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A S T R O N O M I A .

Rządy i parlamenty znajdują zapewne,, że 
astronom ia jest jedną z najkosztowniejszych 
nauk: najmniejszy instrum ent pociąga za so
bą wydatek setek tysięcy franków; najskrom 
niejsze laboratoryum kosztuje miliony; każde 
zaćmienie słoiicą ma jako następstwo nade- 
tatowy kredyt. I wszystko to dla gwiazd 
tak  oddalonych, tak obcych naszym walkom 
wyborczym, w których nigdy, według wszel
kiego prawdopodobieństwa udziału żadnego 
nie wezmą. Zaprawdę, przypuszczam, że 
na polityków naszych rzucono kalumnię, 
gdyż musiała jednak pozostać im resztka 
idealizmu, instynkt tego, co wielkiem jest 
w istocie; należy więc dodać im odwagi, 
i wykazać, że instynkt ten ich nie myli, że 
idealizm ten ich nie oszukuje.

Możnaby zacząć od marynarki, której zna
czenie każdy uznaje, a która bez astronomii 
obejść się nie może. Lecz nie należ}7 brać 
kwestyi ze strony najmniej ważnej.

Astronomia jest pożyteczna, gdyż wznosi 
nas nad nas samych; jest ona pożyteczna, gdyż 
jest wielka, jest pożyteczna, gdyżjestpiękna— 
oto co należy powiedzieć. Ona wykazuje, 
jak  wielkim jest człowiek, mogący umysłem 
swym objąć cały ten ogrom niezmierzony,

mogący zachwycać się jego przedziwną h a r
monią, podczas gdy ciało jego w tej prze
strzeni bez granic jest tylko małym ciemnym 
punkcikiem. Takim sposobem dochodzimy 
do pojęcia naszej siły, a tego kupić nie mo
żemy zbyt drogo, gdyż pojęcie to czyni nas 

| jeszcze silniejszymi.

Ale przedewszystkiem chciałbym tu  wy
kazać, do jakiego stopnia astronomia ułatw i
ła dzieło innych nauk, bardziej bezpośrednio 

J  użytecznych, dając nam duszę, zdolną rozu
mieć Naturę.

Czy wyobrażacie sobie, o ile zmniejszoną 
byłaby ludzkość, gdyby mieszkając pod nie
bem stale pokrytem chmurami, jakiem za
pewne jest niebo Jowisza, nigdy nie wiedzia
ła o istnieniu gwiazd? Czy myślicie, że w po
dobnym świecie bylibyśmy, czem jesteśmy? 
Przypuszczam, naturalnie, że pod tem  cie
rń nem sklepieniem bylibyśmy pozbawieni 
światła słońca, nieodzownego dla organizmów 
zamieszkujących ziemię. Nawet, jeśli chce
cie, przypuścimy, że chmury te fosforyzują 
i rozpościerają światło blade i stale jednako
we. Ponieważ jesteśmy w toku czynienia 
hypotez, więc jedna więcej nie powinna nas 
wiele kosztować. A więc, powtarzam me 
pytanie: czy przypuszczacie, że w podobnym 
świecie, bylibyśmy, czem jesteśmy? Albo
wiem gwiazdy posyłają nam nie tylko to 
światło widoczne, które uderza nasze oczy;
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z nich. także spływa na nas światło bardziej 
subtelne, które oświeca nasze um ysły i któ
rego działanie postaram  się wam  wykazać. 
Wiecie, czem był człowiek kilka tysięcy lat 
temu i czem jest on obecnie? Pośród N atu
ry, gdzie wszystko było dlań tajemnicą, do
chodząc do szaleństwa za każdym nieocze
kiwanym przejawem niezrozumiałych dlań 
sił, nie widział we Wszechświecie nic prócz 
samowoli i kaprysu; wszystkie zjawiska przy
pisywał działaniu niezliczonej ilości maleń
kich lecz fantastycznych i wymagających 
duchów i aby oddziaływać na świat, starał 
się zjednać ich sobie w ten sam sposób, w ja 
ki my staram y się zaskarbić sobie łaskę mi
nistra lub deputowanego. N aw et częste za
wody nie pouczały go na podobieństwo kwe- 
starza, który  nieraz wyrzucony za drzwi, 
nie zraża się jednak aż do tego stopnia, aby 
przestał prosić.

Dzisiaj nie prosimy już o nic Natury: my 
jej rozkazujemy, bo już odkryliśmy wiele jej 
sekretów i codzień odkrywam y nowe. Rozka
zujemy jej w imię praw , których odrzucić 
nie może, gdyż sama je  stworzyła; m y bez
myślnie nie żądamy ich zm iany—przeciwnie 
pierwsi im się poddajemy. N aturae non im- 
peratur nisi parendo.

Jakaż zmiana m usiała zajść w duszach 
naszych, aby przejść z jednego stanu do dru
giego? Ozy ktokolwiek przypuszcza, że bez 
nauki gwiazd, pod niebem wiecznie pochmur- 
nem, o którem  dopiero co mówiłem, zmiana 
ta  mogłaby nastąpić tak  prędko? Byłażby ta 
metamorfoza wogóle możliwa, lub przynaj
mniej nie byłażby daleko powolniejsza?

Ale przedewszystkiem, tylko dzięki astro
nomii dowiedzieliśmy się, że praw a istnieją. 
Pierwsi Chaldejczycy, gdy uważnie przyglą
dali się niebu, wiedzieli już, że to  mnóstwo 
świetlnych punktów stanowi nie tłuszczę 
błądzącą bez celu, lecz armię dobrze wyćwi
czoną. Bez wątpienia, praw a tej dyscypli
ny był}7 im nieznane, lecz w ystarczał widok 
harm onijny nocy gwiezdnej, aby dać im 
wrażenie istniejącej prawidłowości—a to już 
było wiele. Same zaś praw a rozpoznane zo
stały przez Hipparcha, Ptolemeusza, Koper
nika, Keplera i wreszcie zbytecznem będzie 
przypomnienie, że najstalsze, najdokładniej- j  

sze, najprostsze, najogólniejsze ze wszystkich j

I praw przyrody było wyrażone przez New
tona.

I  wtedy, ostrzeżeni tym przykładem, za
częliśmy uważniej spoglądać na nasz mały 
światek na ziemi i tu, gdzie pozornie pano
wał nieporządek, znaleźliśmy harmonię, k tó
rą poznaliśmy, badając sklepienie niebieskie. 
I  świat nasz również jest prawidłowy, podle
ga również prawom niewzruszonym; prawa 
te  jednak są daleko bardziej skomplikowane, 
często w pozornym pozostają konflikcie i oko 
nieprzyz wyczaj one do innych widoków mo
głoby widzieć tu  tylko chaos i rządy przy
padku lub kaprysu. Gdybyśmy nie znali 
gwiazd, mógłby nieraz znaleźć się jakiś 
umysł śmiały, który starałby się przewidzieć 
zjawiska fizyczne, lecz częste niepowodzenia 
wzbudziłyby tylko uśmiech profana; czyż nie 
widzimy dziś nawet, jak  wiele osób śmieje 

j się z każdej omyłki meteorologów?
Ja k  często fizyk zrażony tyloma zawoda

mi zniechęciłby się zupełnie do dalszych ba
dań, gdyby wiary jego w przyszłe zwycięz- 
two nie pobudzał bijący w oczy przykład 
astronomów? To powodzenie wykazywało 
mu, że natura posłuszna jest prawom; pozo
stawało dowiedzieć się tylko, jakim prawom. 
Aliści do tego wystarczyło uzbroić się w cier
pliwość i poprosić sceptyków o prolongatę 
kredytu.

Lecz to jeszcze nie wszystko. Astronomia 
nauczyła nas nietylko tego, że prawa istn ie
ją, ale że są one niezwalczone i że w umowę 
z niemi wchodzić nie można; ile czasu musie
libyśmy stracić na zrozumienie tego, gdy
byśmy znali tylko nasz światek ziemski,, 
gdzie widzimy wszystkie siły elementarne 
w ciągłej wzajemnej walce?

Astronomia nauczyła nas, że prawa są nie
skończenie dokładne, a jeśli wyrażone przez 
nas wydają się tylko w przybliżeniu prawdzi
we,—naszą jest winą, gdyż je zamało jesz
cze znamy. Najbardziej naukowy umysł 
w starożytności — Aiystoteles przypisywał 
jeszcze pewną część przypadkowi i zdawał 
się myśleć, że prawa natury—przynajmniej 
tu  na ziemi, tylko w wielkich zarysach okre
ślają zjawiska. A wszak tylko wzrastająca 
wciąż dokładność przepowiedni astronomicz
nych pozwoliła rozpoznać błąd, błąd, któryby 
naturę uczynił niezrozumiałą!

