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CZEMU OPADAJĄ LIŚCIE Z DRZEW?

„Lecą, liście z drzewa“... oto przygrywka 
konającej jesieni, symbol wymowny niezmien
nych, nieubłaganych praw przyrody, że 
wszystko, co się przeżyło, umrzeć musi, aby 
dać miejsce nowemu życiu. Co rok w na
szym klimacie przyglądamy się temu powol
nemu układaniu się przyrody do snu zimo
wego. Widzimy, jak  znika świeża zieloność 
lata; na krótką chwilę jesień roztacza przed 
nami ostatnie przepychy — całą symfonię 
barw od bladej żółtości klonów do krwawej 
czerwieni dzikiego wina, aż w końcu przy
chodzi miesiąc, w naszym języku tak wymo
wnie „listopadem14 zwany, i ostatnią krasę 
drzew niszczy doszczętnie, pozostawiając na 
zimę nagie, odarte z zieleni konary.

W parkach ogrodach i lasach słyszymy ci- j 
chy, nieustanny szelest opadających liści, j  

u stóp naszych na ziemi wilgotnej, jak  na I 
wielkiem pobojowisku widzimy całe stosy ! 
ich trupów, a gdy wicher wstrząśnie kona
rami drzew, na głowy nasze sypią się płaty 
bladego złota i spłowiałej zieleni; gdzienie
gdzie tylko, np. na dębach i bukach, długo 
jeszcze rzuca się w oczy posępna rdzawość 
obumarłych liści, mocno trzymających się 
gałązek zanim przyjdzie zima i wszystko po
kryje swym białym całunem.

Zjawisko to, napozór bardzo proste, łączy i

się ściśle, jak  wszystko w przyrodzie, z ca
łym szeregiem innych zjawisk, związanych 
z życiem roślin, i po bliższem zbadaniu od
słania przed nami rozległe widnokręgi i wy
suwa cały szereg nowych, jeszcze nie roz
strzygniętych zagadnień, przedstawiających 
ponętne pole do dalszych badań. Znakomity 
•botanik wiedeński J . W iesner przed trzydzie
stu kilku laty ogłosił specyalne studyum  
w tej kw esty i1). Dziś, jakgdyby w myśl 
przysłowia francuskiego „on revient toujours 
a sou premier am our“, znów powrócił do 
niej i znalazł, że kw estya ta  bynajmniej nie 
należy do wyczerpanych, jak  to widzimy 
z całego szeregu niedawno ogłoszonych przy
czynków 2), rzucających nowe światło na 
zajmującą nas sprawę.

Trzymając się wyników otrzymanych 
przez AViesnera, rozpatrzmy bliżej przyczy

Ł) J. W iesner. Untersuchungen iiber die herb- 
stliche Entlaubung der Hołzgewachse. Berichte 
d. W iener Akad. d. W issen. T. 64. 1871.

2) J . W iesner. Ueber Laubfall infolge Sin- 
kes des absoluten Lichtgenusses (Sommerlaubfall). 
Berichte d. deutsch. botan. Gesel. T. 22. 1904. 
str. 64  — 72. Ueber den Treiblaubfall und iiber 
Ombrophilie immergriines Hołzgewachse. Ibidem  
str. 3 1 6 —323. Ueber den Hitzelaubfall. Ibidem  
str. 501 — 505. Ueber Frostiabfall nebst Bemer- 
kungen iiber die Mechanik der Blattablosung. 
Ber. d. deutsch. bot. Gesel. T. 23 1905 str. 49  — 
60. D ie biologische Bedeutnng des Laubfalles 
Ibidem, str. 1 7 2 — 181.
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ny opadania liści z drzew i krzewów, poznaj
my mechanizm zjawiska i jego znaczenie 
w życiu przyrody.

Zjawisko to w istocie swojej jest pozbywa
niem się organów niepotrzebnych lub też nie 
mogących spełniać swego zadania z powodu 
nieodpowiednich warunków otoczenia. O ile 
roślina, jako osobnik, istnieć może bardzo 
długo—lata całe, a nawet wieki, o tyle różne 
części jej ciała i oddzielne komórki żyją sto
sunkowo krótko i wciąż się odnawiają. K o
mórki włośników korzeniowych żyją np. za
ledwie kilka dni; krótkiem jes t również życie 
gruczołków i włosków na liściu lub łodydze. 
W łókna drewna, łyka, szybko tracą żywą 
plazmę i spełniają swe czynności w życiu 
drzewa już jako części martwe. Od ciała 
macierzystego rośliny odrywają się i odpa
dają części żywe przeznaczone do utrzym a
nia gatunku, jak  owoce i zarodniki; odpada
ją  też części m artwe — najrozmaitsze narzą
dy, które żyją krócej, niż sama roślina.

Liście, owe ważne organy, gdzie się odby
wa asymilacya dwutlenku węgla i wsku- 
tego zaopatrywanie rośliny w pokarm orga
niczny, wobec naszych warunków klim aty
cznych nie zawsze mogą spełniać swą czyn
ność; wobec tego drzewo pozbywa się ich 
jesieuią, jako narządów niepotrzebnych, aby 
na wiosnę, skoro warunki klimatyczne się 
zmienią, znów wytworzyć nowe liście z ma- 
teryałów zapasowych, przechowanych w głę
bi pnia podczas zimy.

Ta peryodyczność przejawów życia stała 
się już drugą naturą u niektórych gatunków, 
tak, że zrzucają one liście jeszcze i wówczas, 
gdy dostaną się pod zwrotniki, gdzie panuje 
wieczne lato. Jednakże niektóre drzewa 
przystosowują się szybko do zmienionych 
warunków, jak  np. wiśnia i brzoskwinia, 
które na Ceylonie stały się poniekąd drzewa
mi „ w i e c z n ie - z i e 1 o ri e m i “, gdyż nie tracą nig
dy całkowicie wszystkich liści. W iśnia atoli 
przestała tam wydawać owoc, brzoskwinia 
zaś kwitnie i owocuje bez względu na porę 
roku. Podręczniki często cytują fak t poda
ny przez Humbaldta, że winorośl w W enezu
eli stała się również krzewem wiecznie-zielo- 
nym. Nie należy jednak tego wyrażenia 
brać w znaczeniu dosłownem i kojarzyć z tem 
pojęciem, jakie mamy o wiecznie-zielonych 
drzewach naszego klimatu.

Ciekawe pod tym względem są spostrze- 
| żenią Schimpera nad przejawami życia nie

których drzew, przeniesionych ze strefy 
! umiarkowanej i posadzonych w ogrodzie bo

tanicznym w Tjibodas na Jawie, jak  dąb, 
tulipanowiec, grusza, jabłoń i migdal, wy
trącone z normalnego trybu swego życia, 
w nowych dla siebie warunkach zachowują 
pewną peryodyczność, lecz oddzielne gałęzie 
stają się zupełnie niezależne od całości i czę
sto może się zdarzyć, że podczas gdy jedna 
kwitnie, druga rozwija młode pędy, inna 
zrzuca liście, inna znów dźwiga owoce. Mo
żemy więc na jednem i tem samem drzewie 
obserwować jednocześnie wszystkie cztery 
pory roku. Inne drzewa, jak  np. Magnolia 
według świadectwa tego samego badacza, 
nie przedstawiały już tej rozmaitości w roz
woju różnych gałęzi. Zato w całym ich sze
regu nie można było znaleść dwu okazów na 
jednakowym stopniu rozwoju: jedne przy
pominały naszę zimę zupełnie nagiemi odar- 
temi z liści konarami, inne wytwarzały mło
de pędy, inne stały okryte kwieciem, przy
pominając wiosnę, inne znowu były w peł
nej zieleni letniej szaty.

M e należy przypuszczać, że drzewa stale 
rosnące w klimacie zwrotnikowym nie tracą 
nigdy liści. Podlegają one również zmianom, 
różnica tylko polega na tem, że tam opada
nie liści odbywa się podczas suchej pory ro
ku, podczas zaś pory deszczowej drzewa za
chowują swą zieloność. W  każdym razie 
okres spoczynku drzew pod zwrotnikami nie 
jest tak kompletny, jak  u nas w zimie. 
W  blizkości wody drzewa zachowują swe 
liście; zjawisko to zależy również i od właś
ciwości gleby, na której drzewa rosną. W  ka
żdym razie krajobraz lasu zwrotnikowego 
nie jes t tak  jednostajny, jak  może się wyda
wać przygodnemu podróżnikowi, lecz zmie
nia się w różnych porach roku. Oryginalny 
wygląd przedstawiają np. sawanny na g ra 
nicy Wenezueli. Podczas suchej pory roku 
według świadectwa Schimpera, większość 
drzew stała obnażona z ilści; pomiędzy nie
mi gdzieniegdzie tylko zielenią się niektóre 
okazy o liściach wiecznie-zielonych; rażący 
kontrast od tego krajobrazu, przypominają-

1 A. F. W . Schimper. Pflanzengeographie auf 
physioiogischer Grundlage, Jena. 1898. Str. 267.
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eego naszę późną jesień, przedstawiała do
piero świeża zieleń lasu, ciągnącego się tuż 
obok długim pasem wzdłuż rzeki.

Mniej więcej dokładny opis wpływu pór 
roku na roślinność t. zw. „Campos" w bra
zylijskiej prowincyi Minas G-eraes znajduje
my u W arm inga. Podczas zimy (od maja 
do lipca) odznaczającej się względnie nizką 
tem peraturą i suchością, źdźbła traw żółkną; 
zaczyna się opadanie liści z drzew i krzewów 
i ciągnie się następnie przez wiosnę; niektó
re drzewa tracą już odrazu wszystkie liście, 
inne czynią to dopiero w następnej porze ro
ku. Od sierpnia do października wzrasta 
tem peratura i ilość opadów. Opadanie liści 
trwa w dalszym ciągu. Podczas tych mie
sięcy większość drzew zrzuca wszystkie swe 
liście, jednakże prawie jednocześnie zjawiają 
się nowe, tak, że las nie traci swej szaty zie
lonej. Większość liści przebywa na drzewie 
12 do 14 miesięcy, czasami do 2-ch lat. No
we liście rozwijają się przed nastąpieniem 
pory deszczowej, która trw a od listopada do 
stycznia. Wówczas niektóre gatunki rozwi
jają liście poraź drugi. Następnie od lutego 
do kwietnia po krótkiej przerwie w końcu 
stycznia znów padają deszcze, a w końcu 
tego okresu zaczyna się znowuż opadanie 
liści.

W tych jednak krajach zwrotnikowych, 
gdzie zmiany klim atu w różnych porach ro
ku są niewielkie, zjawiska peryodyczne 
w życiu roślin nie występują już tak wyraź
nie, jak np. u nas. Wówczas zjawiska te zale
żą już więcej od przyczyn wewnętrznych. 
Pewna jednak rytm ika trw a zawsze, niezale
żnie od warunków otoczenia.

