chle
ba je s t wyższą. Chleb wiejski, chłopski, po
siada z reg u ły  najw yższą kwasowość.

M usimy jeszcze zapoznać się z niektórem i 
chorobam i chleba.

Najczęściej spotykam y się z pleśnieniem. 
Jeżeli chleb, zwłaszcza czarny, będzie trzy 
m any  w wilgoci, to u lega wówczas łatw o 
pleśnieniu. P a m ię ta m y ,. że na  zbożu, a n a 
stępnie w m ące znajduje się bardzo wielka 
ilość m ikroorganizm ów , a m iędzy tem i i za
rodnik i pleśniaków, otóż zdaw ałoby się naj- 
słuszniejszem owe pleśniaki m ąki czynić od- 
powiedzialnem i za pleśnienie chleba. Tak 
jednakże nie jest. B adania W elta, Tho- 
m anna i innych w ykazały, że tem peratu ra  
w ypiekania chleba je s t dostatecznie wysoka, 
aby zabić w szystkie pleśniaki, zatem  zaka
żenie m usi następow ać już  po upieczeniu 
chleba przez zarodniki pleśniaków, jak ie  
zawsze spotykają się w pow ietrzu  w  stosun
kowo wielkiej ilości. W elt uważa, że chleb 
spleśniały  je s t bardzo dla zdrowia szkodli
wy, jednakże ponieważ chleb tak i posiada 
nieprzyjem ną, a często i odrażającą woń 
i sm ak, przeto tru d n o  przyjąć, aby k tokol
w iek m ógł go spożywać, a tym  sposobem 
i jego  szkodliwość przestaje być groźna.
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W  tem peraturze pieczehia chleba giną 
nietylko pleśniaki i drożdżaki, ale i bakte
rye zwłaszcza chorobotwórcze. Jednakże 
znane są nam bakterye, które z łatwością 
przetrzym ują tem peraturę pieczenia, należą 
one do grupy tak  zwanych bakteryj ziem
niaczanych i giną dopiero* po 6-godzinnem 
gotowaniu. Bakterye te zwane są dlatego 
ziemniaczanemi, że odkryto je po i’az pierw
szy na ziemniakach, na których też są zaw
sze obecne; są one bardzo rozpowszechnione 
w przyrodzie i znajdują się również i w m ą
ce. Otóż czasami ośrodek chleba przyjmuje 
własności gumiaste, dozwalając wyciągać 
długie n itki śluzu. Z chleba takiego, a na
stępnie z mąki wydzielono szereg bakteryj — 
bacillus mesentericus vulgatus i fuscus, 
(Flugge), następnie bacillus mesentericus 
panis viscosi I  i I I  (Vogel)—które są uwa
żane za przyczyny tej choroby chleba. 
Sztuczne próby zakażenia chleba bakterya- 
mi potwierdziły powyższe przypuszczenia. 
Chorobie tej ulega najczęściej chleb z mąki 
ciemnej, zwłaszcza gdy mąka była przecho
wywana w składach wilgotnych tak, że bak
terye m o g ły  się dostatecznie rozmnożyć; 
wówczas już w przeciągu 24 godzin po w y
pieczeniu występują silne objawy choroby, 
a w następnych 24—48 godz. całe wnętrze 
chleba zostaje zamienione na masę śluzowa
tą, galaretowatą, dającą się ciągnąć w dłu
gie nitki. Jeżeli jednakże ilość bakteryj 
jest niewielka, to wówczas tworzą się w Chle
bie tylko większe lub mniejsze gniazda 
o własnościach gumiastych. Chleb o wła
snościach podobnych jes.t zdrowiu bardzo 
szkodliwy i powoduje silne zaburzenia w tra 
wieniu.

Znane jest zjawisko, że nagle w pewnych 
wsiach lub nawet okolicach występują na 
rozmaitych pokarmach, zwłaszcza mącz- 
nych, czerwone punkciki. Zjawisko to po
wodowało dawni ej szemi czasemi przeraże
nie ludności owych okolic, która zjawisko 
to przypisywała jakim ś mocom nadzwyczaj
nym. W innych tych zjawisk, którzy jak  
twierdzono, trzym ają z dyabłami, poddawa
no surowej inkwizycyi i zazwyczaj,po wstęp
nych torturach, kończono z nimi ostatecznie 
stosem. W  ten  sposób w wiekach średnich 
padło niejedno życie młode lub stare pod 
wpływem przesądu cierpiąc prześladowanie

za działalność drobnych, niewinnych bak te
ryj. Bakterye te, zwane Micrococcus pro- 
digiosus (Cohn), wielkością nie przechodzą 
1 jj., posiadają barwnik czerwony, stąd też 
wystąpienie swoje zaznaczają silnem szkar- 
łatnem  zabarwieniem podłoża. W ystępują 
na pokarmach barwiąc je czerwono, a jeżeli 
gdzieś w jakiejś okolicy zagnieżdżą się, 
mogą być usunięte tylko przez skrzętną 
i uważną czystość. Dawniej, kiedy o ja
kiejś szczególniejszej czystości nie było 
wyobrażenia, bakterye te nawiedziwszy 
pewne okolice, trzym ały się ich uparcie, wy
stępowały na wszystkich pokarmach, bar
dzo zaś chętnie na chlebie, szerząc przera
żenie. Że gromadne wystąpienie tych bak
teryj gdzieś na wsi, jeszcze i dzisiaj wyAvoła 
zaniepokojenie, obawy ludności i tajemne 
komentarze, to więcej niż pewne,—jeszcze 
nie zaszliśmy tak daleko, aby wiadomości 
naukowe tego rodzaju dotarły do szerokich 
mas ludu.

Na zakończenie wypada nam jeszcze 
rozpatrzeć wartość chleba jako poży
wienia.

Dla łatwiejszego zrozumienia kolei, jakim  
chleb ulega w procesie trawienia, musimy 
przypomnieć sobie parę faktów z fizyologii 
ogólnej.