Jednak, czy prawa te  nie są miejscowemi,
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zmieniającemu się ze zmianą miejsca na po
dobieństwo praw stworzonych przez człowie
ka; czy to, co prawdą jest w jednym kąciku 
wszechświata - na naszej ziemi np. lub w na
szym małym systemie słonecznym—nie jest- 
że omyłką trochę dalej? A w takim razie 
czyż nie możnaby sobie powiedzieć, że pra
wa zależne od przestrzeni, mogą zależeć 
również i od czasu, że są wreszcie przemija
jącym  zwyczajem? I  na to pytanie odpowie 
nam astronomia. Przyjrzyjmy się gwiazdom 
podwójnym: wszystkie one opisują drogi 
eliptyczne i najdalej niosący teleskop nie po
zwoli nigdy dosięgnąć granic przestrzeni po
słusznej praw u Newtona.

W szystko w tem prawie, aż do niezwy
kłej jego prostoty jest nauką dla nas; parę 
wierszy, w których prawo to można wyra
zić, mieści w sobie wiele skomplikowanych 
zjawisk; ludzie nie rozumiejący mechaniki 
niebieskiej mogą sobie jednak zdać z niej 
sprawę, widząc tylko wielkość traktatów, 
nauce tej poświęconych, a wtedy możemy 
sobie pozwolić mieć nadzieję, że całe zawi- 
kłanie zjawisk fizycznych zasłania nam ja 
kąś nieznaną jeszcze lecz bardzo prostą przy
czynę.

Astronomii więc zawdzięczamy znajomość 
ogólnych cech praw natury; lecz pośród tych 
cech jest jedna, najsubtelniejsza ze wszyst
kich, nad którą pragnąłbym  trochę się za
trzymać. W jak i sposób starożytni, np. Ary
stoteles, Pytagoras, Platon rozumieli porzą
dek wszechświata? W ich oczach był to typ 
niewzruszony, przyczepiony raz na zawsze, 
lub ideał, do którego dążył cały świat. Tak 
myślał jeszcze Kepler, kiedy badał, czy odle
głości planet od słońca nie są w zależności 
od pięciu prawidłowych wieloboków. Taki 
punkt widzenia nie miał w sobie nic niero
zumnego, pozostałby tylko bezpłodnym, gdyż 
natura nie w ten sposób została stworzona. 
I  znów Newton wykazał nam, że prawo nie 
jest niczem innem, jak  nieodzownym stosun
kiem bieżącego stanu świata do stanu dopie
ro co ubiegłego. W szystkie inne prawa, od
kryte później są tem samem — są to równa
nia różniczkowe; astronomia dała nam ich 
pierwszy wzór, bez którego błądzilibyśmy 
jeszcze długo.

Astronomia również nauczyła nas nie wie
rzyć pozorom. Kopernik dowiódłszy, że to,

co uważano za najbardziej stałe, rusza się, 
a to co uważano za ruchome jest stałem, w y
kazał jednocześnie, jak mylnemi mogą być 
dziecinne rozumowania, oparte bezpośrednio 
na wrażeniach naszych zmysłów; bezwątpie- 
nia idee jego nie zatryumfowały bez prze
szkód, ale po tem zwycięstwie czyż istnieje 
przesąd najbardziej przestarzały, którego nie 
bylibyśmy w stanie poruszyć? Jak  oszacować 
cenę nowej broni tym sposobem zdobytej?

Starożytni przypuszczali, że wszystko zo
stało stworzone dla człowieka i zaiste, złu
dzenie to musi być bardzo wytrzymałe, gdyż 
bezustanku trzeba je zwalczać. A jednak 
człowiek musi go się pozbyć lub zostanie 
wiecznym krótkowidzem, niezdolnym do u j
rzenia prawdy. Aby zrozumieć naturę, na
leży umieć zapomnieć o samym sobie i wpa
tryw ać się w nią z różnych punktów widze
nia; w przeciwnym razie zńać ją można ty l
ko z jednej strony. Ale czyż może zapomnieć 
o sobie ten, kto właśnie wszystko przypisuje 
sobie? Któż nas uwolnił od tego złudzenia? 
A więc znowu ci, którzy nam wskazali, że 
ziemia jest jedną z najmniejszych planet sy
stemu słonecznego, a sam system słoneczny 
jest nieznacznym punkcikiem w niezmierzo
nych przestrzeniach wszechświata gwiazdo
wego.

W  tym samym czasie uczyliśmy się od 
Astronomii patrzeć bez przerażenia na wiel
kie liczby, co było konieczne nie tylko dla 
poznania nieba, lecz również i dla zapozna
nia się z ziemią i co nie było tak łatwe, jak 
to nam się wydaje dzisiaj. Spróbujmy cofnąć 
się w tył i wyobrazić sobie, co pomyślałby 
np. Grek, gdyby mu powiedziano, że fala 
światła czerwonego ma 400 milionów drgań 
na sekundę. Bez wątpienia podobne twier
dzenie wydałoby mu się szaleństwem, do 
którego sprawdzenia nigdyby się nie zniżył. 
Dzisiaj hypoteza nie wyda nam się bezmy
ślną dlatego tylko, że zmusi nas do wyobra
żenia sobie przedmiotów daleko większych 
lub daleko mniejszych od tych, które zapo
mocą zmysłów naszych poznajemy i nie ro
zumiemy już tych skrupułów, które mogły 
przodkom naszym przeszkadzać w odkryciu 
pewnych prawd dlatego tylko, że prawdy te 
mogły ich przerazić. Więc dlaczego? a dla
tego, że widzieliśmj' już, jak  niebo bez prze
stanku powiększało się coraz bardziej, dla
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tego, że wiemy, że słońce oddalone jest od 
ziemi o 150 milionów kilometrów i że odle
głości najbardziej zbliżonych gwiazd są jesz
cze setki tysięcy razy większe. Przyzw y
czajeni do wpatrywania się w nieskończenie 
wielkie, jesteśmy w możności zrozumieć nie
skończenie małe. Jak  oko orła, którego słoń
ce nie razi, wyobraźnia nasza, dzięki wykształ
ceniu, jakie otrzymała, może prawdzie spoj
rzeć prosto w oczy.

Czy myliłem się, mówiąc, że astronomia 
wyrobiła w nas duszę, zdolną rozumieć na
turę, że gdybyśmy mieszkali pod pochm ur- 
nem niebem, wiecznie pozbawionem gwiazd, 
ziemia nawet byłaby dla nas niepojętą, że 
nie znając świata i widząc w nim tylko ka
prys i nieporządek, nie moglibyśmy nigdy 
go ujarzmić. Mówiąc tak, staram  się stanąć 
na stanowisku tych, którzy cenią tylko 
względy praktyczne. Bez wątpienia, ten 
punkt widzenia nie jest moim; przeciwnie 
jeśli ja  podziwiam zwycięztwa przemysłu, 
to głównie dlatego, że uwalniając nas od 
trosk m ateryalnych, dadzą kiedyś wszystkim 
możność zachwycania się naturą; ja  nie mó
wię: nauka jest pożyteczna, gdyż nauczyła 
nas budować maszyny; ja  mówię: m aszyny 
są pożyteczne, gdyż pracując za nas dadzą 
nam więcej czasu, aby zajmować się nauką. 
Lecz nieobojętną będzie zapewne uwaga, że 
oba punkty  widzenia nie są w niezgodzie i że 
dążąc nawet do celu bezinteresownego, m o
żna otrzymać dodatkowe korzyści.

A ugust Comte powiedział, nie pomnę już 
gdzie, że zbytecznem byłoby starać się po
znać skład słońca, gdyż wiadomość ta  nie 
byłaby w niczem pożyteczna dla socyologii. 
Jakże mógł on patrzeć tak  niedaleko? Czyż 
przed chwilą nie wykazaliśmy, że właśnie 
dzięki astronomii—mówiąc jego językiem — 
ludzkość przeszła ze stanu teologicznego do 
stanu pozytywnego? Z tego zdał on sobie 
sprawę, gdyż to było już zrobione.

Ale jak  mógł on nie rozumieć, że to, co 
pozostało do zrobienia, nie było ani mniej 
ważne, ani mniej korzystne. Astronom ia 
fizyczna, tak  łatwo osądzona przez niego, już 
zaczęła przynosić owoce, aczkolwiek znajdu
je  się dopiero w zaraniu swego istnienia 
i trzeba wierzyć, że przyniesie ich jeszcze 
wiele.