Niektóre olbrzymy lasów zwrotnikowych, 
wznosząc się wysoko ponad zwartą zieleń 
sklepienia lasu, są bardziej narażone na tran- 
spiracyę, i one też częściej zrzucają liście, niż 
inne niższe drzewa, rosnące w wielkiem sku
pieniu. Niektóre drzewa pod zwrotnikami 
zrzucają liście co kilka miesięcy zupełnie, 
niezależnie od pory roku. Schimper obser
wował np. w ogrodzie botanicznym w Bui- 
tenzorgu na Jaw ie olbrzymi egzemplarz 
drzewa Urostigma glabellum, który mniej 
więcej co 2 miesiące pozbywał się odrazu 
w ciągu jednego dnia wszystkich liści, aby 
po dniach 10 znów ustroić się w nową szatę 
zieloną.

Czasami przez takie zrzucenie liści i krót
ki spoczynek roślina przygotowuje się do 
ważnej czynności— wydania kwiatu.

Widzimy więc, że zjawisko pozbywania 
się liści i krótkiego okresu spoczynku jest 
potrzebą wewnętrzną organizmu roślinnego; 
w naszym jednak klimacie zmienność pór 
roku wpływa decydująco na przebieg zja
wiska.

I  my posiadamy drzewa i krzewy, nie zna
jące spoczynku —o liściach t. zw. wiecznie 
zielonych. Do takich należą np. wszystkie 
nasze iglaste, z wyjątkiem modrzewia. Na 
południu Europy, nad brzegami morza Śród
ziemnego spotykamy daleko więcej takich 
gatunków, jak  np. mirty, laury, bukszpany 
i t. p. Liście tych drzew i krzewów, ma się 
rozumieć, nie są wieczne. Trwają one lat 
2, 3 do 5 i opadają o różnym czasie tak, że 
kiedykolwiek potrząśniemy gałęziami świer
ku lub jodły, zawsze spadnie spora ilość 
igieł.

Jednakże i wiecznie-zielone drzewa mają 
w ciągu roku pewien okres, podczas którego 
pozbywają się większej ilości liści. P ierw 
szy zwrócił uwagę na ten fak t Wiesner, któ
ry zadał sobie niemały trud  obliczania co
dziennie ilości liści, opadających z kilku 
umyślnie w tym celu wybranych drzew, ho
dowanych w oranżeryi.

Obserwacye przeprowadzono nad świer
kiem (Picea excelsa), cisem (Taxus baccata), 
bukszpanem (Buxus sempervirens), laurem 
(Laurus nobilis), Aucuta japonica oraz dę
bem (Quercus cerris). Okazało się, że wszyst
kie te gatunki w zwykłych warunkach traci
ły  od kilku do kilkudziesięciu liści dziennie, 
tymczasem w okresie wytwarzania nowych 
pędów liściowych zrzucały dziennie, od kil
kudziesięciu do kilkuset, a nawet do para 
tysięcy liści (albo igieł).

Liście wszystkich tych t. zw. wiecznie-zie- 
lonych gatunków są nadzwyczaj wytrzym a
łe na zmianę warunków zewnętrznych, np. 
na wilgotność. Tak np. laur, poddany dzia
łaniu sztucznego deszczu, w ciągu 2-ch mie
sięcy zimowych nie stracił ani jednego liścia 
i przeniesiony następnie w zwykłe warunki 
dał nowe pędy, zrzuciwszy niewielką ilość 
liści i rozwijając się w dalszym ciągu zupełnie 
normalnie. Tak samo wytrzymałym okazał 
się m irt, jakkolwiek stracił trochę liści w tej
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kąpieli, trzemilna zaś japońska (Evonymus 
japonica) straciła aż 30%' swego ulistnienia. 
Tymczasem rośliny, których liście opadają 
jesienią, poddane takiej deszczowej próbie, 
szybko pozbywają się swej zielonej szaty 
całkowicie. Opadanie liści u  drzew wiecz
nie zielonych jest mniej zależne od w arun
ków zewnętrznych; jedynie w czasie wytwa
rzania nowych, liści podczas lata  pozbywają 
się one części starych, aby w ten sposób 
umożliwić wszystkim liściom korzystanie 
z pewnego minimum dostępnego światła. 
Są typy przejściowe pomiędzy jednemi i dru- 
giemi roślinami, jak  np. niektóre gatunki 
dębu, które wytwarzają pąki liściowe dopie
ro na wiosnę, aby wówczas pozbyć się resz
ty obumarłych, liści pozostałych przez zimę 
na gałęziach, tak  że opadanie jliści u  nich 
tak  samo, jak  i u gatunków wiecznie zielo
nych jest ściśle związane z wytwarzaniem 
młodych pędów.

Zanim jednak przyjdzie jesień i odrazu 
brutalną dłonią zerwie zieloną szatę z drzew, 
tracą one powoli liść po liściu i podczas lata. 
Zjawisko to, nie rzucające się tak  w oczy 
jak  masowe opadanie liści jesienią, zostało 
dopiero niedawno zbadane przez W iesnera.

Liście, które z jakichkolwiekbądż przy
czyn nie mogą spełniać najważniejszej swej 
czynności przyswajania dwutlenku węglo
wego, zamierają i odpadają od pnia macie
rzystego. Dlatego też, jeżeli będziemy hodo
wali jakąkolwiek roślinę o liściach czułych 
na zmianę oświetlenia—w ciemności, wów
czas zrzuca ona po kilku dniach wszystkie 
liście. W  ciągu miesięcy letnich, począwszy 
od właściwego astronomicznego lata, t. j . od 
21 czerwca, ilość światła, otrzymywanego 
przez rośliny stale zmniejsza się. Wobec te
go niektóre liście, będące w gorszych w a
runkach względem światła, nie mogąc już 
spełniać swego przeznaczenia, opadają.

Najwyraźniej zjawisko to  występuje 
u drzew o gęstych koronach i o szerokich 
wzajemnie zacieniających się liściach, np. 
u klonów i kasztanów. Chcąc dokładnie zba
dać ilościową stronę zjawiska, W iesner pod
dał obserwacyi 2 rosnące niedaleko od siebie 
drzewa wymienionych gatunków i liczył co- 
dzień w ciągu lata  ilość spadających liści. 
Klon (Acer dasycarpum) zrzucił pierwsze 
liście 29  czerwca i odtąd aż do jesieni pozby

wał się stopniowo codzień od kilku do kilku
nastu liści, tak, że zanim nastąpiło jesienne 
opadanie liści, okaz ten stracił już 10% swoich 
zasobów liściowych. Jeszcze więcej stracił 
kasztan (Aesculus Hippocastanum), gdyż aż 
30% liści, pierwsze zaś liście zrzucił już 24 
czerwca. Zjawisko to występuje najw yra
źniej u drzew, w których proces wytwarza
nia nowych liści kończy się dopiero w lecie. 
Drzewa takie, jak  buk, które na wiosnę już 
zakończyły tę czynność, zrzucają stare liście 
dopiero wówczas, gdy słońce dosięgnie tej 
samej wysokości w południe, jaka była wów
czas, gdy zakończył się okres wytwarzania 
nowych liści. U drzew, które łatwo znoszą 
brak światła, zjawisko to nie występuje 
wcale lub w bardzo niewielkim stopniu, np. 
u wszystkich wiecznie-zielonych drzew i krze
wów. W  doświadczeniach W iesnera laur,

! trzym any przez 2 miesiące w ciemności, nie 
stracił ani jednego liścia. Jeżeli jednak wie- 

j  cznie-zielone krzewy tracą w ciągu lata spo
rą ilość liści, to pochodzi to nie z braku świa
tła, lecz z innych powodów, które wyżej wy
mieniliśmy. Brzozy i modrzewie, jakkol
wiek posiadają liście czułe na zmiany w na
tężeniu światła, nie zrzucają ich w lecie,

| gdyż położenie i kształt liści są takie, że nie 
[ mogą one sobie przeszkadzać wzajemnie 
j  w korzystaniu ze światła. Widzimy więc, 
j  że jest to zjawisko wywołane przez czynnik 

astronomiczny, jakim  jest stopniowa zmia
na w ilości światła, otrzymywanego przez 
rośliny.

Nie tylko jednak z tego powodu opadają 
liście w lecie: podczas wielkiej suszy opada
ją  one również, z powodu zbyt wielkiego 
światła. Liście zostają jak to mówią „spa
lone “ przez bezpośrednie promienie słońca, 
wysychają szybko i odpadają od gałęzi. Liść 
może wytrzymać bardzo wysoką tempera
turę promieni słonecznych, byleby tylko stra
ty  wody wskutek wzmożonej transpiracyi 
były stale pokrywane przez przypływ od ko
rzeni; jeżeli jednak ziemia wskutek długo
trwałych upałów silnie wyschnie, wówczas 
opada dużo liści, najbardziej wystawionych 
na bezpośrednie działanie promieni słonecz
nych. W najbardziej upalne lato słońce nie 
wyrządzi szkody liściom, o ile tylko drzewa 
będą wciąż obficie podlewane, jak  to może
my zauważyć w miastach na drzewach sta
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rannie utrzym anych skwerów w przeciwień
stwie do innych zaniedbanych pod tym 
względem. Najczęściej wskutek upałów od
padają liście, położone wewnątrz korony 
drzew. To dziwne, na pierwszy rzut oka 
paradoksalne, spostrzeżenie Wiesner objaśnia 
w następujący sposób. Ponieważ chodzi tu
0 promienie bezpośrednie, a nie o światło 
rozproszone, to dla ich działania niema różni
cy czy liść leży na obwodzie czy też w głębi 
korony. Z drugiej strony promieniowanie 
cieplne liścia będzie tem większe, im większa 
jest powierzchnia otwartego nieba w jego 
otoczeniu. Stąd liście położone wewnątrz 
korony pod wpływem bezpośrednich promie
ni słonecznych ogrzewają się daleko silniej, 
niż liście położone na obwodzie i to jest przy
czyną ich zguby podczas długo trwających 
upałów. Suche i upalne lato 1904 roku do
starczyło badaczowi wiedeńskiemu licznych 
przykładów. Najmniej wytrzymałe pod tym 
względem okazały się kasztany, lipy, wiązy
1 akacye; bardziej odpornie trzymają się 
grab, buk, trzmielina (Evonymus) i Colutea 
arborescens; tymczasem ligustr i sosna pra
wie wcale nie ucierpiały. U niektórych krze
wów można zauważyć specyalną samoobronę 
pod tym  względem przez takie ustawienie 
blaszki liściowej, żeby promienie bezpośre
dnie nie mogły podziałać na nią; takie przy
stosowanie W iesner zauważył u derenia 
(Cornus mas), świdwy (Cornus sanguinea) 
i u Viburnum lantana. Ciekawe pod tym 
względem jest również spostrzeżenie prof. 
Janczewskiego J) nad układem liści u naj
rozmaitszych amerykańskich gatunków po
rzeczek (Ribes) hodowanych w ogrodzie bo
tanicznym w Krakowie. Ustawiają one swe 
liście w ten sposób, że górna powierzchnia 
blaszki zwraca się ku północy, choć nie zu
pełnie pionowo lecz pod pewnym kątem (ze 
względu na szerokość geograficzną miejsco
wości), krawędzi zaś wskazują wschód i za
chód. W ten sposób kąt, pod jakim padają 
promienie słoneczne na blaszkę liścia, stale 
zmniejsza się od rana do południa, w dru
giej zaś połowie dnia, gdy działanie promie
ni coraz jest słabsze, kąt padania stopniowo 
się zwiększa. B. Hryniewiecki.