Trawienie pokarmu następuje w ustach, 
żołądku i kiszkach. Pokarmy w ustach 
i żołądku zostają rozdrobnione i zwilżone 
cieczami, a im dalej posuwają się w kisz
kach, tem bardziej ulegają zmianom i roz
kładom. W  jam ie ustnej pokarmy zostają 
do pewnego stopnia przygotowane do dal
szego trawienia. Przez gryzienie i żucie 
zostają rozdrobnione, a nadto przez ruch 
szczęk z gruczołów jam y ustnej wydzielona 
ślina pokarmy zwilża, rozpulchnia i ułatwia 
ich przełknięcie. Ślina jest to ciecz czysta, 
ciągliwa, alkalicznie działająca, bez smaku 
i zapachu, zawierająca enzym ptyalinę. E n 
zym ten podobny jest do dyastazy, który 
mączkę zamienia na dekstryny i cukier. 
O tej własności śliny, a ściślej jej enzymu 
ptyaliny, można łatwo się przekonać, żując 
kawałek chleba przez czas dłuższy : odczu
wać będziemy wrażenie coraz słodszego po
karmu, zachodzi tu  bowiem przemiana mącz
ki lub dekstryny chleba na cukier. W  ten 
sposób w jam ie ustnej, obok rozdrobniania
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następuje ju ż  częściowe scukrzenie mączki 
i dekstryny  pokarmów.

T ak przygotow any pokarm  dostaje  się za 
pośrednictw em  przełyku do żołądka, gdzie 
spotyka się z jego  sokiem. Sok żołądkow y 
je s t to  ciecz bezbarw na, kw aśna, zaw iera ją
ca około 0,3$ kw asu solnego i różne enzy
my, w ydzielające się z odpow iednich g r u 
czołów żołądka. T u  należy enzym p od
puszczki, strącający  z roztw orów  ciała b ia ł
kowate, np. sernik m leka i t. d. Ścięte ciała 
białkow ate u legają działan iu  innego enzym u 
pepsyny podobnej do peptazy , spotkanej 
w mące. B iałko ulega rozkładow i n a  a lb u 
mozy i peptozy i pierw sze p ro d u k ty  ro z 
padania się pep tonu . Sok żołądkow y w sła
bym  tylko stopniu  działa n a  tłuszcze i wę
glowodany.

Po trzech do pięciogodzinnem  działaniu  
niestraw ione części pokarm u przechodzą do 
kiszek cienkich, przyczem  spo tykają  i m ie
szają się z w ydzielinam i gruczołów  brzusz- | 
nych, z żółcią i sokiem kiszek. Soki te  
zm ieniają reakcyę kw aśną n a  alkaliczną 
i w yw ierają na  pokarm  daleko silniej t r a 
wiący wpływ  niż sok żołądkow y. Soki i w y
dzieliny razem  wzięte p rzedstaw iają  się, jak o  
gęsta, bezbarw na i bezwonna, alkalicznie 
działająca ciecz; zaw iera ona wiele soli m i
neralnych  i enzymów. T u spotykam y try - 
psynę, enzym  działający n a  ciała b iałkow a
te  silniej niż pepsyna; enzym  ten  prow adzi 
dalej proces rozpadania się, bo album ozy 
i pep tony przeprow adza w am idy, am ido- 
kwasy, wreszcie w am oniak. Z w iązki azo
towe, k tó re pod w pływ em  pepsyny nie 
u legły  rozkładow i, zostają  ostatecznie s tra 
wione pi’zez trypsynę. W ęglow odany pod 
w pływem  enzym u p tyaliny , podobnego do 
spotkanego w jam ie ustnej zostają p rzepro
wadzone w cukier. W reszcie enzym  lipaza 
rozszczepia tłuszcze.

S tąd widzimy, że w kiszkach odbyw ają 
się najnergiczniejsze działan ia  i części po 
karm u, k tóre pod w pływ em  soku żołądko
wego nie uległy zm ianom , zostają  tu ta j 
ostatecznie w yzyskane czyli .straw ione. S tra 
wione części pokazm u d y fu n d u ją  przez ścia
ny ap a ra tu  traw iącego i zasilają organizm  
jako m ateryał odżywczy; część n ie  straw iona 
zostaje przesunięta do kiszek g rubych  i jak o

pozostałość już  nieużyteczna, a więc balast, 
u sun ię ta  i w ydalona.

Określiwszy w ten  sposób proces traw ie
nia, p rzystąpm y do rozw iązania następu ją
cych p y tań  : jak i sposób części składowe
chleba zostają wyzyskane; k tó ry  chleb je s t 
najłatw iej straw nym  i jak ie  własności chleb 
pow inien posiadać, by  był możliwie dobrze 
w yzyskany?

PRZECIĘTNY SKŁAD CHLEBA

PSZENNEGO ŻYTNIEGO

35,57$ 42,27$
7,06 6,11
4,02 2,31

52,56 46,94
0,46 0,43
0,32 0,49
1,09 1,27

Pierw sze badania w tym  k ierunku  prze
prow adził Meyer, następnie Voit, H ubner, 
Popoff, M enicantti, L ehm ann i inni, a z ba
dań  ty ch  czerpiem y następujące szczegóły.

G rubość m ąki ma znaczny w pływ  na w y
zyskanie chleba przez organizm . Im  lepiej 
ziarno je s t zm ełte, tem  bardziej chleb jest 
straw ny. N ajkorzystniejszem  byłoby, gd y 
by grubość ziarnek m ąki nie przenosiła 
0,22 mm, jednakże nie rzadko m ożna spo
tk ać  m ąki, zaw ierające cząsteczki przecho
dzące 1 mm. Chleb z tak iej m ąki je s t tru d - 

j  no straw ny, a s tudyum  porównawcze, w yka
zało, że ilość ni es traw ionego chleba sporzą- 

j  dzonego ze średnio grubej m ąki wynosi 
12,5$, podczas gdy  z dobrze zmełtej m ąki 
ilość ta  w ynosi ty lko 7,5$, ta k  więc h% po
karm u  trac i się przez niedostateczne zmie
lenie mąki. Różnice te  nie są jeszcze gra- 

[ nicą, gdyż w razie gatunków  m ąki zupełnie 
grubych  m ogą w zrosnąć do wysokości 20°/0, 
ja k  to  m am y np. dla chleba Żarnowego.