Przedewszystkiem, wbrew zakazowi zało

życiela pozytywizmu poznaliśmy naturę słoń
ca i znaleźliśmy tam  ciała, istniejące na zie
mi, które dotychczas jednak zostawały nie
zauważone, np. he l—gaz prawie również lek
ki jak wodór. To już było pierwsze zaprze
czenie słowrom Comtea. Spektroskopia dała 
nam wiadomości jeszcze znacznie cenniejsze: 
wskazała ona nam w najbardziej oddalonych 
gwiazdach te same substancye; możnaby za
dać sobie pytanie, czy to nie przypadek cza
sem zrodził nasze pierwiastki i zbliżywszy 
rzadsze atomy, nie wzniósł bardziej złożonej 
budowli, którą chemicy zowią atomem; czy 
w innych częściach wszechświata jakieś inne 
przypadkowe spotkania nie utworzyły ja 
kichś innych budowli? Wiemy teraz, że nic 
podobnego nie miało miejsca, że nasze pra
wa chemiczne, są to ogólne prawa natury 
i że nie mają one nic do zawdzięczenia przy
padkowi, który nas stworzył na ziemi

Może ktoś powie: astronomia dała już in
nym naukom wszystko co dać mogła, a nie
bo pomógłszy ludziom zdobyć instrum enty 
pozwalające badać naturę ziemi, mogłoby 
już bez szkody pokryć się chmurami na za
wsze. Czyż po tem wszystkiem, co powie
dzieliśmy, potrzeba jeszcze odpowiadać 
i na to pytanie? W  ten sposób można było 
rozumować i za czasów Ptolemeusza; i wte
dy już człowiekowi wydawało się, że posiadł 
całą wiedzę, podczas gdy miał jeszcze przed 
sobą wszystko do nauczenia się.

Gwiazdy to okazałe laboratorya, to naczy
nia olbrzymie, o jakich żaden chemik nie 
mógłby marzyć. Panują tam tem peratury, 
jakich urzeczywistnić nie jesteśm y w stanie. 
Jedyną ich wadą jest ich zbyt wielkie odda
lenie, lecz gdy teleskop je do nas przybliży, 
ujrzym y w jakim  stanie znajduje się tam 
m aterya. Jakie szczęście dla chemików i fi
zyków!

Zobaczymy materyę w tysiącznych jej od
mianach: to pod postacią rozrzedzonych ga
zów, tworzących prawdopodobnie mgławice 
i błyszczących tajemniczo, to pod postacią 
gwiazd żarzących się lub planet sąsiadują
cych z nami, a tak od nas różnych. A  mo
że kiedyś dowiemy się od gwiazd czegoś 
i o życiu samem? W ydaje się to snem nie
rozumnym i ja  też nie widzę, w jak i sposób 
mógłby on się urzeczywistnić, ale czy 100
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lat temu chemia gwiazd również nie wyda
wała się snem szalonym?

Lecz skierujmy spojrzenia nasze na mniej 
oddalone horyzonty i zadowolmy się obie
tnicami mniej fantastycznemi, a jednak dość 
pociągającemi. Jeśli przeszłość dała nam 
już dużo, możemy być pewni, że przyszłość 
da nam jeszcze więcej.

Wreszcie niktby nie przypuszczał, do ja 
kiego stopnia wiara w astrologię była poży
teczna dla ludzkości. Wszak Kepler i Ty- 
cho de Brahe mogli żyć tylko dlatego, że 
sprzedawali naiwnym królom przepowiednie, 
oparte na pozornem łączeniu się gwiazd.
I gdyby książęta ci byli mniej łatwowierni, 
może dotychczas wierzylibyśmy, że naturą 
rządzi kaprys i pleśnielibyśmy jeszcze w nie
świadomości.

Tłum. Helena Heilpern- Wojciechowska.

CZEMU OPADAJĄ LIŚCIE Z DRZEW ?

fDokończenie).

Bawiąc w końcu lata 1904 roku w Amery
ce, W iesner zwracał wszędzie uwagę na 
zjawisko opadania liści wskutek upałów 
i zauważył, że tem silniej występuje ono, 
im miejscowość wyżej jest wyniesiona ponad 
poziom morza.

W  Chicago np. w parkach miejskich bar
dzo niewiele drzew ucierpiało z tego powodu 
i głównie tylko wiązy amerykańskie, naj
mniej zaś topole. Tymczasem w parku Na
rodowym (Iellowstone National Park) na wy
sokości 1946 metrów „spalone" liście można 
było widzieć na większości drzew nawet ta 
kich, które na niżu wykazywały odporność 
pod tym względem, jak  różne gatunki ame- j 

rykańskich topoli oraz sosny (Pinus Murra- 
yana). Pochodzi to stąd, że natężenie bez- I 
pośrednich promieni słonecznych, jak  wie
my, wzrasta w górach, a w dodatku, jak  do
wiódł W iesner, wzrasta również intensyw- | 
ność ich w stosunku do światła rozproszone
go w danej miejscowości.

Widzimy więc, że i w społeczeństwie liści, 
jak i w społeczeństwie ludzkiem, część osob
ników umiera młodo, przedwcześnie; jesień 
właściwie dopiero przynosi śmierć naturalną. 
Lecz i ostatnie godziny ich życia znacznie 
może im skrócić czasem dość wcześnie znie
nacka zjawiający się niebłagany morderca—

| mróz. Gdzie tylko się zjawi, sieje odrazu 
spustoszenie. Kilka godzin wczesnego po- 

! ranku wystarcza mu, aby pokryć ziemię całą 
warstwą liści, które często odpadają od ga- 

| łęzi w stanie świeżym, zielonym. Mróz po
działał odrazu na protoplazmę ogonka w war
stwie, gdzie następuje oddzielenie liścia, i to 
spowodowało natychmiastowy upadek, jak 
kolwiek blaszka liścia mogła pozostać zdro
wą. Tam gdzie mróz podziałał na blaszkę 
liścia i zabił w niej część komórek żywych, 
liść przez jakiś czas trzyma się jeszcze na 
drzewie, lecz w końcu również musi odpaść. 
Jeżeli przypatrzym y się liściom zwarzonym 
przez mróz, zauważymy, że działa on na naj - 
rozmaitsze części blaszki. Najczęściej ule- 
gają jego wpływowi przedewszystkiem brze
gi liścia; czasami znów proces zamarzania 
zaczyna się u górnego końca liścia, tak, że 
warstwa, na którą podziałał mróz przedsta
wia się w postaci klina, zwróconego ostrym 
końcem ku nasadzie liścia; u niektórych ro
ślin, np. u  berberysu, zamarza górna połowa 
liścia, podczas gdy dolna długo jeszcze po
zostaje nienaruszona; u innych gatunków, 
np. u bzu czarnego (Sambucus nigra), liście 
pod wpływem mrozu wprzód więdną, mając 
wygląd jakgdyby rozgotowanych, a później 
szybko wysychają.

Chcąc jednak dokładnie zrozumieć, dla
czego pod wpływem mrozu opadają liście, 
przypatrzmy się bliżej całemu mechanizmo
wi odpadania liści wogóle.

Żywy liść, jak  wiemy, mocno trzym a się 
gałęzi, i chcąc go oderwać musimy zastoso
wać spory wysiłek. Żeby się pozbyć tych 
organów bez względu na to, czy to będzie 
wiecie, czy w jesieni, roślinamusi odpowiednio 
przygotować się. U  nasady ogonka przed 
odpadnięciem liścia wytwarza się tak zwana 
warstwa oddzielająca, powstała z poprzed
niego podziału wszystkich komórek żywych. 
W tej właśnie warstewce tkanki zanikają 
środkowe ściany komórek i wskutek tego 
następuje oddzielenie, przyczem wiązki na
czyniowe rozrywają się. W  ostatecznem od
padaniu liścia działają różne czynniki, któ
re możemy sprowadzić do 4-ch zasadni
czych typów.

1) W  komórkach warstwy oddzielającej 
powstaje tak silne ciśnienie osmotyczne, że 
następujerozpadnięcie się tej warstwy w kie
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runku poprzecznym. Czynnik ten w jesien- 
nem opadaniu liści nie gra prawie żadnej 
roli, lecz występuje często u  roślin hodowa
nych w powietrzu wilgotnem. Jeżeli aralię 
długo trzym am y w miejscu suchem, a następ
nie podlejemy obficie, wówczas zrzuca ona 
wszystkie liście z wyżej wymienionego po
wodu. Tak samo i klony po długiej suszy 
i deszczach obfitych zrzucają, odrazu mnó
stwo zielonych, żywych liści.