') Comptes Rendus d. 1’Acad. Paris. 1904. 
Referat we W szechświecie. 1905. JMe 24. Str. 383.

ROZW ÓJ CHEM II ANALITYCZNEJ 
NIEORGANICZNEJ.

(Szkic historyczny).

Analiza nieorganiczna wyróżnia się cecha
mi dość rzadkiemi wśród nauk doświadczal
nych, a to ze względu na to, że łączy w so
bie pozostałości dawnych metod, które po
wstawały wraz z rozwojem przemysłu w od
ległych nieraz wiekach, z najsubtelniejszemi 
metodami, opartemi na najnowszych ściśle 
naukowych teoryach fizyko-chemicznych.

Zajmując3rm zatem dla wielu może być 
historyczny szkic rozwoju analizy tem bar
dziej, że podobne badania mogą nawet wska
zać drogę, którą należy obrać w dążeniu do 
ugruntowania teoretycznego i rozszerzenia 
rozpatrywanej gałęzi wiedzy.

Wogóle można powiedzieć, że analiza jest 
jedną z tych bardzo nielicznych gałęzi, gdzie 
praktyka króluje wszechstronnie nad teoryą. 
Ostatnie czasy zwróciły już uwagę na ten 
dotkliwy brak; kamień węgielny pod nowy 
gmach położył Ostwald.

Te] też kwestyi p. G. Chesneau poświęcił 
wstęp do kursu chemii nieorganicznej w Col
lege de France. Wykład ten podajemy 
w streszczeniu.

Ogarniając całokształt używanych kiedy
kolwiek reakcyj w chemii analitycznej (prze- 
dewszystkiem zaś mówić musimy o analizie 
nieorganicznej), w rozwoju analizy zauwa- 

' żymy trzy okresy główne:
1) Pierwszy — starożytny, ciągnie się od 

czasów przedhistorycznych do końca wieków 
średnich. W okresie tym zajmowano się 
wyłącznie kwestyamimetalurgicznemi, a mia
nowicie wydobywaniem metali z minerałów 
działaniem odpowiedniej temperatury. W szy
stkich ciał używano wrówczas do doświadczeń 
w stanie stałym. Jest to okres analizy na 
drodze suchej.

2) Drugi okres trw ał od odrodzenia do 
Lavoisiera; wówczas to zaczęto używać związ
ków ciekłych, działających energicznie na 
rozmaite metale (jak np. kwas azotowy, wo
da królewska). Jest to zatem okres, kiedy 
metody analizy suchej przeważają jeszcze, 
jednakowoż powoli zaczynają ustępować już 
pierwszeństwa metodom analizy na drodze 
mokrej.
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3) Trzeci wreszcie okres od Lavoisiera aż 
do naszych czasów wyzbywa się coraz bar
dziej dążności metalurgicznych; opiera się 
przeważnie na reakcyach soli w roztworach 
i opiera nowe metody na podstawach teoryj 
fizyko-chemicznych. Jest to  okres analizy 
na drodze mokrej.

Przejdźmy obecnie do rozpatrzenia po
szczególnych okresów.

O k r e s  s t a r o ż y t n y .  Okres pierwszy 
okazuje dążenia wyłącznie faktyczne; nic też 
dziwnego, że nie pozostało po nim żadnego 
dokum entu istniejącej wówczas teoryi. Jedy
ne dokum enty pisane, które doszły do nas, 
są to recepty o wartości ściśle technicznej, 
przeznaczane dla m etalurgów i złotników. 
Dość przyjrzeć się miedzianym figurkom 
ofiarnym z Chaldei, m ającym  przeszło 6 000 
lat, pięknym srebrnym wazom, wyrabianym 
na 30 wieków przed naszą erą lub ozdobnym 
toporom bronzowym z przedhistorycznych 
czasów Galii i, ażeby przekonać się, że tech
niczne środki ówczesne bynajm niej nie ustę
powały, a nieraz naw et przewyższały te, 
które zostały zapisane w kilka tysięcy la t j  

później przez Arystotelesa, Pliniusza i in
nych.

Na 30 wieków przed naszą erą umiano 
zużytkowywać nietylko takie metale, jak  zło
to i srebro, które spotykam y nieraz w stanie 
czystym, ale nawet otrzym ywano czystą 
miedź, jak  to wykazują analizy Berthelota 
dokonane nad dwu wyrobami, pochodzące- 
mi z pierwszych czasów cywilizacyi egipskiej j 
i chaldejskiej (oba około 4 000 la t przed na
szą erą). Inna  znów analiza Berthelota od
łamków wazy, odnalezionej śród wykopa
lisk Tello i składającej się z antym onu czy
stego ze śladami zaledwie żelaza, dowiodła 
najwyraźniej, że w najstarożytniejszych już 
czasach umiano wydobywać metal, o któ
rym  przywykliśmy czytać po raz pierwszy 
dopiero w rękopisie z XV wieku naszej ery.

Analiza zbroi i przedmiotów bronzowych 
z okresu przedhistorycznego Europy środko
wej i zachodniej doprowadza nas do wnio
sku, że już w początkach epoki bronzu umia
no otrzymywać miedź czystą, k tórą jednak 
przeważnie, dla nadania jej większej twardo
ści mieszano z arsenem. To samo wykazały 
i analizy, przeprowadzone przez autora ni
niejszej pracy.

Kiedy zaczęto mieszać miedź z cyną, to, 
jak  wykazują analizy pp. Chassaignea i Ches- 
neaua, bynajmniej nie uskuteczniano tego 
w stosunkach dowolnych, ale ilość cyny wy
rażała się zawsze w 8 do 15% ogólnego związ
ku. W  końcu epoki bronzu zaczęto mieszać 
ołów z miedzią, przyczem ilości obu metalów 
znajdowały się w określonym mniej więcej 
stosunku.

Wreszcie sztuka szklarska i ceramiczna, 
jak  to ogólnie wiadomo, była bardzo wyso
ko rozwinięta u  narodów wschodnich. Tutaj 
zaś więcej, niż gdziekolwiek, należało zacho
wywać odpowiednie proporcye używanych 
ciał i należytą temperaturę.

Z powyższego widzimy, że w okresie sta
rożytnym  najdokładniej umiano otrzymy
wać w stanie czystym następujące metale: 
złoto, srebro, miedź, cynę, ołów, antymon 
i żelazo. Niektóre z metod, używanych po
dówczas, w odpowiednio nieraz udoskonalo
nej postaci, przeszły do naszej metodyki me
talurgicznej. Zwłaszcza zaś możemy to po
wiedzieć o metodzie analitycznej minerałów 
miedzi.

Zachowane niektóre teksty starożytne da
ją  nam  pojęcie o próbowaniu czystości me
tali i o sposobach ich oddzielania. Z Pliniu
sza dowiadujemy się, że sposób oddzielania 
srebra od ołowiu przez ich wspólne topienie 
sięga głębokiej starożytności. Oddzielanie 
srebra od złota uskuteczniano zapomocą kil
ku metod. Jedna z nich polegała na tem, 
że mieszaninę stapiano z siarczkiem antym o
nu; podczas ogrze w ania v t  w o rzyły się dwie 
warstwy: w dolnej — złoto z antymonem, 
w górnej — siarczki antymonu, srebra i in
nych metalów. Powtarzając tę operacyę 
dwu lub trzykrotnie i silnie ogrzewając na
stępnie mieszaninę złota z antymonem, otrzy
mywano czyste złoto.

Inna znów metoda polegała na tem, że 
minerał zawierający złoto, w formie cienkich 
blach, układane warstwami z mieszaniną, 
składającą się z soli morskiej, siarczanu że
laza, gliny i octu, a następnie energicznie 
ogrzewano, nie dochodząc jednak do tempe
ratury  topliwości złota. Wówczas skutkiem 
rozkładu siarczanu żelaza powstawał kwas 
siarczany, który działał na sól morską, — 
a w następstwie tego zachodziło działanie 
kwasów siarczanego i solnego na metale.
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W szystkie metale, oprócz złota, powoli się 
rozpuszczały; w ten sposób można było otrzy
mać czyste złoto.

Metoda powyższa z niewielkiemi zaledwie 
zmianami, pozostała w użyciu do X V III 
wieku.

A oto sposoby, za których pomocą próbo
wano czystości złota, srebra i cyny. Dla tej 
ostatniej: „po stopieniu rzućcie na wierzch 
płynnej masy papier i uważajcie: jeżeli pa
pier płonie, cyna zawiera ołów“. Uwaga to 
zupełnie słuszna i oparta jest na różnicy 
w tem peraturach topliwości cyny i ołowiu. 
Dla złota: „Jeżeli chcecie wypróbować czy
stość złota, należy je stopić i ogrzewać. Jeżeli 
złoto jest czyste, to po ogrzewaniu zachowa 
uprzednią swą barwę; jeżeli stanie się bielsze, 
to zawiera srebro; jeżeli czerwieńsze i tw ard
sze, to — miedź i cynę; jeżeli czarniejsze 
i miększe, to zawiera ołówa. Dla srebra: 
„Topcie srebro i ogrzewajcie, jak złoto; je 
żeli pozostanie białe i błyszczące, jest czyste; 
jeżelizczernieje—zawiera ołów; jeżeli stw ard
nieje i zżółknie, zawiera miedź".

Przytoczymy jeszcze charakterystyczny 
wyjątek z Arystotelesa o poznawaniu m eta
lów podług ich zapachu: „złoto nie ma ża
dnego zapachu; miedź i żelazo pachną; sre
bro i cyna mniej od innych“. Arystoteles 
cytuje ciekawy fakt, że śród skarbów Daryu- 
sza znajdowała się miedź indyjska, którą od 
złota odróżnić można było nie podług kolo
ru, a tylko po zapach a.

Złotnicy opierali swe metody odróżniania 
metali drogocennych od pospolitych lub mie
szanin na zasadzie hydrostatycznej, której 
odkrycie tradycya przypisuje Archimede- 
sowi.

W ieki średnie, poświęcone w przeważnej 
części alchemii, nie posunęły chemii anali
tycznej prawie ani na krok. Nieświadomość 
zasady zachowania indywidualności pier
wiastków pozwoliła alchemikom wierzyć 
w to, że można przemieniać jeden z nich 
w drugi. W szystkie ówczesne usiłowania 
skierowane były przedewszystkiem ku w y
kryciu sposobu otrzymywania złota.