Im  m ąka je s t jaśniejszą i m ielszą. tem  
mniej posiada otrąb i naodw rót, grubsze 
mielenie pociąga za sobą zaw artość większej 
ilości o trąb  i ciem niejszą barw ę m ąki. P o 
niew aż w raz z łuską ziarna zostaje oddzie
lona i część przylegająca do niej, a zaw ie
ra jąca , ja k  w iem y, wielkie ilości ciał b ia łko
w atych , to w ynikałoby z tego, że chleb 
ciem niejszy m usi być pożyw niejszy od j a 
śniejszego, gdyż zaw iera więcej ciał protei-

W o d y ...........................   .
Związków azotowych. .
C ukru  ...............................
M ączki, dekstryn  i t. d.
T łu szczu ............................
B ł o n n ik a ........................
P o p io ł u ............................
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nowych. Rzeczywiście chleb ciemny zawie
ra więcej białka, jednakże z powodu obec
ności grubszych cząstek otrąb nie zostają 
one należycie wyzyskane. Badania wyka
zały, że chleb wiele otrąb zawierający zo
staje źle strawiony, a wyzyskanie jest znacz
nie gorsze aniżeli chleba jasnego, bo straty 
substancyi suchej wynoszą do 17%) gdy dla 
jasnego tylko 7%) straty zaś ciał białkowa
tych dochodzą do 52% , a dla chleba jasnego 
do 25% . Grubsze cząstki, otręby, działają 
ujemnie, drażnią one kanały trawiące, po
wodując gorszą pracę, niezupełne trawienie, 
a nawet u trudniają wyzyskanie innych, 
zresztą łatwo strawnych pokarmów.

Chleb z mąki jasnej jest pulchniejszy, po
siada większą objętość wobec tego samego 
ciężaru, niż chleb ciemniejszy. To rozpulch- 
nienie ułatwia lepsze trawienie, podczas gdy 
przeciwnie chleb mało pulchny, mało poro
waty, źle wyruszany, jest trudno strawny.

Pewna drobna ilość kwasowości do 0,09%) 
jaką otrzymuje się gdy fermentacya odbywa 
się pod działaniem drożdży prasowanych, 
czyni chleb nietylko smaczniejszym, lecz 
i łatwiej, strawnym. Silna kwasowość do- j 

chodząca do 0,5$, jaką spotykamy zazwy
czaj w chlebie chłopskim, jest z reguły j 
szkodliwą, bo atakuje zbyt silnie organy 
trawienia. Jednakże zauważyć należy, że 
organizmy przyzwyczajone do wysokiej kwa
sowości (na wsi), znoszą bez najmniejszej 
szkody tę wysoką kwasowość. Silna kwaso
wość ma pewną zaletę, a mianowicie, że 
osłabia wpływ szkodliwy zanieczyszczeń, ja 
kie w chlebie chłopskim jnożna spotkać. L u
dzie ze słabemi żołądkami, zwłaszcza chorzy 
na katar, powinni wystrzegać się spożywa
nia silnie kwaśnego chleba. W razie odży
wiania, się potrawami mieszanemi pewna 
wyższa kwasowość chleba nie szkodzi, a na
wet jest korzystna.

Co dotyczę pytania, jaki gatunek chleba 
jest pod względem bygienicznym lepszy, to 
liczne badania stwierdzają, że chleb pszenny 
jest najzdrowszy i pod każdym względem 
najkorzystniej szy.

Często słyszy się zapewnienia, jakoby 
chleb świeży, jeszcze ciepły, miał być zdro
wiu szkodliwy. Badania Spira i Jungm an
na, jakie w tym kierunku zostały przez nich 
podjęte, nie mogą potwierdzić powyższego

mniemania. Chleb tak świeży jak  i czer
stwy zachowuje się zupełnie jednakowo, tak 
co do śliny, jako też soku żołądkowego 
i kiszkowego, a w szczególności ich enzy
mów. Spostrzeżenie jakoby chleb świeży 
miał być szkodliwym, można tylko w ten 
sposób wytłumaczyć, źe chleb świeży, jako 
pulchniejszy, zostaje łatwo połknięty, nim 
został odpowiednio przez gryzienie rozdrob
niony. Nie rozgryziony chleb świeży two
rzy grudki, które opierają się działaniu soku 
żołądkowego i kiszkowego. Jeżeli jednak 
zostanie dobrze pogryziony, niema żadnej 
różnicy, czy jem y chleb świeży czy starszy.

Sól, jaka bywa dodawana do chleba, ma 
przyczyniać się do łatwiejszego trawienia 
ciał proteinowych.

Ponieważ pieczywo z mąki jasnej posiada 
mało ciał białkowatych, przeto przez dodat
ki różne starano się ilość ich zwiększyć. 
Z różnych propozycyj najważniejszy jest 
dodatek mleka, równie w celu podniesienia 
pożywienia często obok mleka dodaje się 
masła. Inne dodatki mają jak  dotychczas 
tylko lokalne znaczenie, przeto je pomijamy.

Kończąc wykład, reasumujemy nasze 
uwagi.

Mąka użyta na pieczywo powinna pocho
dzić ze zboża zdrowego, dobrze oczyszczone
go. Mlewo powinno być bardzo drobne i za
wierać wiele ciał białkowatych, a możliwie 

! małe ilości otrąb. Dodatki mleka i masła do 
ciasta są bardzo korzystne. Chleb powinien 
być zrobiony na drożdżach prasowanych, 
dobrze wypieczony, silnie porowaty, o kwa
sowości niewielkiej. Wreszcie należy nad
mienić, że chleb pszenny jest najhygienicz- 
niejszy.

Inż. Tadeusz Chrząszcz.

R A K IE T Y  PR Z E C IW G R A D O W E .