Największą rolę w odpadaniu liści odgry
wa według W iesnera, czynnik 2-gi — mace- 
rujące działanie kwasów organicznych. 
Zwłaszcza, jeżeli mróz podziała na ogonek 
i zabije protoplazmę, wówczas przepuszcza 
ona łatwo kwasy organiczne i przez to nastę
puje szybki rozdział komórek. O ile tylko 
liść nie odpada w stanie zupełnie suchym, 
łatw o możemy przekonać się o kwaśnej re- 
akcyi świeżo rozdzielonej warstwy. Jeżeli 
zanurzym y całkowicie gałąź drzewa w 2,5$ 
roztworze kwasu' szczawiowego, wówczas po 
kilku dniach odpadają wszystkie liście. Od
pornie zachowują się tylko liście, które nie 
odpadają jesienią, np. u wiecznie zielonych 
drzew i krzewów. W pływ dwu wymienio
nych czynników bardzo łatw o stwierdzić na 
roślinie hodowanej w oranżeryach, Grolfussia 
isophylla, u której opadają nie tylko liście, 
lecz i całe gałązki i między węźla. W iesner 
zanurzał całkowicie pędy tej rośliny: 1) w wo
dzie destylowanej; 2) w 2,5$ roztworze kw a
su szczawiowego i 3) w 10^ roztworze sale
try. W  pierwszym razie, pod wpływem 
ciśnienia osmotycznego po 3 dniach oddzie
liły się najstarsze liście, później poszły 
młodsze, międzywęźla zaś i najmłodsze liście 
nawet po kilku tygodniach nie odpadły; 
w przypadku drugim  pod wpływem kwasu 
już po dwu dniach oddzieliły się wszystkie 
wykształcone liście, po 4-ch dniach odpadły 
i najmłodsze i cała łodyga rozpadła się na 
międzywęźla; w doświadczeniu trzeciem ko
mórki uległy plazmolizie, lecz żaden liść nie 
oddzielił się, co świadczy, że plazmoliza 
w mechanizmie odpadania liści nie ma 
żadnego znaczenia.

Trzeci typ  odpadania liści polega na tem, 
że liść cały wraz z blaszką i ogonkiem aż do 
warstw y rozdzielającej wysycha, pozostała 
zaś część podstawy liścia zachowuje życie 
i jędrność, różnica przeto w napięciu z dwu

przeciwnych stron powoduje oddzielenie 
ostateczne liścia. W ypadek ten często się 
spotyka zarówno w letniem jak  i jesien- 
nem odpadaniu liści, zwarzonych przez mróz. 
Jeżeli weźmiemy gałąź bzu czarnego (Sam- 
bucus nigra), na którą podziałał mróz i bę
dziemy trzymali w ciepłem pomieszczeniu, 
pogrążywszy jej koniec w wodzie, wówczas 
po kilku dniach wszystkie liście odpadają, 
tymczasem taka sama gałąź trzym ana bez 
wody wysycha, nie tracąc wcale liści.

Mohl 1), któremu zawdzięczamy pierwsze 
spostrzeżenia nad opadaniem liści pod wpły
wem mrozu, zwraca uwagę, że u niektórych 
drzew, jak  Paulownia i Gymnocladus, do 
warstwy oddzielającej przenika woda, która 
zamarza tworząc warstewkę lodu. War- 
stewka ta  trzyma jakiś czas liść przy podsta
wie, lecz z chwilą gdy lód odtaja, liść odpa
da. Zjawisko to wymieniony badacz starał 
się objaśnić w następujący sposób: „Nie ule
ga wątpliwości"—powiada on,-—„że wystę
powanie soku zostaje wywołane przez to, że 
mróz, zanim przeniknie całą gałąź i zamrozi 
całą zawartość soku, powoduje z początku 
skurczenie się zewnętrznych części gałęzi 
i przez to część soku, znajdującego się po
dówczas w wielkiej obfitości zostaje wyci
śnięta w już utworzoną szczelinę warstwy 
oddzielającej i tu taj zamarza". Wychodze
nie wody Wiesner objaśnia w sposób pro
stszy, niż Mohl przypuszczał. Mróz zabija 
warstwę oddzielającą i sąsiednie tkanki pa- 
renchymatyczne podstawy liścia: protopla- 
zma zamiera, komórki tracą jędrność, przy- 
czem pi’otoplazma oddaje większą część swe
go soku. Sok wychodzący z komórek reagu
je kwaśno. Rozpuszczone w nim kwasy 
organiczne działają macerująco na tkankę 
oddzielającą. W skutek tej maceracyi po
wstaje szparka, w którą wchodzi woda i za
marza, tworząc ową warstewkę lodu, jaką 
obserwował Mohl. W arstewka ta, obserw ow a
na również u liści kasztana, może się też nie 
tworzyć, jak  np. u Eleagnus argentea i For- 
sythia viridissima, które szybko po nastąpie
niu mrozu odrzucają liście w stanie zielonym, 
żyjącym.

Ostatni typ odpadania liści przedstawia

Mohl. Botanische Zeitung. 1860. Str. 16.
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przypadek, gdy cały liść wraz z ogonkiem, 
warstwą, oddzielającą i podstawą zamiera 
i wysycha. Wówczas liść dość długo w cią
gu zimy trzym a się gałęzi i odpada pod 
wpływem warunków zewnętrznych. Im  dłu
żej na taki liść działają opady atmosferyczne, ' 
tem bardziej staje się on kruchym; często | 
dość dotknąć go zlekka, żeby odpadł. Jeżeli 
pogrążymy gałązkę z takiemi liśćmi pozo
stałem i na drzewie w wodzie, odpadają one 
po kilku dniach. Butwienie następuje głó
wnie wewnątrz warstwy oddzielającej. W ar
stwa ta  zawiera obfitość ciał białkowych, 
a więc przeważnie łatwo rozkładających się, 
tworząc przez to również specyalnie dobre 
podłoże dla mikroorganizmów, przyspiesza
jących butwienie, a z drugiej strony łączność 
cząsteczek wewnątrz tej warstwy jest tego j  

rodzaju, że właściwie ona najszybciej podle
ga wpływom mechanicznym. W  ten spo
sób, według obserwacyi W iesnera, najczę
ściej odpadają liście topoli (Populus nigra), 
klonu tatarskiego (Acer tataricum) i dereniu 
świdwy (Cornus sanguinea), zwłaszcza, jeżeli 
przed nastąpieniem mrozu liście zostaną sil
nie zmoczone przez deszcze.

Tak więc dzieło zniszczenia zielonej szaty 
naszych drzew, rozpoczęte w lecie wskutek 
braku światła lub zbyt silnych promieni sło
necznych, dokończają mrozy i deszcze jesien
ne oraz śniegi i wichry zimowe. Po liściach 
pozostają tylko ślady w postaci blizn, które 
czasem wprost zasychają, jak  u paproci, 
przeważnie zaś zaklepiają się warstwą korka. 
Ta warstewka korka może się czasem wy
tworzyć jeszcze przed odpadnięciem liścia, 
lecz brak jej wówczas pomiędzy żywemi ko
mórkami wiązki naczyniowej, gdzie wytwa
rza się dopiero później.

„Nic w naturze nie ginieu. I  liście na
szych drzew i krzewów, zakończywszy swój 
krótki kilkumiesięczny żywot, upadłszy na 
ziemię, butwieją i wzbogacają ziemię w próch
nicę i substancye nieorganiczne, lecz co 
ważniejsza, ponieważ większość pada tuż 
u podstawy drzewa, idą one na pożytek tego 
samego organizmu, który je wydał. Prócz 
tego wzbogacają one ziemię jeszcze w jeden 
nadzwyczaj cenny dla rośliny materyał, ja 
kim jest azot związany. Spostrzeżenie to j  

zrobił stosunkowo niedawno francuski uczo- ;

ny Ed. Henry J) nad opadłemi liśćmi dębów 
i buków, jakkolwiek bliżej nie wyjaśnił tej 
sprawy. Prawdopodobnie, mamy tu  do czy
nienia z działalnością drobnoustrojów. Na tę 
właśnie kwestyę zwraca uwagę Wiesner. 
W  stosunku do milionów żyjątek unoszą
cych się w powietrzu, każde drzewo gra rolę 
olbrzymiego filtru, nagromadzając na swych 
liściach mnóstwo tych tworów. Jeżeli w do
datku zważymy, że podstawa drzewa jest 
bardzo mała w stosunku do powierzchni liści, 
u płatana np. jak  1: 200, u buku 1:450, u to
poli piramidalnej jak  1: 500 a nawet 1:1000, 
to zrozumiemy, że dzięki temu do ziemi znaj
dującej się u stóp drzewa musi się dostawać 
niezwykła moc drobnoustrojów, a ich obec
ność w glebie, jak  wykazały badania osta
tnich czasów, ma olbrzymią doniosłość w ży
ciu świata roślinnego. Bliższe zbadanie tej 
sprawy należy do ciekawych zadań przy
szłości.