A jednakowoż już wtedy znajdujemy 
w tym  względzie ciekawe i trzeźwe uwagi 
W incentego de Beauvaisa w jego dziele, p. t. 
„Speculum natu rale“ (w końcu X III  wieku). 
Oto co on pisze: „Gdyby alchemicy wiedzieli,

[ że rodzaje naturalne nie mogą się zmieniać, 
ale że można otrzymywać jedynie ich imi- 
tacye; można np. metal biały zamienić w żół
ty  i nadać mu pozory złota, lub ołów upo
dobnić do srebra,—ale mimo to ołów zawsze 
pozostanie ołowiem “.

O k r e s  d r u g i  od  XI V w i e k u '  do 
L a v o i s i e r a .  Metodyka analityczna po
przedniego okresu pozwalała jedynie na ope- 
racye metalurgiczne i to w zakresie kilku 
zaledwie metali i jeszcze mniejszej liczby 
ciał niemetalicznych łatwych do otrzymania, 
jak  np. siarka lub arsen. Jakież zatem pod
stawy potrzebne były do dalszego rozwoju 
analizy? Oto należało do gruntu zburzyć 
cały gmach poglądów alchemicznych i wpro
wadzić na ich miejsce pojęcie indywidualnej 
odrębności pierwiastków; oprócz tego nale
żało dla wzbogacenia ilości pierwiastków, 
zapoznać się bliżej z gazami, co do których 
starożytność i wieki średnie nie miały żadne- 

j go ustalonego poglądu.
Dwa te punkty zasadnicze przyczyniły się 

I do powstania w rozwoju analizy drugiego 
okresu.

Pierwszym krokiem rozwoju w rozpatry
wanym przez nas obecnie okresie było wpro
wadzenie nowych odczynników. Dotych
czas używano przeważnie octu (kwas octo
wy), kwasu siarczanego, soli amonowych 
i siarczku potasu. W  środku zaś XIV w.

J  wprowadzono wodę królewską, kwas azoto- 
; wy i azotan srebra.

Równolegle z tem widzimy znaczny postęp 
w zakresie analizy suchej, wywołany dąże
niem do próbowania monet, których fał
szowanie prowadzone było na szeroką skalę 
w wiekach średnich. Rozkaz Filipa Wa- 
lezyusza z r. 1343 w najbardziej szczegóło
wy sposób określa, jak  należy prowadzić 
owe próby. Ten sam rozkaz określa naj
bardziej drobiazgowe ostrożności w razie wa
żenia metali. Probierz „powinien mieć wagi 
dobre i lekkie, wierne i sprawiedliwe, które- 
by nie przeważały ani w jednę, ani w dragą 
stronę. Ważenie prób powinno odbywać się 
w miejscu, gdzie niema ani wiatru, ani mro
zu; probierz powinien uważać, żeby jego od
dech nie obciążał wagi“.

Jednakowoż dopiero wiek XVI wprowa
dzą chemię na nowe tory, tory doświadcze
nia naukowego. Oto na widownię występu
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je Paracelsus, jednocześnie lekarz i chemik 
(1493—1541), który pozostawia w swych 
pismach opis pierwszej analizy system atycz
nej drogą mokrą, a mianowicie analizy mie
szaniny, srebra i złota. Paracelsus radzi 
traktować mieszaninę obu metalów kwasem 
azotpwym, przez co złoto pozostaje w posta
ci czarnego piasku. W roztworze zawierają
cym srebro, należy pogrążyć blachę miedzia- 
nę, na którą działa kwas; jednocześnie zaś 
srebro się osadza. („Soli du in solche Solu- 
tion ein kupferLam eln werfen, alsbald wird 
sich das Silber im W asser senken, fallen 
oder niederschlagen, und die kupfer Lameln 
anheben zu verzehren“).

Jednakowoż nie u Paracelsa, ale w dziele 
śpółczesnego mu Jerzego Agrikoli („De re 
metallica1') po raz pierwszy widzimy wykład 
chemii zupełnie wolny od wszelkich przesą
dów alchemików.

Pod wpływem obu dopiero co wspomnia
nych chemików, uczeń Paracelsa, Libavius, 
napisał w r. 1606 dwa pierwsze trak taty  
z zakresu analizy mineralnej: „Ars probato- 
ria seu docimastica“ i „D ejudicio aąuarum  
mineralium"; w tem ostatniem dziele Liba- 
vius po raz pierwszy mówi o krystalizacyi 
jako o skutku wyparowania pewnej ilości 
rozpuszczalnika.

Jednakowoż wszystkie dokum enty pi
śmienne, które doszły do nas z owych cza
sów, nie są w stanie dać nam  takiego dowo
du, jak  wysokość, do jakiej doszła praktyka 
złotników, emalierów i szklarzy. Te cudowne 
arcydzieła, które zostawili nam artyści XIV, 
XV i X V I stulecia, wykazują nietylko głę
boką znajomość reakcyj chemicznych, ale 
również i zadziwiającą dokładność w zacho
wywaniu stosunku składających szkło ele
mentów, gdyż najmniejsza niedokładność 
stanowiła o łamliwości i nie wytrzymałości 
szkła. Również piękno i trwałość, nieznana 
prawie obecnie, farb m ineralnych używanych 
do m iniatur i obrazów z epoki Foncjuetów 
i Van Eycków, najwyraźniej dowodzą, że 
fabrykacya produktów chemicznych doszła 
wówczas do ogromnego rozkwitu, o czem nie 
moglibyśmy sądzić z ówczesnych dokumen
tów piśmiennych.

Do końca X V I w. używanie reaktywów 
płynnych było bardzo ograniczone ze wzglę
du na nieznajomość składu soli i istnienia

gazów: dopiero Van Helmont i Boyle w XVII 
w. dali pierwsze wiadomości z zakresu obu 
tych kwestyj i takim sposobem zbudowali 
podstawy chemii nowoczesnej wogóle, 
a w szczególności analizy mineralnej.

Van Helmont (1577—1644) odkrył dwutle
nek węgla, kwas solny, siarkowodór i dw u
tlenek azotu (N02), nie mógł jednakowoż 
ostatnich trzech związków wydzielić w sta
nie czystym.

Robert Boyle (1626—1691), badając dzia
łanie kwasu siarczanego na metale, rozsze
rzył swe doświadczenia na ciała niemetali
czne. Analizując kamienie moczowe, on 
pierwszy wykazał obecność wapnia; on rów
nież zaczął stosować do analizy, na szerszą 
skalę wagi, zajmował się oznaczaniem 
stopnia czułości odczynników, wykrył kilka 
nowych reaktywów, wreszcie radził używać 
mikroskopu do analizy wód mineralnych.

Boyle badał następnie przyczyny mecha
niczne strącania osadów. Co dotyczę strą- 

i cania srebra z roztworu w kwasie azotowym 
zapomocą soli morskiej, Boyle zaobserwo
wał, że osad ważyć może więcej, aniżeli roz
puszczone srebro. Znakomite są również je 
go badania nad gazami, o których nie może
my obszerniej mówić na tem miejscu. W zna- 
komitem zaś dziele „The sceptical chemist“ 
obala poglądy alchemików na metale; po
wstaje przeciw elementarności ziemi, wody, 
powietrza i ognia; wyraża zdanie, że bynaj
mniej nie można ograniczać się do 3 ,4  lub 5 
pierwiastków, lecz że przyjdzie zapewne, 
czas, kiedy liczba pierwiastków będzie zna
czna.

Niewielu uczonych odznacza się takiem 
przewidywaniem i zdolnością obserwacyjną,

| jak  Boyle. Oto jeden z wyjątków z jego dzie
ła o pożytku filozofii: „znajomość natury 
fermentów i fermentacyi zapewne doprowa
dzi do rozwiązania wielu zjawisk patologi
cznych, nie dających się objaśnić na innej 
drodze

W  końcu drugiego okresu lekarz francus
ki, Jan  Rey zauważył, że węglany metali wa
żą więcej od samych metalów; w r. zaś 1633 
aptekarz z Westfalii, Otto Tachenius, rozwi
jając idee Van Helmonta, pierwszy w ten 
sposób określił sól: „Omnia salsa in duas di- 
v iduntur substantias, in ^alcali nimirum et 

i  acidum “; drugim zaś interesującym poglą
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dem jest: „że wszelki kwas zostaje zastąpio
ny w związku przez inny, bardziej energi
czny, i że kwas, łącząc się w związek, po
większa w agę11.

Heryk J. Ryger.
(DN)

G-. H. D a r w i n .

G E N E Z A  Ś W I A T Ó W .

(Dokończenie).

Masa księżyca stanowi jednę osiemdzie
siątą część masy ziemi, gdy tymczasem ma
sa Tytana, największego z pomiędzy pozsta- 
łych księżyców układu słonecznego stanowi 
zaledwie 1/ i6oo masy Saturna. Opierając się 
na tej znacznej różnicy pomiędzy względne- 
mi rozmiarami księżyca ziemskiego a wszy
stkich innych księżyców, można przypuścić, 
że sposób, w jaki oddzielił się nasz księżyc 
od masy ziemi mógł być również bardzo od
mienny. Teorya, o której mam mówić nie
bawem, usiłuje nakreślić przebieg stopnio
wego tworzenia się księżyca, zacząwszy od 
pewnego położenia początkowego, niezbyt 
oddalonego od obecnej powierzchni ziemi. 
Jeżeli pogląd ten jest słuszny, to możemy 
przypuścić, że odłączenie się księżyca od zie
mi nastąpiło w formie oderwania się poje
dynczego „kawałka11 materyi, nie zaś w for
mie ześrodkowania się pierścienia Laplace- 
owskiego.

Jeżeli planeta pokryta jest oceanami wody 
i powietrza albo też jeśli składają się na nią 
plastyczne skały stopione, to skutkiem przy - 
ciągań, wywieranych przez księżyce jej oraz 
przez słońce, powstawać muszą w jej częś
ciach ruchomych zjawiska wahadłowe przy
pływu i odpływu. Ruchy takie muszą się 
spotykać z oporem wskutek tarcia, a obrót j  

takiej planety będzie zwolna ulegał opóźnię- j  
niu wskutek tarcia przypływów i odpływów j 
w ten sam zupełnie sposób, w jaki ulega sto- i 
pniowo zatamowaniu rozpędzone koło skut
kiem jakiegokolwiek tarcia zewnętrznego. 
Ponieważ działanie i przeciwdziałanie są so
bie równe i przeciwne, przeto działanie księ
życów na planetę, sprowadzające tarcie przy
pływów, o którem mówię, musi odpo
wiadać reakcyi planety na ruch księżyców.