Dr. Yidal zakomunikował francuskiemu Towa- 
j  rzystwu Rolniczemu wyniki licznych swych do- 
I świadczeń, dokonanych w ciągu kilku ostatnich 

j  lat, nad rakietami przeciwgradowemi. Oto wnio- 
| ski, do których on doszedł : puszczanie rakiet
| wybuchających może zapobiedz spadnięciu gradu,
| wywołują one w chmurach burzowych duże roz- 
I darcia o postaci kumularnej; punktem środkowym 

j  tych rozpruć jest punkt wybuchu tych rakiet;
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rakiety przeciwgradowe dosięgają, wysokości 
450 «/, przjrczem puszczanie ich, a więc i wyso
kość, można obecnie dowolnie i z pewnością re
gulować.

Dr. Vidal wyraził żal, że kongres w Lyonie 
zajmował się prawie W37łącznie strzelaniem z ar
mat przeciw gradowi, zupełnie zaś nie uwzględ- I 
nił rakiet. Dalej zaproponował on Towarzy
stwu wyrażenie życzenia, by centralne b iu 
ro meteorologiczne zorganizowało przepowiadanie 
burz.

Z powodu komunikatu Yidala znakomity fizyk 
Mascart, dyrektor centralnego biura meteorolo
gicznego, zrobił następujące wysoce charaktery- I 
stj^czne uwagi. Przedewszystkiem przepowiada
nie burz i ogłaszanie tych przewidywań nie da 
się zorganizować prosto i łatwo : jest ono raczej 
prawie że niemożliwe. Oddawna już, bo od cza
sów Leverriera, centralne biuro meteorologiczne 
rozpoczęło te badania. Ale wszystko, co dotych
czas można powiedzieć, sprowadza się do tego, że 
burze co do ogólnego swego charakteru stanowią 
rodzaj choroby atmosferj'; są okresy, w których 
daje się stwierdzić coraz większa ilość burz 
\\' pewnych obszarach; niepodobnaby więc ogła
szać nic ponad to, że, poczynając od takiej i ta
kiej daty, będziemy mieli np. siedem dni burz
liwych; ale to się nie nazywa przepowiednią.

Co do różnych metod, używanych w walce 
z gradem, najwięcej rzeczywiście mówiono 
o strzelaniu z armat do chmur gradowych. Zwo
łano do Padwy kongres, na którym przeszło ty 
siąc osób roztrząsało kwestyę skuteczności grado- 
chronnego strzelania z armat. W  głosowaniu 
uznano skuteczność tej metody niemal jednogło
śnie. Iiezolucya ta  wywołała wielki hałas i en- 
tuzyazm, osobliwie u gazeciarzy, ale, zdaniem 
Mascarta, kwestya ta nie należy do tych, które 
rozstrzygnąć można przez głosowanie po
wszechne.

W  W iedniu przeprowadzono systematyczne 
doświadczenia nad przeciwgradowem strzelaniem 
z armat, brano armaty rozmaitego kalibru, zmie
niano gatunek prochu i t. d., a nadewszj^stko 
badano dokładnie prędkość pocisku. Prędkość 
ta, na początku bardzo wielka, zmniejsza się bar
dzo szybko i już na wysokości 1 0 0  m pocisk 
ulega wpływom prądów atmosfery, pływa w niej 
bezsilny. Pociski te  dosięgają conajwyżej wy
sokości 300 ?x, trudno więc zrozumieć, jak  mogą 
one rozbijać chmury gradowe, które unoszą się 
na wysokościach większych.

Pomimo to zgóry nie należy potępiać tych 
prób, owszem, trzeba prowadzić doświadczenia 
dalej, ale w sposób systematyczny, dokładny, 
aby dojść do wyników prawdziwie pewnych. Nie 
należy tedy zachęcać rolników do jednostkowych, 
niesystematycznych, kosztownych, a niczego nie 
dowodzących eksperymentów'.

Doświadczeniem prawdziwie ścisłem będzie 
takie, którego rezultat brzmieć będzie: w miej

scowości, z której strzelano, nie było gradu, 
zaś w całej otaczającej okolicy spadł grad.

Mascart sądzi, że zalecane przez Yidala pusz
czanie rakiet wybuchowych ma znaczną przewagę 
nad pociskami armatniemi. Pakiety  dosięgają 
wysokości 450, a nawet 500 w, a chmury gra
dowa płyną na wysokościach nie przenoszących 
450 m. W ybuch rakiety, która może ugodzić 
w sam środek chmury, może wywołać w niej sil
ne wstrząśnienie mechaniczne, które zkolei zapo
biegnąć może spadnięciu gradu. Dalsze więc 
prowadzenie doświadczeń z rakietami Mascart 
uważa za bardzo pożądane.

Z pośród doświadczeń, przytoczonych przez 
Yidala, Mascart uważa dwa za bardzo skuteczne, 

j W  roku zeszłym p. Salomon w Thomery (dep.
! Seine-et-Marne) puszczał rakiety gradochronne 

podczas gwałtownej burzy i uratował w ten spo
sób swe w innice,( gdy wszędzie naokoło pola 
uległy spustoszeniu. Niedawno również p. Ober- 
lin w Colmarze uchronił zapomocą rakiet winni
ce należące do instytutu Colmarskiego, wszyst
kie zaś winnice sąsiednie uległy znacznym uszko
dzeniom.

W  obu przypadkach oglądano zjawisko, obser
wowane Często przez Yidala podczas doświadczeń 
prowadzonych przezeń w Szkole pirotechniki 
morskiej w Tulonie: po wybuchu rakiety
w chmurze, chmura się rozdziera i ukazuje się 
błękit nieba.

(Buli. de la Soc. astron. de France).
m. h. h.

KRONIKA NAUKOWA.

Najnowsze badania nad fluorem. Przed
kilku laty, jak  mieliśmy sposobność wspominać 
niejednokrotnie, pp. H. Moissan i J . De war 
skroplili fluor w temp. — 187" i wykazali, że 
w tej temperaturze pierwiastek ten traci zdol
ność reagowania z krzemem, węglem, borem 
i rtęcią, aczkolwiek łączy się jeszcze z wodorem 
ciekłym i działa na olejek terpentynowy. Obec
nie ciż sami badacze zajęli się dalszem studyum 
reakcyi z wodorem ciekłym, wykazującym 
— 252°, czyl i  20° abs.