Liść nie zawsze odpada w stanie m ar
twym. Znamy już wiele przypadków odpa
dania liści w stanie żywym. Często grają 
one rolę w rozmnażaniu się rośliny, wydając 
tak  zw. pąki przybyszowe, które po odpa
dnięciu zakorzeniają się i wydają nową ro
ślinę. W iesner co rok obserwował w oran- 
żeryi tego rodzaju rozmnażanie się u Bryo- 
phyllum calicinum i Br. cuspidatum. Prof. 
M. Raciborski 2) niedawno opisał ciekawe 
pod tym względem rostowe rozmnażanie się 
paproci Angiopteris erecta, gdzie stare pod
stawy liści przeszło 10 lat trzym ały się łody
gi, by odpaść następnie i wydać pąki przy
byszowe. Z praktyki ogrodniczej wiadomo, 
że Begonia i Gloxinia doskonale dają się roz
mnażać zapomocą liści położonych na piasku 
wilgotnym. Nie są to bynajmniej odosobnio
ne przypadki, gdyżLindem uthnp.(w G arten- 
flora T. 52, M  23) wylicza 65 gatunków ta 
kich roślin, należących do 33 rodzin. Czy 
więc liść odpada w stanie martwym, czy, też 
żywym, zawsze przynosi korzyść organizmo
wi macierzystemu.

Bez względu jednak na to, co się stanie 
z opadłemi liśćmi, pozbywając się ich, rośli

*) Journal d ’Agriculture pratiąue. 1897. Str. 
411 i 485.

2) Rozprawy Akad. Umiejęt. w Krakowie. 
T. 42. B. 1902 . Str. 4 8 - 5 1 .
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na odnosi tę wielką korzyść, że ułatw ia do
stęp światła niezbędnego dla rozwoju no
wych pędów. Najmniejsza ilość światła, ja 
ka przenika w głąb korony buku, okrytego

liśćmi, =  ^  całej ilości otrzymywanego

światła, tymczasem po odpadnięciu liści

liczba ta  wzrasta do Dlatego też zjawi-

sko opadania liści w ystępuje przedewszyst- 
kiem u drzew i krzewów. Ta grupa roślin 
posiada zazwyczaj wielkie mnóstwo tych na
rządów asymilacyjnych, rosnących w pewnem 
skupieniu, a ponieważ dla życia ich niezbę
dne jes t światło, więc chcąc wytworzyć no
we narządy, roślina musi pozbyć się części 
starych. Jedne bardziej wrażliwe na wpły
wy czynników zewnętrznych, pozbywają się 
wszystkich liści jesienią, inne odporniejsze 
pod tym  względem tak zwane wiecznie-zie- 
lone pozbywają się tych narządów od czasu 
do czasu przeważnie zaś w okresie w ytw a
rzania nowych pędów.

Niema skoków w naturze. Pomiędzy tem i 
dwoma typami, jak  już wspominaliśmy, są 
ogniwa przejściowe, do takich np. należy 
ligustr pospolity (Ligustrum  vulgare L.). 
Liście tego krzewu, jakkolwiek opadają na 
zimę, są jednak bardzo w ytrw ałe na zmianę 
warunków zewnętrznych, jak  np. brak świa
tła  lub działanie mrozu. Jeszcze bardziej 
wytrzym ałym  jest japoński gatunek L igu
strum  ovalifolium Hasska. W edług spo
strzeżenia W iesnera, w okolicach W iednia 
przetrw ał on wszystkie mniejsze przymrozki 
i stracił liście dopiero w połowie zimy, mło
de zaś nawpół rozwinięte pędy liściowe prze- i 
trw ały całą zimę bez zmiany.

Są jednak i takie krzewy, k tóre nigdy nie j 
zrzucają liści; do takich ciekawych wyjątków \ 
należy amerykańska roślina Eupatorium  
adenophorum. Zarówno w oranżeryi jak  1 
i na wolności w ojczyznie swojej w preryach 
Ameryki północnej krzew ten, jak  to pierw
szy spostrzegł Molisch :), przez całe życie 
nie pozbywa się swej zielonej szaty. Nie mo
żemy również tego zjawiska wywołać żadne- 
mi sztucznemi środkami, jak  np. pozbawie
niem światła, nadmiarem wilgoci ani nawTet

J) Untersuchungen iiber Laubfall. Sitzungsber. 
d. W iener Akad. d. W issensch. Bd. 93. Str. 154,

zanurzeniem gałązek w roztworze kwasu 
szczawiowego. Jeżeli przyjrzymy się bliżej 
tem u okazowi, to można zauważyć, że i ten 
rzekomy wyjątek stosuje się właściwie do 
ogólnego prawa. Krzew ten posiada liście 
niewielkie, międzywęźla długie i układ gałę
zi tego rodzaju, że liście nie mogą sobie 
przeszkadzać wzajemnie w swej czynności, 
ani też pozbawiać światła młode dopiero 
rozwijające się pędy. Nic więc dziwnego, 
że nie pozbywa się on swych liści podobnie, 
jak to czynią wszystkie zioła roczne lub dwu
letnie, których liście zamierają wraz z łody
gą, oraz wśród roślin trw ałych wszystkie by
liny. Te ostatnie jednak czasami zrzucają 
te liście, które znajdują się w warunkach 
niekorzystnych względem światła; takie oka
zy zbliżają się pod tym względem do typu 
drzew i krzewów.

U traw  np. nie widzimy zjawiska opada
nia liści, tymczasem należący do tej samej 
rodziny bambus, układem swych narządów 
asymilacyjnych przypominający drzewa, 
pozbywa się od czasu do czasu liści, w ytw a
rzając warstwę oddzielającą u nasad}7 blasz
ki, którą odrzuca, i pozostawiając na łody
dze pochwy liściowe.

Widzieliśmy,, jak  różnorodne czynniki w y
wołują zjawisko opadania liści. Przyroda 
zakreśliła ścisłe granice dla życia i czynności 
tych nai’ządów; skoro warunki zewnętrzne 
przekroczą pewne minimum, giną one i od
padają od pnia macierzystego. Część jednak 
organizmów roślinnych przedziwnie umiała 
się przystosować do peryodycznego zanika
nia najważniejszych swych narządów, aby 
po każdym spoczynku zimowym, świeżą zie
lonością pędów wiosennych świadczyć o try 
umfie życia i zmienności naszych pór roku 
przeciwstawiać wiekową moc trw ania or
ganizmu. B. Hryniewiecki.

ROZW ÓJ CHEM II ANALITYCZNEJ 
NIEORGANICZNEJ.

(Szkic historyczny).

[Dokończenie).

W  końcu X V II i w początkach X V III w. 
postęp analizy zawdzięczamy przedewszyst- 
miem Fryderykowi Hoffmannowi (1660 — 
1743) dzięki jego badaniom nad wodami mi- 
neralnemi. W  dziele „De methodo exami-
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nandi aquas salubres“ (170S r.) znajdujemy 
.dużo ciekawych obserwacyj i nowych poglą
dów. A utor nie waha się wystąpić przeciw 
starej teoryi, według której woda składa się 
z subtelnej cieczy gazowej i pierwiastku sol
nego. Zauważywszy, że pierwiastek mine
ralny (dwutlenek węgla), rozpuszczony w wo
dzie, lekko zaróżowia wyciąg lakmusowy, 
dochodzi on do wniosku, że jest to słaby 
kwas (indalis acidiusculae); zupełnie słusznie 
twierdzi, że ów pierwiastek mineralny u trzy
muje w wodzie żelazo w stanie rozpuszczal
nym. Następnie Hoffmann udowadnia, że 
można strącić w wodzie żelazo zapomocą 
wapna. Do analizy jakościowej ciał roz
puszczonych w wodzie, Hoffmann wprowa- 
dza następujące nowe reakcye: dla miedzi — 
blaszkę żelaza metalicznego; dla wód siar- 
czanych—srebro, które czernieje; dla węgla
nu potasu—sole amoniakalne. Wreszcie udo
wodnił istnienie magnezyi, którą dotychczas 
identyfikowano z wapnem.

Ważne są następnie badania starszego 
Rouellea, (1703 —1770) nauczyciela Lavoisie- 
ra, nad solami, i jego podział soli: na kwa
śne, obojętne i zasadowe. Chemik Black 
(1728—1799) wykazał istnienie ciepła utajo
nego topienia lodu i zbudował pierwszy ka- 
lorymetr, co w dalszym czągu pozwoliło La- 
voisierowi obalić teoryę flogistonu.