W  każdej danej chwili układ, złożony I

z wirującej planety wraz z towarzyszącym 
jej księżycem, możemy uważać za gatunek 
ruchu stały; atoli tarcie przypływów i od
pływów wprowadza w grę siły, które wywo
łują ustawiczne, acz powolne przeobrażenie 
konfiguracyi. Wobec tego jest rzeczą inte
resującą odtworzyć wstecz zmiany, wytwo
rzone z biegiem czasu przez taką przyczynę, 
działającą w sposób ciągły i oznaczyć ten 
stan początkowy, z którego zwolna musiał 
wyłonić się układ, złożony z planety i jej 
księżyca. Możemy także spojrzeć naprzód 
i zbadać, dokąd zmierza dane przeobra
żenie.

Rozpatrzmy ruch ziemi i księżyca, obiega
jących razem dokoła słońca, w tem przypu
szczeniu, że tarcie przypływów i odpływów 
ziemskich jest jedyną przyczyną zmiany. 
Faktycznie mamy do rozpatrzenia model 
układu, analogiczny z temi, o których tak 
często mówiłem przedtem; musi to wystar
czyć do wyprowadzenia rezultatu w głów
nych zarysach, jako dotyczącego tylko prze
szłości.

Jeżeli przyjmiemy, że „dzień11, który uwa
żamy za okres o długości zmiennej, oznacza 
czas jednego obrotu ziemi dokoła osi, „mie
siąc11 zaś, również zmienny co do dłu
gości bezwzględnej, oznacza czas, który zu
żywa księżyc na jeden obieg dokoła ziemi, 
to liczba dni w miesiącu oznacza prędkość 
obrotu ziemi wziętą względem prędkości 
obiegu księżyca.

Otóż w naszym przeglądzie retrospektyw
nym dzień i noc są, jak  się okazuje, coraz to 
krótsze; ponieważ jednak miesiąc jako całość 
skraca się daleko prędzej niż dzień, przeto 
liczba dni w miesiącu także się zmniejsza. 
Możemy więc zapytać odrazu: Jakie jest 
stadyum początkowe, do którego „zdąża to 
stopniowe przeobrażanie się? Powiadam, 
że idąc w tej argumentacyi aż do końca, mo
żna odtworzyć przebieg układu wstecz aż 
do czasu gdy dzień i miesiąc miały długość 
jednaką, wynoszącą około czterech lub pię
ciu naszych godzin dzisiejszych. Tożsamość 
dnia i miesiąca oznacza to, że księżyc znaj
dował się zawsze naprzeciw tej samej strony 
ziemi; tak więc na początku ziemia ustawi
cznie zwrócona była tą samą stroną do księ
życa, podobnie jak dziś księżyc zwraca do 
nas wciąż tę samę stronę. Nadto, gdy dłu
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gość miesiąca wynosiła zaledwie cztery do 
pięcia naszych godzin dzisiejszych, wówczas 
odległość księżyca od powierzchni ziemi m u
siała wynosić zaledwie kilka tysięcy mil, co 
stanowi jaskraw y kontrast z odległością dzi
siejszą, równą, jak  wiadomo, 240000 mil.

Na podstawie tego jednego wyniku moż
naby wywnioskować, że księżyc odłączył się 
od ziemi mniej więcej jako pojedynczy „ka
wał11 m ateryi w epoce, bezpośrednio poprze
dzającej stadyum początkowe, do którego 
doszliśmy posuwając się wstecz. Atoli ist
nieje bardziej jeszcze ważny argum ent, prze
mawiający za tym  poglądem; okazuje się bo
wiem, że stadyum początkowe jest takiem 
stadyum, w którem stałość gatunku ruchu 
chwieje się, tak  że układ przedstaw ia cechę 
charakterystyczną postaci przejściowej, k tó
ra, jak  widzieliśmy w przypadku poprzed
nim, jest oznaką zmiany typu czyli ga
tunku.

Roztrząsając przeobrażenia planety ciek
łej, widzieliśmy w masie pojedynczej dąż
ność do rozdzielenia się na dwie części, a te
raz dochodzimy, o ile się zdaje, do podobne
go przesilenia od przeciwległego końca, gdy 
drogą retrospekcyi odtwarzamy wstecz 
układ dwu mas nierównej wielkości, znajdu
jących się w blizkiem bardzo sąsiedztwie. 
Argum ent ten jest prawie przekonywający, 
lecz z konieczności musiałem pominąć różne 
punkty wątpliwe.

Nie mamy czasu na rozważenie innych 
przedmiotów godnych uwagi, wyłaniających 
się z tego zagadnienia; jednakże pragnął
bym wskazać fakt, że tarcie przypływów 
i odpływów zdolne jest wytłumaczyć ekscen- 
tryczność orbity, pragnąłbym  dla tego, że 
wniosek ten  znalazł zastosowanie, do które
go będę miał sposobność powrócić nieba
wem.

Jeżeli, jak  to wywnioskowaliśmy, tarcie 
przypływów i odpływów odegrało tak  wiel
ką rolę w dziejach ziemi i księżyca, to moż
na oczekiwać, że to samo da się powiedzieć 
i o innych planetach i księżycach oraz o sa
mych planetach w ich stosnnku do słońca. 
Atoli zbadanie rachunkowe kilku takich 
przypadków dowodzi w sposób niezbity, że 
rzecz tak  mieć się nie mogła. Faktycznie 
stosunek taki, jaki zachodzi pomiędzy zie
mią a księżycem jest w układzie słonecznym

stosunkiem zupełnie wyjątkowym i dla wy
tłumaczenia głównych zarysów układu sło
necznego wciąż jeszcze zmuszeni jesteśmy 
opierać się na takich teoryach, jak  Laplace- 
owska.

Dotąd nie wspomniałem jeszcze o czasie, 
potrzebnym do wypełnienia się kolei zdarzeń 
naszkicowanej w różnych schematach kos- 
mogonicznych; kwestya tego czasu jest tru 
dna i sporna.

Nie mamy najmniejszego pojęcia o czasie, 
jakiego wymagała ta  ewolucya, i to bez 
względu na to, czy przyjmiemy hypotezę 
Laplacea, czy też teoryę meteoryczną. W szy
stko, co możemy powiedzieć, sprowadza się 
do tego, że zarówno jedna jak  druga wypeł- 
nićby musiała okresy czasu olbrzymie, o ile 
je zechcemy mierzyć latami.

Teorya tarcia przypływów i odpływów 
jest wśród tych spekulacyj ewolucyjnych 
hypotezą, w której ustalić możemy ścisłą, 
chociaż względną tylko skalę czasu dla każ
dego stadyum  procesu. Aczkolwiek prawdą 
jest, że liczba lat, zawartych w tej jednostce 
czasu, pozostaje nieznaną, niemniej przeto 
możliwe jest oznaczenie takiego szeregu lat, 
k tóry musi być krótszy od całego czasu 
trw ania tych dziejów. Grdyby w każdej da
nej chwili od czasu narodzin księżyca tarcie 
przypływów i odpływów działało z natęże
niem możliwie największem, to ten okres 
w dziejach ewolucyi zakończyłby się w cią
gu sześćdziesięciu milionów lat. Okres rze
czywisty m usiał trw ać znacznie dłużej, i nie 
jest rzeczą nierozsądną przypuścić, że od na
rodzin księżyca upłynęło jakieś 500 do 1000 
milionów lat. Ta suma szacunkowa nie 
wyda się nieprawdopodobną geologom, k tó 
rzy różnemi sposobami usiłowali bardzo 
zgruba oznaczać czas trw ania okresów geo
logicznych.

Na podstawie wiadomości, które posiadam, 
powiedziałbym, że geologia czysta wskazuje 
okres czasu, zawierający się pomiędzy 
50 a 100 milionów lat, przyczem granica gór
na jest bardziej wątpliwa aniżeli dolna. Do
tychczas nie znajdujemy nic takiego, coby 
uniemożliwiało przyjęcie teoryi przypływów 
i odpływów jako zasadniczego czynnika ewo
lucyi.

Lecz fizycy dokonali szacowań innemi 
drogami, które do niedawna w sposób naj-
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kategoryczniejszy zdawały się prowadzić do 
wniosku, że skala czasu musiała być znacz
nie niższa. Podług wszystkich teoryj kos- 
mogonicznych, słońce jest gwiazdą, która 
rozgrzała się podczas procesu zgęszczenia 
się począwszy od stanu wielkiego rozprosze
nia. Gdy bryła meteoryczńa spada na słoń
ce, powstrzymanie jej ruchu wytwarza ciepło 
całkiem podobnie jak uderzenie podkowy 
końskiej o kamień krzesze iskrę. Przypu
szczano, że spadek niezliczonych brył mete
ory cznych lub też zgęszczenie gazu rozrze
dzonego jest jedyną przyczyną wysokiej tem 
peratury słońca.

Skoro masa słońca jest wiadoma, cała 
ilość ciepła, w niem wytworzonego, daje się 
obliczyć z dość znaczną ścisłością, niezależ
nie od sposobu, w jaki słońce powstało. 
Ciepło, otrzymywane na ziemi od słońca, 
również daje się zmierzyć z pewną dokład
nością, a wobec tego prosty rachunek po
zwala oznaczyć ilość ciepła, jaką słońce w y
syła w ciągu roku. Cała ilość ciepła, jaką 
może wytworzyć słońce, podzielona przez 
wydatek roczny, daje wt ilorazie liczbę około 
20 milionów. Wobec tego zdawało się rze
czą konieczną całą historyę układu słonecz
nego zawrzeć w okresie, wynoszącym około 
20 milionów lat.

Argum ent ten, który podał Helmholtz, 
uchodził za bezwzględnie rozstrzygający, 
i w ciągu ostatnich lat czterdziestu fizycy 
zwracali się niejednokrotnie do geologów 
z prośbą, by ci ostatni zechcieli zredukować 
swe pretensye. Co do mnie jednak, byłem 
zawsze tego zdania; że geologowie bliżsi są 
prawdy aniżeli fizycy, pomimo, że pozory 
tak  silnie świadczyły przeciw pierwszym.

Obecnie nastąpiło polepszenie w naprężo
nych dotąd stosunkach pomiędzy dwiema 
partyami, albowiem cudowne odkrycia, po
czynione ostatniemi czasy w fizyce, wykazu
ją, że koncentracya materyi nie jest jedynem 
źródłem, z którego słońce może czerpać swe 
ciepło.

Rad jest substancyą, która jest, być może, 
miliony razy potężniejsza od dynamitu. Tak 
np. obliczono, że uncya radu zawiera w so
bie dość mocy do podniesienia dziesięciu ty 
sięcy tonn na wysokość mili angielskiej nad 
powierzchnię ziemi. W inny sposób można 
nabrać wyobrażenia o tej mocy z następują

cego przykładu: zasób energii, potrzebny do 
przesunięcia statku o pojemności 12000 tonn 
na przestrzeni 6000 mil morskich z szybkoś
cią 15 węzłów, mieści się w 22 uncyach radu: 
otóż podróż taka wymaga spalenia 5 do 6 ty 
sięcy tonn węgla.