Doświadczenie poprzednie, że fluor czysty bez 
śladów fluorowodoru nie działa na szkło, pozwo
liło poddać fluor w cienkich naczyniach szkla
nych oziębiającemu działaniu wrącego wodoru 
ciekłego. Naprzód rurkę szklaną napełnioną wo
dorem i zatopioną pogrążono we wrącym pod 
zwykłem ciśnieniem atmosferycznem tlenie cie
kłym, lecz tu  nie dało się zauważyć ani śladów 
kondensacyi gazu. Potem tę samę rurkę powoli 
zanurzano w naczyniu o ścianach podwójnych, 
gdzie wrzał wodór skroplony i tym sposobem
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ochładzano fluor w atmosferze pary wodoru. 
W krótce na dnie rurki zaczęła się ukazywać 
ciecz żółta, stająca się znowu gazem, gdy rurkę 
wznoszono na kilka centymetrów ponad po
wierzchnię wodoru ciekłego; za ponownem 
wszakże zanurzeniem jej w skroplonym wodorze 
znowu ukazywała się ciecz żółta, która po pew
nym czasie przechodziła w stan stały— ciało 
żółte.

Po wyjęciu rurki ciało stałe topniało na ciecz 
żółtą, która znowu przechodziła w zwykły fluor 
gazowy.

Po dłuższem zanurzeniu rurki w wodorze j 
skroplonym, a więc w 20,5° abs., tw ardy żółty 
fluor stawał się zupełnie białym, co w zupełności 
podobnem jest do zachowania się chloru, bromu, 
siarki i wielu innjrch ciał, które w niskiej tem- ' 
peraturze zupełnie tracą swoję barwę i stają się 
białemi.

Dalej okazało się, że fluor ciekły nie tw ard
nieje jeszcze w — 2 1 0 ° i że punkt topliwo
ści fluoru stałego odpowiada — 233°, czyli 
około 40° abs.

Najciekawsze są jednak doświadczenia nad 
powinowactwem fluoru w tych niskich tempera
turach. Fluor, zupełnie wolny nawet od śladów 
fluorowodoru, przeprowadzano w cieniutkiej rurce 
szklanej w ciało stałe i pogrążano w 1 0 0  cm3 
wodoru skroplonego. Po pewnym czasie, gdy 
ciało to przyjęło temperaturę środowiska, to jest 
— 252 ', odłamano koniec rurki, w którym znaj
dował się tw ardy kawałek fluoru, tak że wpadł 
on w wodór ciekły. Tu nastąpił silny wybuch 
i wydzieliła się taka wielka ilość ciepła, że masa 
cała rozpaliła się i wodór się zapalił; oczywiście 
naczynie i rurka zostały rozsadzone na drobny 
pył niemal. Późniejsze nieco doświadczenia wy
kazały, że fluor skroplony ( -  187°) zapala jesz
cze bez żadnego współdziałania energii pobocz
nej siarkę, selen, fosfor i arsen, a także rozkłada 
tlenek wapnia.

Z tych wyników można wnosić, że tak silnie 
reagujące ciało, jak  fluor, zachowuje swe powi
nowactwo nawet w bardzo niskiej temperaturze 
i że zjawiska połączenia mogą następować jeszcze 
w 2 0 ° abs.

(Naturw* Rund.). Ad. Cz.

— Chrząszcze z wysp Haw ai. D. Sharp 
w Fauna Hawaiiensis podaje niektóre bardzo 
ciekawe szczegóły, dotyczące chrząszczów ha
wajskich, licznie reprezentowanych głównie przez 
dwie rodziny : szczypawek (Carabidae, 2 1 0  gat.) 
i pływaków (Dytiscidae, 2 gat.). Z 212 gatun
ków jeden dość rozpowszechniony jest, zdaje się, 
przybyszowym, reszta zaś są to gatunki wyłącz
nie miejscowe; przytem na 2 1 2  gatunków opi
sanych 149 przypada nowych.

W ybitną cechę wspomnianych chrząszczów 
stanowi ich niezdolność do lotu (90$). Z 204 
gatunków 2 0  posiadają skrzydła dobrze rozwi
nięte, reszta zaś ma tylko szczątkowe. Uskrzyd

lone chrząszcze, o ile się zdaje, nie bardzo ko
rzystają ze swoich narzędzi lokomocja powietrz
nej, ponieważ mają rozpowszechnienie nader ogra
niczone. U chrząszczów ze skrzydłami szczątko- 
wemi, jak widać ze spostrzeżenień Sharpa, utrata 
skrzydeł pociąga za sobą niektóre zmiany w oby
czajach, co znów wywołuje pewne zmiany natury 
fizyologicznej i morfologicznej.

Sharp wyłącznie studyował skrzydła, albo ra
czej szczątkowe organy, które je  zastępują, u ga
tunków niezdolnych do lotu, zupełnego jednak 
zaniku skrzydeł drugiej pary nie zdołał wykryć, 
chociaż spotykają się takie gatunki, u których, 
jak  np. u Bembididae bezskrzydłyeh, zanik skrzy
deł jest posunięty do maximum. Pterostrichidae 
hawajskie wszystkie bez wyjątku posiadają 
skrzydła szczątkowe, gdy tymczasem między 
Bembididaini spotykają się gatunki uskrzj^dlone 
i zdolne lotu. U innych znów gatunków skrzy
dła zaledwie przewyższają długość pokryw i po
mimo tej widocznej redukcyi zachowują jednak 
zdolność do spełniania swoich funkcyj. Form 
przejściowych między gatunkami o skrzydłach 
szczątkowych a gatunkami posiadającemi skrzy
dła normalnie rozwinięte zupełnie nie spotykamy: 
u Auchomenidae np. skrzydła 1 1/2 raza są dłuż
sze od pokryw; u Barypristus długość skrzydeł 
wynosi więcej niż 6  mm, a pokryw 10 mm; u De- 
ropristus pokrywy są długie prawie na 6  mm , 
a skrzydła zaledwie */.2 mm.