Koniec drugiego okresu przynosi ważne 
prace M arggrafa, Scheelego, a zwłaszcza 
Bergmanna.

M arggraf (1709—1780) określa warunki 
otrzymywania cynku i ustanawia metodę 
analityczną związków cynkowych; wzboga
ca liczbę znanych soli przez otrzymanie 
kwasu fosforowego i jego związków; stwier
dza, że dwie uncye czystego srebra, rozpu
szczonego w kwasie azotowym i następnie 
całkowicie osadzonego zapomocą soli ku
chennej, dają w osadzie „dwie uncye, pięć 
drachm i cztery g rany“, przyczem zaznacza, 
że, jeżeli użyjemy srebra, zanieczyszczonego 
miedzią, to osad mniej waży, „ponieważ osa
dza się jedynie srebro, miedź zsś pozostaje 
w roztworze" Wreszcie M arggraf wprowa
dza nadzwyczaj ważny odczynnik: żelazo- 
cyanek potasu.

Scheele (1732—1786) zaznacza działalność 
swoję przez wprowadzenie znacznej ilości

nowych odczynników i analizę powietrza; 
badania jego były przeważnie jakościowe.

Większe zasługi położył w tym względzie 
Torbern Bergmann (1736—1784), który po
dał sposób otrzymywania dwutlenku węgla 
i węglanów, a następnie pierwszy starał się 
oznaczyć rzeczywisty stosunek kwasów i za
sad, otrzymywanych z siarczanów, azotanów, 
chlorków i węglanów wapnia i magnezu. 
W szystkie dane liczbowe jego badań okaza
ły się później zupełnie błędnemi wskutek 
niedokładności metody; jednakowoż badania 

| jego, stanowiące duży krok naprzód w kwe- 
j  styi określenia składu soli, przyczyniły się 

do znacznego postępu analizy mineralnej.

Bergmann pierwszy starał się wyprowa
dzić teoryę soli podwójnych, opierając ją na 
błędnej hypotezie, że własności fizyczne ciał 
(lotność, nierozpuszczalność, koncentracya) 
nie wywierają żadnego wpływu na reakcye 
chemiczne, które są regulowane przez siły 
przyciągające określonych wielkości.

Wreszcie w niewielkiej rozprawce „De 
minerarum docimasia hum ida“ (1780) Berg
mann wyświetla przyczyny błędów w do
tychczasowych metodach analizy suchej 

| i projektuje usunięcie ich przez wprowadze
nie reakcyj w roztworach, z których kilka 

] pozostało dotąd w stanie niezmiennym. Ma
leńkie to dziełko wywołało kompletną rewo- 

| lucyę w metodyce analitycznej. Nowa idea 
Bergmanna polegała na tem, że zapomocą 
kilku prostych odczynników (węglanów, alka
liów gryzących, kwasu siarczanego, soli ku
chennej) można osadzić metal, znajdujący sig 
w roztworze, poczem osad należy przemyć, 
wysuszyć w 100° i zważyć. Ponieważ osad 
taki jest związkiem trwałym, a zatem z wa
gi jego można wywnioskować, jaki metal zo- 

| stał osadzony. Metody analityczne Berg
manna dotyczyły następującego szeregu me
talów: złota, platyny, srebra, rtęci, ołowiu,

, żelaza, miedzi, cyny, bizmutu, niklu, arsenu, 
kobaltu, cynku, antymonu i manganu. Oto 
przykład dokładnej analizy związku, zawie
rającego złoto, srebro i miedź. Na związek, 
działamy wodą królewską, która rozpuszcza 
złoto i miedź. Miedź osadzamy zapomocą 
blaszki żelaznej, a z roztworu osadzamy zło
to siarczanem żelaza.

! A oto trochę danych liczbowych, wykazu-
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jących, do jakiej dokładności Bergm ann 
doszedł w analizach:

Liczby
dokładne.

100 części srebra w roztworze, 
osadzoneprzez sól kuchenną, dają 
132 części osadu, suszonego
w 1 .1 0 0 ° ...................................................... 132

100 części ołowiu w roztworze, 
osadzone przez kwas siarczany, 
dają 1.43 części osadu, suszonego
w t. 1 0 0 ° ...................................................... 146

100 części żelaza w roztworze, 
osadzonego przez sodę gryzącą, 
daję 170 części osadu, suszonego
w t. 1 0 0 ° ...................................................... 166

100 części bizm utu w roztwo
rze, osadzonego przez potaż g ry 
zący, dają 125 części osadu, su
szonego w t. 1 0 0 ° ..................................... 124

Analiza gipsu, dokonana przez Bergmanna
dała mu następujące rezultaty:

na 100 części : 46 kwasu siarczanego 
32 ziemi wapiennej 
22 wody.

Rzeczywisty zaś stosunek podług wzoru ! 
SO,Ca, 2H 20  wyraża się w:

46.5 cz. — S 0 3
32.5 — CaO
21,0 -  H 20

Znamienne są następujące słowa Berg
manna: „suma wagi wszystkich części skła
dowych powinna być równa wadze badane
go minerału, jeżeli uwzględnimy pewną stra
tę  podczas m anipulacyi“...

W idzimy zatem z powyższego, że stan 
analizy mineralnej za Bergm anna pozwolił 
Lavoisierowi; młodszemu od Bergm anna za
ledwie o 8 lat, ale przejętemu nowemi po
jęciami filozoficznemi encyklopedystów fran 
cuskich, dokonać wspaniałego przewrotu 
w chemii.

O k r e s  t r z e c i  od  L a v o i s i e r a  d o  
n a s z y c h  c z a s ó w .  Działalność Lavoisie- 
ra  wywarła decydujący wpływ na całą dal
szą przyszłość chemii przez całokształt jego 
odkryć i wyciągniętych z nich wniosków. 
Na pierwszem miejscu należy postawić teo- 
ryę znaczenia tlenu w tworzeniu kwasów 
z metaloidami i zasad z m etalam i (co dało 
możność bezpośredniego otrzym ania znacz- J  

nej ilości nowych kwasów i soli i całkowite- j

go zniweczenia teoryi flagistonu). Następ
nie zwrócić musimy baczną uwagę na rozła
żenie i syntezę wody, co znówT obaliło teoryę 
czterech elementów filozofii starożytnej. 
W ażną również jest teorya tworzenia się soli 
obojętnych, jako produktu nasycenia kwasu 
przez zasadę lub rozłożenia kwasu przez 
metal.

W badaniach swych Lavoisier mało po
sługiwał się analizą a zwłaszcza mineralną. 
Zato jego analiza wody posiada zasadnicze 
znaczenie, a synteza dwutlenku węgla (przez 
spalanie węgla lub dyam entu w atmosferze 
czystego tlenu) dała podstawę do powstania 
metodyki analizy organicznej. Nie dość na 
tem: pierwszy Lavoisier wskazał racyonalne 
metody analizy gazów przez następczość sto
sowania odczynników pochłaniających.

Losy nie dały mu dość czasu na zajęcie 
się oznaczeniem stosunków pomiędzy pier
wiastkami wchodzącemi w skład kwasów 
mineralnych i soli; odpowiednie też dane 
liczbowe w ostatniem wydaniu jego Traite 
elómentaire de chimie (1793) przedstawione 
są zapewne podług analiz, robionych nie 
przez niego samego.

Traite de chimie jest doskonałym wska
źnikiem dla analizy mineralnej, chociaż nie 
zawiera w sobie liczb odpowiednich. Rozu
miał to sam Lavoisier, pisząc w rozdziale 
X V II swego dzieła, że konieczne są szcze
gółowe badania nad jego wnioskami i poglą
dami. Zwracając się też do młodych chemi- 

l ków, znakomity autor pisze, że koniecznem 
jest „przedewszystkiem na podstawie licz
nych i dokładnych doświadczeń upewnić się 
co do składu kwasu, zanim się przystąpi 
do analizy odpowiedniej soli“. Chemikiem, 
który spełnił myśl Layoisiera był Berzelius.

Zanim jednak można było przystąpić do 
tego olbrzymiego dzieła, należało wprzódy 
uklasyfikować poglądy Lavoisiera, Guytona 
de Morveau, Bertholleta i Fourcroya (ogólnie 
naszkicowane przez chemików niemieckich: 
Wenzla i R ichtera i dotyczące prawa, że 
części składowe związków wchodzą weń za
wsze w tych  samych stosunkach), poglądy 
Daltona i prawo G-ay-Lussaca. Wszystko 
to razem mogło teoretycznie i stanowczo uza
sadnić prawo niezmienności stosunku części 
składowych w związkach.