Wiemy dziś, że ziemia zawiera w sobie 
substancye radyoaktywne, a ponieważ z dru
giej strony należy przypuszczać, że stanowi 
ona jak gdyby próbkę materyału, z którego 
powstał układ słoneczny, przeto jest rzeczą 
prawie pewną, że słońce jest także radyoak
tywne.

W prawdzie ta  gałąź wiedzy jest dziś za
ledwie w kolebce, jednakże widać już stąd, 
jak  niebezpieczne jest wszelkie dogmatyzo- 
wanie na tem at możliwości w dziedzinie ma
teryi. Jest więc rzeczą oczywistą, że argu
m ent fizyków nie posiada stopnia pewności 
wyższego, aniżeli argum ent geologów, i że 
skala czasu geologicznego pozostaje w znacz
nej mierze nieznaną.

Skończyłem roztrząsanie układu słonecz
nego i przechodzę teraz do rozleglejszych 
obszarów świata gwiazd.

Oko nieuzbrojone spostrzega zaledwie kil
ka tysięcy gwiazd, lecz fotografia wykryła 
mnogość nieprzeliczoną zarówno gwiazd, jak 
mgławic, a każde nowe udoskonalenie w tej 
sztuce coraz to bardziej zwiększa tę liczbę. 
Zdaje się rzeczą zbyteczną zastanawiać się 
nad tem, czy liczba gwiazd ma jaką granicę, 
albowiem nieskończoność liczby, przestrzeni 
i czasu są dla nas jednakowo niepojęte. 
Wobec tego musimy pozostać cnotliwymi 
z konieczności i ograniczyć się widnokręga
mi, które znajdują się w obrębie naszej mo
żności.

Fotografia nieba wygląda na pierwszy 
rzu t oka, jak  arkusz ciemnego papieru zbry- 
zgany wapnem, dalsze jednak badanie wy
kazuje, że w układzie białych plamek panu
je  pewien ład. A zatem i na niebie istnieje 
pewien porządek, a chociaż niepodobna przy
pisać mu określonego znaczenia w przypad
kach poszczególnych, to jednak można stąd 
wyprowadzić pewne idee ogólne dotyczące 
kolei zdarzeń w ewolucyi gwiazd.

Oprócz gwiazd istnieje mnóstwo aglome
ratów mgławicowych, o których wiemy, że 
wysyłają światło, pochodzące z żarzenia się 
gazów. Plam y o świetle mocniejszem do-
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strzegamy w okolicach mniej błyszczących. 
W niektórych razach grom ady gwiazd są 
niejako zlepione w jednę mgławicę; w in
nych każda poszczególne gwiazda gromady 
występuje całkiem samodzielnie. Te i inne 
spostrzeżenia skłaniają nas do przekonania, 
że obłoczki strzępiaste przedstaw iają sta- 
dyum rozwoju najwcześniejsze, mgławice 
bardziej zgęszczone — stadyum  późniejsze, 
a same gwiazdy - stadyum  ostatnie. Pogląd 
ten jest w zgodzie z hypotezą mgławicową 
Laplacea i możemy z wszelkiem prawdopo
dobieństwem przypuszczać, że łańcuchy 
i szeregi gwiazd odpowiadają dawniejszym j  

pręgom mgławicowym.
Zmiana, oczywiście, zachodzi wszędzie, 

zarówno w każdej oddzielnej mgławicy 
i gwieździe, jak  i w położeniach wzajemnych 
tych ciał. Atoli nie mamy możności wyro
bienia sobie jakiegokolwiek poglądu na dąż
ność odbywającej się ewolucyi. A skoro 
tak jest, nie możemy oczekiwać, by przez 
rozpatrywanie rozkładu gwiazd i mgławic 
można było znaleźć dużo przykładów tego 
ogólnego prawa ewolucyi, które usiłowałem 
wyłożyć; wobec tego muszę organiczyć się 
do niewielu przypadków, gdzie możemy 
przynajmniej wyobrazić sobie, żeśmy zdolni 
do wytworzenia pewnego poglądu na sta- 
dya, które poprzedziły stan obecny.

Przed niewielu laty  nie było jeszcze rze
czą oczywistą, że prawo graw itacyi rozciąga 
się i na gwiazdy, a nawet i dzisiaj niema do
wodu na to, że ciążenie przenosi się od gw ia
zdy do gwiazdy. Atoli w sąsiedztwie wielu 
gwiazd stwierdzone zostało istnienie ciężkoś
ci z taką samą pewnością, ja k  w samym 
układzie słonecznym. Teleskop rozpoznał 
charakter swoisty znacznej liczby gwiazd 
a ruch względny takich par badany był z pil
nością nie mniejszą, jak  ruch planet. Rozpa
trując orbitę względną pary gwiazd takiego 
układu podwójnego, znajdujemy, że ruch od
bywa się ściśle podług praw a Keplera, które 
zawiera w sobie dowód, że obieg planet jest 
wynikiem przyciągania słonecznego. Cechą 
charakterystyczną wszystkich tych gwiazd 
podwójnych jest to, że masy dwu gwiazd 
sprzężonych nie różnią się zbytnio od siebie. 
Pod tym  względem układy te stanowią kon
trast wybitny z układem słonecznym, w k tó
rym  masy planet są stosunkowo nieznaczne.

W pierwszej części mego przemówienia 
wykazałem, że podług teoryi wirujące ciało 
ciepłe, oziębiając się, rozdziela się na dwie 
odrębne masy. Matematycy nie zdołali do
tąd posunąć swej analizy o tyle, by módz 
wyznaczyć wielkości względne tych dwu 
części, ale. o ile sądzić można, wyniki bada
nia przemawiają za narodzinami księżyca, 
którego masa stanowi znaczny ułamek masy 
rodzicielki. Na tej podstawie See, który 
specyalnie zajmuje się astronomią gwiazd 
podwójnych, Aleksander Roberts oraz inni 
są zdania, że fakty, zaobserwowane na niebie 
zgadzają się ze wskazówkami teoryi. Tym 
sposobem zdaje się byćslusznem  mniemanie, 
że gwiazdy podwójne powstały wskutek po
działu gwiazd pierwotnych pojedyńczych, 
będących w stanie większego rozproszenia.

Jeżeli jednak teorya ta jest słuszna, to na
leży oczekiwać, że orbita gwiazdy podwójnej 
będzie w przybliżeniu kołowa. W  rzeczywi
stości rzecz się ma inaczej, w wielu bowiem 
gwiazdach podwójnych mimośród orbity jest 
znacznie większy od największych mimo- 
środów w układzie słonecznym. Otóż See 

| wykazał, że jeśli dwa ciała o masach niezbyt 
różnych obracają się jedno dokoła drugiego 

. w blizkiem bardzo sąsiedztwie, to wówczas 
warunki są tego rodzaju, że tarcie przypły
wów i odpływów wywiera na przekształce
nia orbity wpływ możliwie największy. Dla
tego to widzimy w tarciu przypływów i od
pływów przyczynę, która mogła wystarczyć 
nie tylko do rozdzielenia dwu gwiazd skła
dowych, lecz także do uczynienia orbity eks
centryczną.

Mimo ważność przedmiotu uznałem za do
bre załatwić się w krótkości z astronomią 
gwiazd, ponieważ kierunek zachodzących 
zmian jest naogół zbyt nieokreślony, by mo
żna było tworzyć teorye, przedstawiające ja 
kąś wartość.

Widzieliśmy, że można dzieje układu sło
necznego odtworzyć wstecz z pewnem praw 
dopodobieństwem aż do mgławicy pierwot
nej i że istnieje powód do mniemania, że 
gwiazdy powstały w ten sam sposób. Lecz 
takie mgławice pierwotne wymagają wytłu
maczenia w tej samej mierze, co ich gwiaź
dziste potomstwo. Tak więc, chociażbyśmy 
nawet uznali teorye te za ścisłą prawdę, krok, 
uczyniony w kierunku wytłumaczenia
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wszechświata, pozostaje nad wyraz drobnym 
Człowiek jest istotą mikroskopową w porów
naniu z przestrzenią astronomiczną, mieszka 
on na nikłej planecie, krążącej dokoła gwiaz
dy dość podrzędnej. Czyż wobec tego wy
obrażanie sobie, że może on wykryć począ
tek i dążność wszechświata, nie jest takiem 
samem dzieciństwem, jak oczekiwanie, że 
mucha udzieli nam informacyi w sprawie 
ruchu planet? A jednak dopóki istnieć będzie 
człowiek, będzie on prowadził swe poszuki
wania i odkryje bezwątpienia mnóstwo rze
czy ciekawych, które dziś są jeszcze zakryte. 
Zaiste możemy być oszołomieni tem wszyst- 
kiein, co zdołał wykryć człowiek, lecz nie
zmierzona wielkość tego, co wykryte nie zo
stało, po wszystkie czasy upokarzać będzie 
jego dumę. Dzieci dzieci naszych wpatry
wać się będą w niebo gwiaździste i podziwiać 
je, ale zagadka nigdy nie zostanie rozwią
zana. Tłum. S. B

(Chemical News).

TOW ARZYSTW O PRZYJACIÓŁ NAUK  
W  POZNANIU.

Posiedzenie zwyczajne wydziału przyrodników 
i techników Towarzystwa Przyjaciół Nauk zagaił 
we wtorek dnia 7 listopada przewodniczący przed
stawieniem nowo nadeszłych darów do muzeum 
przyrodniczego, a mianowicie licznych kryształów 
gipsowych, oraz kilku okruchów konkrecyi wę
glanu wapnia z gliny trzeciorzędowej w Czerwo
naku, ofiarowanych przez pana Jesionka, rze
mieślnika z Poznania; dalej gniazda osiego, prze
słanego przez p. Braunka.

Ostatni dar dał dr. F . Chłapowskiemu asumpt 
do wspomnienia o budowach osich gniazd wogóle, 
w szczególności zaś w naszym kraju. Rodzina 
os wśród gromady pszczołowatych, należących do | 
rzędu błonkówek (hymenoptera), odznacza się ce- J  
chami charakterystycznemi postaci i sposobu ży
cia. Samiczki mają żądło i żywią się tylko sło
dyczą, ale zbierają najróżniejszy pokarm dla po
zostałych w gnieździe larw, który przed poda
niem im zmiażdżają i rozrabiają w pyszczku.

Osy dzielą się w zoologii na trzy rodzaje (ge- 
nera); na: 1) pasorzytne (masaridae), których j  

u nas niema; 2) murówki (solitariae), w małych j  

gniazdkach glinianych żyjące; 3) papierówki albo j  

osy towarzyskie, żyjące gromadnie i mające tak | 
jak pszczoły, prócz samców i samiczek mogących 
być zapłoduionemi, robotnice. Między temi osa
mi krajowemi (vespidae) odróżniamy u nas szer
szenie, znacznie od osy zwyczajnej większe i bu
dujące gniazda wewnątrz drzew spróchniałych, j  

używające prócz próchna do tej budowy także i

zielonej kory drzew młodych, zwłaszcza jesionów. 
Gniazda te w7 ciągu roku dochodzą objętości pół 
metra i składają się z kilku piętr oddzielonych 
wewnętrznemi słupami. Przy otworze wejścio
wym i wyjściowym kulistego gniazda pilnuje straż, 
złożona z robotnic bardzo wojowniczych. Inne 
osy budują pod ziemią papierowe gniazda, naj
częściej w opuszczonej kręto winie. Wewnątrz 
takiego gniazda jest kilka poziomo położonych 
piętr (plastrów) z komórkami, są to pawilony 
oddzielne, na słupach jedne nad drugiemi się  
wznoszące i poprzedzielane kurytarzami.