Drugą cechą charakteryczną chrząszczów ha
wajskich jest rozmaitość w uwłosieniu; wiele 
z nich posiada włoski, które, przechodząc przez 
powłokę chitynową, umieszczone są przy zakoń
czeniach nerwów; są to organy dotyku. Stałą 
i ogólną cechą bardzo licznej podrodziny Har- 
palinidae jest obecność dwu włosków z każdej 
strony głowy w pobliżu oka. Oprócz tych wło
sków, mieszczących się na głowie, są jeszcze 
włoski na tułowiu także po parze z każdej strony, 
co stanowi wspólną cechę dla wszystkich Cara
bidae. U Carabidae hawajskich daje się jednak 
często zauważyć mniejsza ilość lub nawet zupeł
ny brak włosków na tułowiu; na 57 gatunków, 
mających 2  pary włosków, 8 8  przypada takich, 
które posiadają jednę parę, a 56 pozbawionych 
ich zupełnie, czyli 28"/0 gatunków normalnych, 
a 7 2 °/0 nienormalnych wskutek redukeyi lub 
całkowitego zatracenia.

Co dotyczę pochodzenia Carabidae hawajskich, 
to pozostaje ono zupełnie niewyjaśnionem. Istnie
nie archipelagu sięga czasów bardzo odległych 
i, jak  się zdaje, był on zawsze odosobniony. 
Z gatunków zamieszkujących archipelag, dwa 
tylko spotykają się w innych miejscowościach, 
są to jednak gatunki kosmopolityczne; na wy
spach Hawai miejsce zamieszkania jakiegoś pew
nego gatunku bywa zwykle przywiązane do jed- 
nej wyspy; jeżeli zaś spotyka się jeden i ten 
sam gatunek na dwu wyspach, to najczęściej 
leżą one bardzo blizko siebie. Nadto daje się 
zauważyć na każdej wyspie przewaga jednego
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gatunku nad innemi. Stąd możemy wnosić, że 
wędrówka z jednej wyspy na drugą jest bardzo 
mało rozpowszechniona.

(Rev. Scient.). Cz. St.

—  Biologia nasion s trzygon ia  (Inga). Ro-
śliuy z rodzaju Inga dają nam szczególny przy
kład bezpośredniego rozsiewania swoich zarod
ków, które dotychczas mylnie uważano za na
siona. Borzi opisuje właśnie ciekawy nadzwy
czaj sposób rozsiewania zarodków Inga Feuillei 
Dc., która rośnie w ogrodzie botanicznym w Pa
lermo.

Dojrzewające podczas zimy strąki wspomnia
nego gatunku, dochodzą do 50 cm długości 
i 40 cm grubości, są zwykle nabrzmiałe i po obu 
stronach dwu szwów posiadają szyszkowate w y
pukłości. 'Wzdłuż szeregów wymienionych skrzy
dełek strąk pęka, otwór jednak zazwyczaj jest 
tak wąski, że bezpośrednie rozsiewanie nasion 
jest niemożliwe, lecz odbywa się najczęściej przy 
pomocy ptaków.

Dopóki długość strąków wynosi 1/ ;i — x/2 wła
ściwej długości, nasiona niczem nie różnią się od 
nasion innych roślin strąkowych : zarodek jest 
jeszcze ukryty zupełnie w cienkiej, białawej, 
łatwo dającej się oddzielić skorupie; obadwa 
krótkie, owalne lub elipsoidalne liścienie barwy 
blado-zielonej stykają się swemi wewnętrznemi 
stronami i mieszczą międzjr sobą korzonek i ło
dyżkę. Całe nasienie ma kształt soczewki. 
W  miarę dojrzewania owocu skorupa nasienia 
staje się twardsza i jaśniejsza, a jej powierzch
nia— błyszcząca i kutnerowata wskutek tworze
nia się małych przezroczystych brodawek o jed
wabistym lub srebrzystym połysku; liścienie są 
teraz silnie wygięte nazewnątrz, twarde o oliw- 
kowo-zielonym lub ciemno-fioletowym odcieniu. 
W zupełnie dojrzałym strąku wewnątrz znajdują 
się zagłębienia, mieszczące w sobie śnieżno-białe, 
błyszczące, z wyglądu swego podobne do kłęb
ków bawełny kulistawe utwory, z których za 
najmniejszem ciśnieniem wydostają się lśniące 
czarne zarodki w kształcie bobu. Miękka po
włoka kutnerowa powstaje z wspomnianych bro
dawek skorupy, wyrastających w długie, gęste 
i splątane z sobą włoski. Ściany włosków są 
nadzwyczaj cienkie, a ich komórki zawierają 
znaczną ilość glukozy, która naturalnie jest przy
nętą dla ptaków. Międzj7 skorupą nasienia a za
rodkiem znajduje się cienka warstwa lepkiej ma
sy, wskutek czego powierzchnia zarodka jest 
zwykle śliska; dlatego też zarodek za najmniej
szem ciśnieniem z łatwością wydostaje się ze 
.swojej powłoki, a jego soczewkowaty kształt 
gra nie mniejszą rolę w tym procesie. Dojrzałe 
zarodki są zupełnie podobne do nasion zwykłych 
roślin strąkowych, a leżąc na ziemi do złudze
nia są podobne do pewnych chrząszczów.

Gdy nabrzmiewające nasiona wywołują pęk
nięcie strąków, wówczas obie ich łupiny 
odstają od siebie tylko na taką przestrzeń, że

nasiona są widoczne, lecz nie wypadają. W e
wnętrzne ścianki strąków błyszcząco-białe są 
zdaleka widoczne i zwabiają ptaki, dla których 
obfita masa cukrowa otaczająca zarodek służy za 
pożywienie. W  Palermo rozsiewania nasion In
ga Feuillei dokonywa gajówka czarnogłówka 
(Sylyia' atricapilla). Borzi często obserwował,