Wenzel w Lehre von den Verwandschaf-
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ten (1777) zdaje się pierwszy zajął się kwe- 
styą stosunku wagowego kwasów i zasad, 
dających w połączeniu sole; pracę tę w dal
szym ciągu prowadził Richter w badaniach 
z lat 1796—1798, przyczem udowodnił, że 
stosunek wagowy metalów, łączących się 
z danym kwasem, pozostaje ten sam dla 
każdego kwasu.

Dotknięto zatem prawa niezmienności sto
sunku; jednocześnie w r. 1803 sławny Ber- 
thollet ogłasza „Essai de statique chimiqueu, 
w którem to dziele wypowiada nowe zupeł
nie poglądy na powinowactwo ciał: twierdzi 
on mianowicie, że w roztworach elementy 
mogą się łączyć w różnych stosunkach w za
leżności od odpowiedniej ich koncentracyi, 
i że jeżeli ciała łączą się w stosunkach okre
ślonych, to zjawiska te są rezultatem sił 
czysto fizycznych, jak  np. skupienie, które 
powodują krystalizacyę lub osadzanie kwa
sów, zasad i soli.

Poglądy Bertholleta, które obecnie wyda
ją  się nam tak  prawdziwemi, wystąpiły zbyt 
wcześnie, tem bardziej, że doświadczalnie 
udowodniona stałość stosunków w wielu so
lach przemawiała na niekorzyść poglądów 
Bertholleta. Polemika, która zawiązała się 
między Bertholletem i Proustem, zwolenni
kiem dawnych poglądów, wypadła na nieko
rzyść pierwszego.

W tym  samym okresie (od 1794 do 1807) 
sławny chemik angielski Dalton, badając 
szeregi związków gazowych, składających 
się z tych samych pierwiastków: gazu błot
nego, etylenu, tlenku węgla, dwutlenku wę
gla i związków tlenu z azotem, doszedł do 
następujących wniosków: ciężary jednego
pierwiastku, łączącego się w kilku stosun
kach z drugim, są między sobą wielokrotne. 
To dało podstawę do zbudowania teoryi ato- 
mistycznej, którą znakomicie potwierdziły 
odkrycia Gay-Lussaca, dokonane początko
wo razem z Humboldtem, a udowadniające, 
że objętości łączących się gazów są jednako
we lub znajdują się w stosunku bardzo pro
stym.

Ostatecznie jednak określenie stosunku 
wagowego lub objętościowego (w gazach) 
łączących się pierwiastków, ustanowienie te
go harmonijnego, prostego i ścisłego prawa 
należy do Berzeliusa. Dzięki temu prawu 
mógł on doprowadzić metodykę analityczną

do obecnej doskonałości, dającej możność 
odkrycia wielu nowych pierwiastków, ozna
czenia ciężarów atomowych ciał prostych, 
ostatecznego rozwiązania teoryi soli oboję
tnych i t. d. Jego „Theorie des proportions 
chimiques“ z tablicą synoptyczną ciężarów 
atomowych pierwiastków i najzwyklejszych 
ich związków, wydane w r. 1819, a następnie 
1855, obejmuje całą wiedzę analityczną pier
wszej połowy X IX  w.

Można oczywiście sprawdzać dane liczbo
we, podane przez Berzeliusa, dodawać nowe 
metcdy analityczne wagowe, objętościowe 
lub elektrolityczne,—ale wszystkie wydawa
ne dotychczas prace analityczne opierają się 
całkowicie na doktrynie Berzeliusa.

Następcy jego: Rivot, Fresenius i Henryk 
Rose posunęli przeważnie stronę faktyczną 
analizy, znacznie mniej troszcząc się o stro
nę teoretyczną.

W ten sposób zaczęto sprowadzać analizę 
do rzędu gałęzi wiedzy stosowanej, a zapo
minano coraz bardziej o dalszem teoretycz- 
nem jej rozwijaniu.

W n i o s k i .  Czyżby zatem obecny stan 
chemii analitycznej miał być już ostatnim 
rozdziałem wielkiego dzieła, zakończonego 
przez Berzeliusa? Czyż zadanie analityka 

| ma polegać jedynie na wzbogacaniu obfite
go już zbioru metod? Nie sądzimy.

Większość metod obecnych analizy mine- 
; ralnej opiera się na zasadzie podwójnego 

rozkładu soli, dającej miejsce zjawiskom 
równowagi między dwoma odwrotnemi sta
nami, jak  to słusznie zauważył Berthollet 
i jak potwierdziły doświadczenia G-uldberga 
i Waagego, W. Ostwalda, Thomsena i Ber- 
thelota. Opierając sięnapoglądachH . Sainte- 
Claire Devillea na reakcye odwracalne 
w wysokich temperaturach, pp. Van t ’Hoff 
i Le Chatelier dowiedli, że prawo, któremu 
podlegają podwójne rozkłady soli, może być 
wyprowadzone z zasad termodymiki, stoso
wanych do równowagi chemicznej.

Reakcye analityczne obecnie używane nie 
są zatem absolutnie dokładne nawet w tym 
przypadku, jeżeli tworzy się osad zupełnie 
nierozpuszczalny, i jeżeli wydają się one 
całkowitemi. Złudzony kompletną nieroz- 
puszczalnością osadu, analityk powinien zdać 
sobie z tego dokładną sprawę i nie polegać 
na doświadczalnie zdobytych stosunkach,
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w jakich wagowo należy używać części skła
dowych, ale powinien dążyć do wyszukania 
takich warunków, śród których reakcye za
chodziłyby najdokładniej, w granicach mo
żliwości.

Nie ulega wątpliwości, że zrozumienie 
treści zachodzących podczas analizy reakcyj 
popchnie chemię na nowe tory i wykaże wiele 
takich dotychczasowych błędów, których 
obecnie wykazać nie możemy.

Już w r. 1853 H. Sainte-Claire Deville wy
stąpił bardzo energicznie przeciw odwróce
niu się analityków od badań teoretycznych, 
ale głos jego przez długi czas pozostał samo
tnym. Dopiero w ostatnich czasach Ostwald 
w klasycznej pracy p. t.: „W issenschaftliche 
G rundlagen der analytischen Chemie“ x) 
zwrócił baczną uwagę na ten brak ogromuy. 
Należy się też spodziewać, że zastosowanie 
najnowszych metod z zakresu badań fizyko
chemicznych popchnie rozwój analizy na to 
ry  naukowe.

Oto przykład. Analiza m ineralna często 
korzysta z takich reakcyj, które pozwalają 
na otrzymanie osadu o rozm aitym  składzie 
w zależności od tem peratury i stężenia roz
tworów7. Byłoby jednakowoż nadzwyczaj 
pożyteczne teoretycznie uzasadnić warunki 
tej różnorodności soli, gdyż na gruncie po
dobnej teoryi możnaby wyprowadzić bardzo 
szerokie wnioski co do stosowania jej w od
powiednich okolicznościach. To samo dało
by się powiedzieć o wielu innych reakcyach.

Oto olbrzymie pole do interesującej i plen
nej pracy naukowej.

H e n r y k  J .  B y  g ier.

SPIRO CH AETE P A L L ID A  W  PRZYM IOCIE.

Już dwadzieścia lat z górą, czynione są skrzęt
ne poszukiwania zarazka swoistego, wywołujące
go przymiot. W szystkie jednak dotąd opisane 
pasorzyty po dłuższem badaniu okazały się zwy- 
czajnemi saprofitami, rozwijającemi się wtórnie 
w tkance przymiotowej. Dopiero odkrycie przez 
Schaudinna i Hoffmanna w wytworach przymio
towych krętków (spirochaete) wzbudziło duże za
interesowanie świata naukowego. W  rozprawie, 
ogłoszonej w jednym z tegorocznych zeszytów  
prac berlińskiego urzędu zdrowia autorowie ci 
wykazują, że znaleźli w worach kiłowych stałą

x) W ydany w r. 1902 w polskiem tłumacze
niu przez firmę Borkowskiego.

obecność pewnego typu krętków o cechach ściśle 
określonych. Krętki te ze względu na małą ich 
wyrazistość Schaudinn nazwał biademi. Długość 
ich bywa rozmaita od 4 do 10 [j.; są one znacznie 
drobniejsze od innych podobnych krętków (spiro
chaete Obermeyeri, anserina, Ziemani, huccalis) 
i mają od 3 do 12 skrętów. Ruchy przez nie 
wykonywane są trojakie i obrotowe wokoło osi 

| długiej, posuwiste naprzód i wtył, wreszcie falu
jące. D o zabarwienia używali autorowie barwni
ków Griemzy. Barwienie odbywa się w sposób 
następujący. W ystawia się preparat na szkiełku 
przez dziesięć minut na działanie alkoholu, osusza 

J  się i następnie pogrąża na 16— 18 godzin w  p ły 
nie: 12 części roztworu eozyny B A  (2,5 cm  roz- 

; tworu na 500  cm3 wody), 3 części roztworu wod
nego ażuru 1 (1 : 1000 ) i 3 części roztworu wod
nego ażuru I I  (0 ,8  : 1000); po opłókaniu w wo
dzie należy preparat osuszyć i utrwalić balsamem 
kanadyjskim. Rozmieszczenie krętków w danym  
preparacie bywa niejednostajne, i zużyć należy 
wiele czasu, nim zdoła się je odszukać. Czasem 

| znajdujemy tylko pojedyncze ich okazy, to znów 
spotykamy po 5— 6 w jednem polu widzenia.