W szystko to zbudowane z delikatnie pożutych 
i klejką śliną spojonych okruszyn drzewa, naj
częściej spróchniałego. Nazbierawszy takich okru
szyn, osa toczy je  w kulkę i niesie do gniazda, tu 
przerabia w szczękach na miazgę lepką, przylepia 
u góry do założonego wprzód z takiejże masy 
fundamentu, potem ściska je szczękami, w tył się 
cofając i tworzy cienką ściankę tak długą, jak jej 
starcz}7 tego budulcu; powraca znów i gładzi 
z obu stron przedniemi łapkami, tak jak garn
carz to robi palcami lepiąc garnki. Gdy jedna osa 
odleci, przysiada zaraz druga, aby robotę tę da
lej ciągnąć. Z tego samego materyału osa wy - 
rabia sześcioboczne celki dla larw osich, wszystkie 
otworami w  jednę stronę obrócone. W  miarę na- 
budowanych przez robotnice komór, samiczka za
płodniona wkłada w nie jajka; na wiosnę lęgną się 
same pracownice, które wnet po przeobrażeniach 
pomagają w pracy. Pod jesień dopiero zjawiają 
się nowo wylężone samiczki zupełne i równocze
śnie samce. Po skojarzeniu się tych par, towa
rzystwo całe wnet się rozprasza i ginie od słoty 
i zimna; wprzód jednak robotnice wyrzucają po
tomstwo z komórek gniazda (larwy i pupki), za
biwszy je. Na zimę pozostają więc w gnieździe 
jedynie zapłodnione samiczki. Podobną jest bu
dowa gniazd papierowych, które osy zawieszają 
na gałązkach. Gniazda te są zawsze otoczone k il
koma warstwami nieprzemakalnego i chroniącego 
od zimna papieru i bardzo sztucznie uczepione. 
Gdzie lato jest dłuższe, w warunkach sprzyjają
cych, takie gniazda mogą zawierać kilkanaście 
tysięcy celek. U  nas zwykle są daleko mniejsze. 
W e Francyi południowej jest gatunek osy (Po- 
listes Gallica) budującej gniazda całkiem bez po
krywy. U  tego gatunku przekonano się, że sam
ce lęgną się z jajek niezapłodnionych wcale, po
dobnie jak u pszczół, a więc przez partenogenezę.

I Co do innych gatunków os nie jest to jeszcze do
wiedzione.

W ogóle w kraju naszym mało jest gatunków 
os w porównaniu do innych krajów nawet tego 
samego klimatu, np. w Azyi lub w Ameryce. Mi
mo to budowy i zwyczaje os polskich i litewskich 
zosługują na badanie. Szczególnie zajmował się 
niemi ś. p. Jan Wańkowicz, który zmarł, nie do
kończywszy dzieła nad tym tak interesującym  
przedmiotem.

Osami Galicyi zajmowali się prof. A. W ierzej- 
ski (1868, 1874) i dr. Ed. Lubicz-Niezabitowski
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(1902). Ogólna ilość znanych w  Galicyi gatun
ków os wynosi dotąd 41. W  Poznańskiem od 
prof. Lowa nie zajmował się tem nikt. —  Zbiór 
os po generale Radoszkowskim znajduje się obe
cnie w muzeum fizyograficznem Akademii Umie
jętności.

Następnie przewodniczący przedstawił dzieła 
nadesłane przez p. Kazimierza Graffa poznańczy- 
ka, obecnie zajętego w obserwatoryum astrono- 
micznem hamburskiem, —  a mianowicie: dyserta- 
cyęjego  inauguralną z r. 1901 p. t. „Formeln u. 
Hilfstafeln zur Reduction von Mondbeobachtun- 
gen und Mondphotographien filr selenographische 
Zwecke11 i dopiero co ukończoną w  8 zeszycie 
rozpraw „Mittheiłungen der Hamburger Stern- 
warte 11, rozprawę p. t. „Beitraege zur Unter- 
suchung des Lichtwechsels veranderlicher Sterne11. 
Jeżeli w pierwszej pracy, z polecenia prof. Bau- 
schingera zrobionej, dał p. Graff dowód olbrzy
miej pracowitości, na nowo obrachowując w szyst
kie tablice, aby późniejszym badaczom księżyca  
ułatwić korzystanie z każdej karty specyalnej 
księżyca, —  to jeszcze bardziej ogrom pracy wło
żony w samodzielne jego badania nierówności 
świecenia gwiazd stałych, zwłaszcza najmniej
szych,— rozpoczęte już w Berlinie, gdzie jeszcze 
jako stu d e D t był już kierownikiem gwiazdam i 
i probierni zegarów „Uranii14 —  a przez 3 lata 
kontynuowane w Hamburgu, gdzie używ ał ku te
mu jedynie refraktora 9 1/ 2 calowego. Chodziło 
mu o przyczynki do wydania nowego katalogu 
gwiazd zmiennych dla komisyi w Tow. astrono- 
micznem, tem jedynie się zajmującej. W  tej pra
cy zestawił on system atycznie obserwacye własne 
nad gwiazdami o zmiennem świetle, których dłu
gość peryodu i rodzaj zmiany św iatła napewno 
dały już się oznaczyć. U w zględnił zaś tylko  
gwiazdy dotąd nigdzie nie zbadane dokładnie, 
których światło nie większe, jak 8 do 9 stopnia. 
W iększa część tych gwiazd ma okres zmian dłu
gi, wymagający powtarzania takich obserwacyj. 
W  każdym- opisie gwiazdy autor podaje prócz 
prowizorycznego i definitywnego jej oznaczenia 
oraz pozycyę w ekwinocyi 1855, zw ykle dołącza
jąc do tego i mapkę oryentującą. Dla gwiazd  
o krótkim okresie dołączona jest zawsze tab li
ca do uwzględnienia czasu świecenia przy reduk • 
cyi. Największą część rozprawy tej zapełniają 
oczywiście same ocenienia jasności św iatła tych 
gwiazd, przyczem uwzględniał i barwę ich i stan 
powietrza podczas badania. W  końcu podane są 
maxima i minima oraz inne właściwości krzywej 
światłowej. W  tej mozolnej pracy autorowi cho
dziło nie o wnioski daleko sięgające, ale jedynie 
o oznaczenie okresu i przebiegu tych zmian 
światła gwiazd i o ułatwienie przez to następnym  
badaczom kontynuowania tych badań bez straty 
czasu.

Trzecia nadesłana rozprawa jest także odbitką 
z „Jahrbiicher der Hamburg, wissenschaftl. An- 
stalten11, choć ma charakter mniej uczony i czyta 
się łatwo. Jest to opis miejscowości A lt-W isby

na wyspie Gottland. Po opisie budowy geologicz
nej tej wyspy następuje opis budowy jej staro
żytnych kościołów i gmachów świeckich, jedy
nych w swym rodzaju, świadczących dotąd w y
mownie o wielkiej potędze Hanzy, w czasie, gdy  
jej główna czynność na tej wyspie się koncen
trowała.

Ze względu na te nadesłane trzy rozprawy 
wydział postanowił proponować zarządowi T. P . N. 
p. Kazimierza Graffa na członka-korespondenta.

Następnie przewodniczący przedstawił nade
słaną odbitkę rozprawy członka-korespondenta 
Tow. Przyj. Nauk p. Feliksa Kucharzewskiego 
p. t. „Pom ysły techniczne generała Sokolnickie- 
go“ . Choć o Michale Sokolnickim dwukrotnie pi
sał K. W ł. Wójcicki, a w ostatnim roku prawnuk 
po bracie, także Michał Sokołnicki, podał jego 
życie w „Monografiach w zakresie dziejów nowo
żytnych 11 tom IV , warto się jeszcze zastanowić 
nad pracami technicznemi generała M. Sokolnic- 
kiego, rodem poznańczyka. Poruszają one kwe- 
stye hydrauliczne zwłaszcza, dotąd naukowo nie 
rozwiązane, do niektórych dołączone są "tablice 
objaśniające. Referent najdłużej rozwodził się 
nad notatką historyczną tegoż M. Sokolnickiego
0 kanale osuszającym, wykonanym w W ielkopol- 
sce w  r. 1780  w majątku rydzyńskim. Niektóre 
szczegóły dotyczące tego kanału, a właściwie ja
kim sposobem dwudziestoletni Sokołnicki do tej 
pracy się zabrał, referent odczytał z ciekawego 
dzieła H de Saint-Albin, wydanego roku 1832  
w Paryżu, a w polskim przekładzie (S. Platera), 
wydanego w Poznaniu r. 1864 w IV-ym tomie 
„Pamiętników X V III w ieku1*. „Z pamiętników  
historycznych, politycznych i wojskowych11 gene
rała Józefa Sułkowskiego dowiadujemy się, że myśl 
dokonania tego kanału w zimie, w czasie mrozów
1 śniegów, wyszła właściwie od tego młodzienia
szka, którego nauczycielem matematyki był właś
nie M. Sokołnicki. Referent nie wątpi, że w ar
chiwum rydzyńskiem znajdą się plany i obrachun
ki tych robót, mogące zainteresować i teraz jesz
cze techników. Sokołnicki krótko przed śmier
cią zajmował się sprawą zaprowadzenia w kraju 
kół o szerokich dzwonach u wozów ładownych. 
Bardzo być może, że w K sięstw ie Poznańskiem, 
gdzie rodzina Sokolnickich jeszcze istnieje, udało
by się odnaleźć jeszcze kilka prac tego znakomi
tego inżyniera i generała.

W  dalszym ciągu posiedzenia przewodniczący 
przeszedł do przedstawienia manuskrj^ptu członka 
wydziału, p. Zenona Lewandowskiego, zawiera
jącego obszerny materyał do słownictwa polskie
go chemicznego, aptekarskiego i drogeryjnego. 
W ychodząc z zasady, że konieczna jest potrzeba 
prędkiego zaradzenia brakowi terminologii pol
skiej wśród młodzieży polskiej u nas pracującej 
w wymienionych zawodach, zabrał się on do tej 
mozolnej pracy, trzymając się ściśle uchwał komi
syi wydziału matematyczno-przyrodniczego kra
kowskiej Akademii Umiejętności oraz ankiety, 
przeprowadzonej w celu ujednostajnienia słowni
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ctwa chemicznego polskiego. Gotów jest on tę [ 
pracę swoję wydać własnym nakładem, aby tylko 
tej potrzebie jaknajrychlej zadosyć uczynić.