[ jak znaczna ilość ptaków zlatywała się, aby po 
| otworzeniu strąka wydostać stamtąd nasiona 

i unieść je z sobą. Skorupa nasion wskutek ich 
grubości i łatwego wyślizgiwania się zarodków 
w tej chwili pęka, a wyszczknięty z dziobka za
rodek pada na ziemię, pozostawiając ptakom tyl- 

j  ko swoję słodką powłokę.
W  taki więc sposób dostające się na ziemię 

nagie zarodki natychmiast lub po pewnym czasie 
zaczynają kiełkować. Leżące na ziemi zarodki, 
jak i wogóle nasiona, obdarzone są w znacznym 
stopniu zdolnością odporną przeciw suszy. Za
rodki przebywające przez 14 dni pod dzwonem 
szklanym, w którym powietrze osuszano kwasem 
siarczanym, straciły 40°/0 swojej wagi i pomimo 
to nie poniosły najmniejszej szkody pod wzglę
dem swojej zdolności do kiełkowania. Zawdzię- 

| czają one taką wytrzymałość w tym kierunku 
szczególnej budowie anatomicznej liścieni. ko- 

| rzonka i piórka. Wysoka temperatura, sięgają- 
I ca 50°—60°, również nie wywiera szkodliwego 

wpływu na wspomniane zarodki. Jednem sło
wem posiadają one wszelkie środki ochronne 

[ przeciw szkodliwym wpływom nadmiernego 
| oświetlenia i zbytecznej utraty wody, jako też 
i i przeciw zniszczeniu wskutek pożarcia przez 
j zwierzęta; ciemno-fioletowe liścienie zawierające 

w sobie kwasy garbnikowe najzupełniej zabez
pieczają zarodki od nieproszonych gości ze świa
ta zwierzęcego. Pod względem własności fizyo- 
logicznych i biologicznych zarodki są zupełnie 
podobne do nasion zwykłych.

(Naturw. Rundsch.). Cz. St.

—  Długość zachowania zdolności zapład-  
niającej u cia łek nasiennych. Ogólnie rozpo
wszechnione jest mniemanie, jakoby ciałka na
sienne zwierząt morskich, znajdujące się w wo
dzie, po paru godzinach zatracały swoję zdolność 
do zapłodnienia jajka. Dopiero doświadczenia 
Fischera wykazały, że przypuszczenie to jest 
mylne. W dawniejszych badaniach nie zwróco
no uwagi na to, że rozmaite bakterye znajdujące 
się w wodzie mogą wywierać wpływ szkodliwy 
na ciałka nasienne. Żeby uniknąć tego, Fischer 
w swoich doświadczeniach dołożył wszelkich sta
rań, aby należycie zdezynfekować narzędzia i wy
jałowić wodę morską przez gotowanie. Jajka 
przeznaczone do zapłodnienia zaraz po wyjęciu 
z jajników również były poddane dezynfekcyi. 
W  12 swoich doświadczeniach, robionych na Ar- 
bacia, Fischer wykazał, że ciałka nasienne utrzy
mują swoję zdolność zapładniającą przez 48 do 
lrSB1̂  godzin. Przyczyna takiej rozmaitości 
w czasie zachowywania zdolności zapładniającej
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pozostaje dotychczas niewyjaśniony. Ciałka na
sienne tak długo wogóle utrzymywały zdolność 
do zapłodnienia jajek, dopóki można było zauwa
żyć istnienie ruchów; w spermie niezdolnej do 
zapłodnienia niepodobna było wykryć ani jedne
go ruchliwego plemnika, przeciwnie, jeżeli jajka 
były zapładniane, to zwykle były widoczne żwa
we poruszenia ciałek nasiennych.

(Naturw. Rundsch.). Cz. St.

—  W p ływ  w aru nków  miejskich na rośliny  
górskie. Prof. Karol Sajó z Budapesztu robił 
spostrzeżenia nad kwitnięciem niektórych roślin 
górskich, przeniesionych do miasta. W  górach 
z powodu czystego powietrza insolacya jest 
znacznie silniejsza niż w nizinach, gdyż promie
nie słoneczne ulegają mniejszemu pochłanianiu; 
wszystkie więc rośliny górskie przyzwyczajone 
są do znacznej ilości światła słonecznego i źle 
znoszą warunki, panujące na nizinach, zwłaszcza 
w dużych miastach, gdzie dym z fabryk i wiel
kiej ilości domów zanieczyszcza ogromnie po
wietrze i wywołuje pochłanianie bardzo znacznej 
ilości promieni słonecznych.

Prof. Sajó robił spostrzeżenia nad górskiemi 
gatunkami pierwiosnków : Primula Forbesi i Pr. 
obconica, hodowanemi w doniczkach. Przenosił 
on je w jesieni ze swego letniego mieszkania 
w Puszcie do Budapesztu; nie była to więc na
wet bezpośrednia zmiana warunków górskich na 
miejskie w nizinie, lecz otwartej przestrzeni 
wiejskiej na miasto, ale że w każdym razie mię
dzy Pusztą a Budapesztem zachodzi ogromna 
różnica w insolac3’i, ten więc brak światła odbi
jał się bardzo wyraźnie na wrażliwych nań ro
ślinach górskich.

Trzymane w Puszcie wzmiankowane gatunki 
pierwiosnków kwitną pięknie i obficie przez cały 
listopad i grudzień; po przeniesieniu do Buda
pesztu natomiast wszystkie kwiaty więdną i usy
chają w_. ciągu kilku dni, a now'e nie rozwijają 
się wcale, chociaż prof. Sajó umieszczał je na 
oknie, zwróconem zupełnie w tę samę stronę, co 
okno letniego mieszkania w Puszcie i chociaż 
zima była łagodna, a więc nie brak ciepła działa 
hamująco na rozwijanie się kwiatów. Szczegól
niej rażąco można to było stwierdzić na jednej 
doniczce, przywiezonej z Puszty w połowie grud
nia 1901 r. : była ona dosłownie okryta kwiata
mi i posiadała przytem mnóstwo pączków, mniej 
lub więcej gotowych do rozwinięcia się; czas był 
ciepły, łagodny i słoneczny, a mimo to kwiat}' 
pousychały bardzo prędko jeden po drugim, ża
den zaś pączek nie rozwinął się. Miejskie słońce 
zimowe nie było dostateczne dla roślin, przyzwy
czajonych do silnej górskiej insolacyi.

Okazy, które zimowały w Budapeszcie, zaczy
nały się poprawiać i rozwijać kwiaty dopiero 
w marcu, nie były one jednak nigdy tak piękne 
i duże, jak na otwartej przestrzeni. Dość atoli 
było przenieść je do Puszty, aby w krótkim cza- !

sie każda doniczka zmieniła się w jeden piękny 
i duży bukiet.