Po wytknięciu niektórych przymiotów i wad 
słownika tego (mianowicie jego nadmiernej obszer- 
ności) była ożywiona dyskusya, której wynikiem  
było zawiązanie osobnej komisyi, terminologicznej 
w której skład wybrani zostali: pp. dr. Antoni Sey- 
da (chemik), oraz aptekarze i drogiści, pp. Jan Ga- 
debusch, Jan Gładysz, W incenty Kawczyński, Lu- 
cyan Osten-Sacken, Bronisław Śniegocki i W al- 
kowski.

Jest to już druga komisya terminologiczna pra
cująca w tym wydziale.

W  końcu wybrano dwu nowych członków w y
działu.

K ILK A SŁÓW DO MŁODZIEŻY

w sprawie wycieczki przyrodniczej na rok przyszły ').

Jednym z najlepszych sposobów poznania przy
rody są wspólne wycieczki na czas letnich waka- 
cyj. W ycieczki takie często bywają urządzane 
przez przyrodników specyalistów, aby jednak 
młodzież coś podobnego przedsięwzięła o tem nic 
dotąd nie słyszeliśm y. Mamy tu na myśli nie 
krótkotrwałe wycieczki turystyczne, zadawalają
ce się powierzchownem poznaniem kraju, lecz 
dłuższe przebywanie w pewnej z góry obranej 
miejscowości, w celu dokładnego jej zbadania. 
Takie wycieczki, zdaje się, że jeszcze przez na
szę młodzież nie były organizowane. Pochodzi 
to stąd zapewne, że wśród tej ostatniej rzadko kie
dy pozna się bliżej kilka osób z jednakowem za
miłowaniem, w danym razie z zamiłowaniem do 
przyrody. A by te braki usunąć, opracowaliśmy 
projekt takiej wycieczki na rok przyszły, który 
poniżej w skróceniu podajemy.

W ycieczka, odpowiadająca wszelkim wymaga
niom, składać się powinna niewięcej jak z dzie
sięciu uczestników; gdyby zaś chętnych znalazła 
się większa liczba natenczas zorganizujemy dwie 
lub więcej wycieczek. Plan zajęć tak się będzie 
przedstawiał: trzech uczestników (geolog, paleon
tolog i mineralog) opracuje badaną miejscowość 
pod względem geologicznym, dwu innych (bota
nicy) pod względem florystycznym, i nakoniec 
pięciu (1 ssące i ptaki; 2 płazy, gady i ryby;
3, 4  stawonogie; 5 mięczaki, robaki i pierwot
niaki) zoologów opracuje jej faunę. Ten z zoolo
gów, któremu najtrudniejszy dział (zwierzęta 
niższe) przypadnie do opracowania, a który musi 
wyższe przyrodnicze wykształcenie posiadać, bę
dzie jednocześnie kierownikiem wycieczki. Pra

*) Redakcya Wszechświata otrzymała odezwę 
powyższą od jednego z inicyatorów, z propozycyą 
ogłoszenia jej w naszem piśmie. Jakuajchęttiiej 
czyniąc temu zadość, redakcya dodaje od siebie sło
wa szczerego uznania dla myśli pięknej i użytecz
nej oraz najlepsze życzenia największych powo
dzeń i korzyści.

wdziwie szczęśliwymi moglibyśmy się nazwać, 
gdyby który z pp. przyrodników starszych zech
ciał zająć się tą sprawą i wziąć kierownictwo na
szą wycieczką w swoje ręce; wtedy bowiem 
przybrałaby ona czysto naukowy charakter i mo
głaby nie tylko nam, lecz i nauce oddać niemały 
pożytek.

Głównym naszym celem powinno być zaznaja
mianie się z przyrodą zapomocą obserwowania 
i badania wszelkich zjawisk przyrodniczych. 
Zbieranie i determinowanie okazów wprawdzie 
odkładamy na drugi plan, powinno być ono je 
dnak drugą i konieczną częścią naszego zadania. 
Każdy z uczestników wycieczki, niezależnie od 
specyalnego, powinien mieć również ogólne przy
rodnicze wykształcenie, gdyż wtenczas, pomaga
jąc innym, będzie mógł łatwo poznać całokształt 
przyrody, czego brak tak często daje się uczuć 
prawie każdemu specyaliście. Takie poznawanie 
całej przyrody ma jeszcze tę dobrą stronę, że 
ukazując przyrodnikowi daleko szersze i ciekaw
sze widnokręgi, nasuwając mu szeregi jeszcze nie 
rozwiązanych a tak ponętnych zagadek, nie po
zwala rozwijać się zbytnio tylko w jednym kie
runku. Ponieważ jednak wielu zapewne takiego 
ogólnoprzyrodniczego wykształcenia posiadać nie 
będzie, więc, aby im pozyskanie jego przed ter
minem wyjazdu ułatwić, otwieramy już teraz listę 
uczestników.

Oto w zarysie plan projektowanej przez nas 
wycieczki. W szyscy, którzyby chcieli wziąć 
w niej udział, lub też zapoznać się bliżej z jej 
szczegółami, proszeni są o zgłoszenie się osobiste 
w przeciągu następnego tygodnia, t. j. od ponie
działku (11 grudnia do soboty 16 grudnia) włą
cznie, między 4 —6 po południu do W ł. Rogow
skiego (Hoża 25 m. 17) lub do K. Moszyńskiego 
(Chłodna 32 m. 39). Ktoby zaś przyjść nie mógł, 
ten proszony jest o zawiadomienie listowne pod 
jednym z tych adresów w ciągu tegoż tygodnia, 

Kazimierz Moszyńslci.

SPRAW OZDANIE.

M a ry a n  W  a w r  z en  i e  c k i. Poszukiwania ar
cheologiczne w Królestwie Polskiem 1902 r.

M a r y a n  W a w r z e n i e c k i  i S z c z ę s n y  
J a s t r z ę b o w s k i .  Poszukiwania archeologi
czne w Królestwie Polskiem 1904 i 1905 r. Kra

ków. Nakładem Akademii Umiejętności.

Leżą przedemną 3-y paca p. Maryana Wawrze- 
nieckiego, wielce zasłużonego pracownika na polu 
archeologii przedhistorycznej. Prace te dają nam 
opis dokładny badań, dokonanych ze współu
działem p. Szczęsnego Jastrzębowskiego nad zna
cznym obszarem Królestwa Polskiego, mianowi
cie nad licznemi miejscowościami w powiatach: 
Błońskim, Radzymińskim, Skierniewickim, Brze
zińskim, Rawskim, Łaskim, Radomskim, Kozie- 
nickim, Opoczyńskim, Miechowskim.
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Poszukiwania te dały możność obu badaczom  
zgromadzić bogaty materyał archeologiczny, do
starczający cennych wskazówek i wiadomości 
w zakresie czasów przedhistorycznych kraju na
szego. Opis przedmiotów znalezionych jest nad
zwyczaj dokładny i staranny, a przytem popar
ty licznemi i nader udatnemi rysunkami i fotogra
fiami, odtwarzająćemi góry sypane oraz liczne 
wykopaliska, znalezione w ciągu rzeczonych w y
cieczek. Ogół ty eh zbiorów wzbogacił Muzeum 
Akademii Krakowskiej.

K  Stołyhwo.

NOTATKI BIBLIOGRAFICZNE.

— Jan  Tur. Studya nad korelacyą zarod
kową („Etudes sur la correlation embryonnaire“) 
Odbitka z Buletynu Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk (Societe Philomathiąue) w Paryżu. 1905. 
M  2 str. 101 — 131. Z 22 rysunkami.

— A. Werner. Nowe poglądy w dziedzinie 
chemii nieorganicznej (Neuere Anschauungen auf 
dem Gebiete der anorganischen Chemie). Fr. 
Y iew eg i Syn. Brunswik. Cena 5 marek.

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

za czas od d. 21 do d. 30 listopada 1905 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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Barometr red. 
do 0° i na cięż
kość 700 mm -j-

Temperatura w st. Cels.
Kierunek 

iprędk. wiatru 
w m/sek.

Zachmurze
nie 

(0 -  10) Su
m

a
op

ad
u

UWAGI
f i 7 r. lp . 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r. lp . 9 w. 7 r. 1 P- 9 w. mm

21w. 57,1 58,5 58,8 1,2 2,2 1,4 2,7 1,0 SWs NW, O 10 10 10 __
22 ś. 56,8 55,5 56,4 1,0 2,8 1,6 3,2 1,0 e 3 M, NW, 10 10 0 —
23 c. 55,2 54,7 50,3 - 0 ,8 - 0 ,4 - 1 ,6 2,0 - 1 ,7 N, NW, n e 3 10= 10 10= 0,3 co
24 p ; 40,8 39 2 40,2 0,4 1,6 0,9 1,7 - 1 ,5 E, W3 w 2 10# 10 10 2,9 •  n .

25 s. 45,3 46,1 49,8 2,4 4,8 3,6 5,0 1,0 w 5 KWS s w 6 10 10 7 1,1 •  a; >|< p. do 9 h
26 n. 51.7 51,0 48,4 0,8 4,4 2,5 4,8 0,8 SWs S6 S5 5 © 5 0 0,2 •  n .

27 p. 46,0 43,2 45,0 2,0 5,9 4,4 6,4 2,0 ^3 Su S6 10 10 0 — •  n.
28w- 46,6 47,3 49,2 2,4 4,6 2,3 5,8 2,0 s w 5SW, SWi 3 ©3 0 ' —

19 ś. 49,9 49,9 50,7 - 0 ,5 3,5 2,0 4,0 - 0 ,7 s , Ei NEi 2 ©1 3 —

30 c. 54,2 56,6 61,1 0,4 0,8 1,2 2,6 - 0 ,7 E3 N3 NE, 10 10 10 — OJ

Śred-1 
nie j 50,4 50,2 51,01 0,9 3,0 1,8 3,8 0,3 3,2 4,4 3,4 8,0 7,9 5,0 —

Stan średni barometru za dekadę: */j (7 r. -{- 1 p. -f- 9 w.) =  750,5 mm
Temperatura średnia za dekadę: ‘/4 (7 r. -(- 1 p. -f- 2 X  9 w-) =  1°,9 Cels.

Suma opadu za dekadę: =  4,5 mm

T R E Ść. Czemu opadają gliście z drzew, przez B. Hryniewieckiego. —  Rozwój chemii analitycznej 

nieorganicznej. (Szkic historyczny), przez Henryka J . Rygera. — Geneza światów, przez G. H. Dar

wina tłum. S. B. (dokończenie). —  Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu. — Sprawozdanie —  

Notatki bibliograficzne. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydawca W . W R Ó B L E W SK I. Redaktor BR. ZNATOW ICZ.

Druk Rubieszowskiego i W rotnow skiego, W łodzim ierska 3.