Naturalnie, nie można tu zupełnie wykluczyć 
ujemnego wpływu rozmaitych szkodliwych za
nieczyszczeń powietrza miejskiego, w każdym 
jednak razie nie ulega wątpliwości, że bardzo 
ważny wpływ musiała tu mieć znacznie słab
sza insolacya, niewystarczająca dla roślin 
górskich.

B. D.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Polon był przedmiotem odczytu profesora 
W. Marckwalda z Berlina na posiedzeniu sekcyi 
elektrochemii i chemii fizycznej świeżo ukończo
nego V Zjazdu międzynarodowego chemików, 
który się odbywał w Berlinie. Na zasadzie wła
snych badań nad tem ciałem i znalezionych przez 
siebie nowych dróg wydobywania polonu z uranu 
smolistego, Marckwald dochodzi do wniosku, że 
polon stanowczo i bez żadnych zastrzeżeń musi 

[ być uznany za nowy samodzielny pierwiastek 
chemiczny. „Berliner Tageblatt“ nr. 233 z d. 7 
b. m., z którego czerpiemy tę wzmiankę, wspo
mina, że prelegent okazywał zebranym drobniut
ką ilość polonu, która, umieszczona na białej 
karcie papierowej, przedstawiała się jak mała 

I ciemna plamka, i zapewniał, że koszt wydoby
cia tej ilości wryniósł conajmniej 300 marek. Po
lon bowiem występuje w naturze w stanie tak 
wielkiego rozcieńczenia, że w tym względzie 
przewyższa nawet najtrudniej dostępny spomię- 

| dzy gazów szlachetnych ksenon. Pismo berliń- 
| skie podaje opis doświadczeń, wykonanych przez 

prelegenta, dodając, że wykładowi przysłuchiwa- 
| no się z „zapartym oddechemc< w natężeniu uwa- 
[ gi, które dopiero po ukończeniu odczytu ustąpiło 

miejsca długo nie milknącym objawom zachwytu.
Wykonane w Berlinie doświadczenia nie róż

nią się w zasadzie od tych, które łaskawa uprzej- 
j  mość pani Curie pozwoliła oglądać gronu tutej- 
| szych przyrodników 12 kwietnia 1901 r., a które 
[ znakomita uczona wykonała z innym, przez siebie 

j  odkrytym pierwiastkiem radem. Opis tych do
świadczeń podaliśmy w nr. 16 naszego pisma 

I z r. 1901, a pierwej jeszcze—w X V III tomie na 
! str. 609 i w X IX  t. na str. 625 —Wszechświat 

zamieścił obszerniejsze rozprawy pióra p. Curie, 
j  dotyczące, tak niesłychanie ważnych i zajmują

cych jej badań. Z dodatkiem wielu krót
szych wzmianek szczegółowych, podawanych we 
Wszechświecie i w Chemiku Polskim, wspomnia
ne rozprawy źródłowe mogą dostatecznie powia- 

j  domić czytelnika polskiego o istocie i znaczeniu 
odkryć p. Curie i nie widzimy potrzeby ucieka
nia się do mętnych źródeł zagranicznych, ażeby 
z nich karmić czytelników naszych bałamutnemi 

! i błędnie powtarzanemi wiadomostkami, jak czy
nią pewne pisma warszawskie.
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—  Nowa roślina kauczukowa. W  Hondu
rasie odkryto, jak donosi _India Rubber Jour- 
nal‘{ pewien gatunek krzewu winnego, który za
wiera kauczuk, przewyższający dobrocią po
wszechnie znany i ceniony parakauczuk. Krzew 
dochodzi do długości 30 ra i 10 do 60 cm średni
cy pnia. Hodowla krzewu jest bardzo prosta 
i udaje się zarówno w wysoko jak i nizko poło
żonych miejscowościach. Nowoodkryta roślina 
zaczyna wydzielać kauczuk w szóstym roku życia.

W. IV.

—  Reflektory e lektryczne na lokom oty
wach. Towarzystwo „Edwarda Raiłvoad Elec
tric Light Co.“ zbudowało i z powodzeniem 
wypróbowało na rozmaitych amerykańskich 
liniach kolejowych specyalnie dla lokomotyw 
przeznaczony reflektor elektryczny. W  budo

wie lampy i reflektora myślą przewodnią był 
rozdział światła na dwa promienie : jeden zwy
kły poziomy snop światła, rozjaśniający tor przed 
pociągiem, i drugi, skierowany wprost ku górze 
i wskutek tego widoczny z wielkiej odległości 
nawet w tym przypadku, gdy pociąg idzie głę
bokim rozkopem lub w okolicy górzystej. W ra
zie zachmurzenia nieba snop światła, padający 
na chmury od lokomotyw na liniach Chic'ago— 
Milwaukee i St. Paul, widoczny jest jeszcze 
z odległości 20 km. Poziomj'- snop światła jesz
cze dobrze rozjaśnia tor na przestrzeni 1,2 km. 
Prądu dla reflektora dostarcza mała dynamo- 
maszyna, poruszana zapomocą turbiny parowej, 
do której para dopływa z kotła lokomotywy. 
Ponieważ w razie spotkania się dwu pociągów 
reflektory oślepiałyby maszynistów, przeto każda 
lampa zaopatrzona jest w ekran ze szkła mlecz
nego, zasuwany, zapomocą odpowiedniego urzą
dzenia, przez samego maszynistę na czas mijania 
się pociągów.

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. 3 do d. 9 czerwca 1903 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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TREŚĆ. Postępy chemii białka, przez W. Szumowskiego. — J . Loeb. Niektóre zasadnicze pojęcia 
i fakty z fizyologii porównawczej mózgu, tłum. Z. S. (dokończenie). — Chleb (odczyt), przez inż. T. 
Chrząszcza (dokończenie). — Rakiety przeciwgradowe, przez in. h. h. — Kronika naukowa. — 

Wiadomości bieżące. — Rozmaitości. — Buletyn meteorologiczny.
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