Nie należjr utożsamiać t37ch pasorzytów z t .  zw. 
Spirochaete refringens. Te ostatnie krętki znaj
dują się obok poprzednio opisany w przypadkach 
kiły powikłanej innemi sprawami (balanitis, ulcus 
molle, condylomata acuminata). Od krętków 
bladych różnią się tem, że w preparatach niebar- 
wionych załamują światło znacznie silniej, że są 
większe, skręty mają szerokie i płaskie, barwią 
się łatwo zwyczajnemi barwnikami (fiolet gencya- 
nowy, fuksyna karbolowa, barwnik Romanowskie
go i t. d.).

Powaga Schaudinna podnieciła do pracy i in- 
) nych uczonych; zewsząd zaczęły napływać do 
| organów i towarzystw lekarskich prace, stwier- 
| dzające prawdziwość tego spostrzeżenia.

Sami autorowie początkowo wyrażali się z pew- 
nem zastrzeżeniem o roli patogenetycznej tjrch 
pasorzytów, nie udawało się im bowiem zaszcze
pić icb zwierzętom i tym sposobem eksperymental
nie wywołać przymiot. Mając to na względzie, 
posłali oni Miecznikowowi kilka preparatów 
z prośbą o przeprowadzenie doświadczeń na mał
pach. Badania Miecznikowa i Rouxa nad sześcio
ma* małpami syfilitycznemi u czterech z nich w y
kazały obecność spirochetów; następnie udało się 
im wykryć te same pasorzyty u ludzi (Mieczni
ków znalazł je  nawet we krwi u syfilityka). W za
kończeniu swej pracy wspomnieni badacze zazna
czają, że niemożność otrzymania czystej hodowli 
jako też brak obfitszego matcryału skłania ich do 
wstrzymania się od ostatecznych wniosków; 
wszystkie jednak dane przemawiają podług nich 
na korzyść etyologicznego znaczenia Spirochaete 
pallida w przymiocie.

Następne badania dały możność stwierdzenia 
obecności spirochetów u dzieci dziedziczących 
przymiot w wątrobie, śledzionie i bąblicy przy
miotowej, a w  jednym przypadku we krwi.
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Ilościowy stosunek krętków w różi^ch orga- [ 
nach przedstawia się podług Babesa i Panea w na
stępujący sposób:
na powierzchni skóry . 0 w  krwi serca . . 2
w  worach kiłowych . 1 ,. szpiku . . 2
„ wydzielinie z nosa . 0 „ śledzionie . . 3
„ „ gruczołu łzowego 1 „ wątrobie . . 10
„ oponach mózgowych 1 „ grucz. limfat. 10
„ m ó zg u ............................... 0 „ nerkach . . 1
„ soku płucnym 3 „ nadnerczach 20

Porównywając te dane, badacze dochodzą, do 
przekonania, że z wyjątkiem nadnercza spirocho- 
ty  znajdują się wszędzie tam, gdzie badania 
histologiczne wykazują obecność wykwitów przy
miotowych.

Literatura dotycząca tego przedmiotu z każ
dym dniem wzbogaca się i dane dotąd zebrane 
potwierdzają stałą obecność krętów w pierwot
nych i wtórnych zmianach przymiotowych. U nas 
poszukiwania w tym kierunku były prowadzone 
w zakładzie anatomii porównawczej dr. Hoyera 
w Krakowie przez dr. Krz3’ształowicza i prof. 
Siedleckiego oraz w Warszawie w labor&toryum 
dr. Krajewskiego przez dr. Karwackiego.

Materyał zebrany przez dr. Karwackiego doty
czy 1 20 przypadków. Nie ogłosił on jeszcze 
ostatecznych wyników swej pracy, zaznacza ty l
ko (patrz Pamiętnik tow. lekarskiego Warsz. r. 
1905 zesz. III), że nie udało mu się znaleźć kręt- 
ków tylko vi 9% wszystkich nieleczonych syfili- 
tyków.

W  pewnej rozbieżności z dotycbczasowemi wy
nikami są badania Hoffmanna i Borrela, którzy 
znaleźli krętki w  nowotworach. Szczególnie za
sługuje na uwagę spostrzeżenie Borrela, który 
u myszy w nowotworach nieowrzodzonych znalazł 
dwa typy krętków, w tem jeden zbliżony do Spi- 
rochaete pallida.

W reszcie w ostatnich czasach Kiolemenoglou 
i Cuba ogłaszają, że znaleźli krętki w zwykłem ! 
zapaleniu napletka, w ropie z ropnia skrofulitycz- 
nego i w miazdze z rozpadłego raka.

Z drugiej strony badania Siegela zwracają 
uwagę uczonych na nowy rodzaj pasorzyta, jako
by wywołującego przymiot. Badacz ten znalazł i 
w przymiocie u ludzi i małp pewne charaktery- ! 
styczne twory, które uważa za pierwotniaki, po
wodujące zdaniem jego powstawanie syfilisu. Pa- 
sorzyty te zalicza on do gromady wiciowców  
i określa mianem Cytorrhyctes luis. Krętkom  
Schaudinna i Hoffmanna nie przypisuje on w iel
kiej wagi; widział je wprawdzie w małej ilości 
współrzędnie z innemi tworami na skrawkach za- 
wrzodzonych twardzieli i w soku gruczołowym, 
podczas gdy Cytorrhyctes luis wszędzie był licz
nie reprezentowany. Dodać należy, że obecność j 
tworów Siegela w połowie badanych przypadków j  

współrzędnie z krętkiem bladym skonstatował 
również dr. Karwacki, a w jednem przypadku 
przymiotu złośliwego znalazł owe pasorzyty wy
łącznie bez krętków.

Biorąc zatem pod uwagę te różnorodne wyniki

badań, nie m o ż e m j7 z zupełną pewnością twier
dzić, że krętki blade są specyficznemi i towarzy
szą stale przymiotowi. Na korzyść jednak tego 
twierdzenia przemawia zarówno bogaty materyał 
zebrany przez Schaudinna i wielu innych autorów 
jako też obecność tych krętków u osób z dziedzi
cznie przekazanym przymiotem oraz we krwi; na
stępnie ważne znaczenie ma fakt wykrycia ich 
w zmianach przymiotowych u małp. a również 
i to, że znajdują się głęboko w miejscach, gdzie 
naciek kiłowy ma swą siedzibę; natomiast trudno 
je odnaleźć na powierzchni owrzodzeń, usianej 
zwykle różnemi saprofitami.

Dowodów poważnjch, przemawiających prze
ciw etjdogicznem u znaczeniu krętków, mamy do
tąd mało; odnalezienie spirochetów w nowotwo
rach rakowatych i innych nie ma zbyt wielkiego  
znaczenia, gdyż jak sami badacze utrzymują, nie 
udało się im jeszcze z zupełną pewnością stwier
dzić tego spostrzeżenia; zresztą wiadomo nam, że 
zupełnie podobne pod względem morfologicznym 
mikroorganizmy (dyfterytyczny i pseudodyftery- 
tyczny, bacillus typhi i bacterium coli commune) 
mogą mieć zupełnie różne znaczenie w patologii.

Rozstrzygnięcie tego zagadnienia będzie na do
brej drodze z chwilą, gdy uda się nam otrzymać 
czystą hodowlę krętków, na podstawie zaś badań 

| dzisiejszych sprawę zarazka swoistego w przy
miocie można uważać ze zapoczątkowaną zale
dwie. Kazimierz Szokalslci.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Doświadczenia nad własnościami tru jące-
mi jaj były przed czasem niedawnym prowadzo
ne przez p. G. Loisela, znanego biologa francus
kiego, który przedtem już stwierdził niejedno
krotnie własności toksyczne ekstraktów z gruczo
łów płciowych różnych kręgowców i bezkręgow
ców. Ostatnio autor zbadał pod tym względem  
jajka kaczki, kury i żółwia.

A. Jajka kacze: emuls.ya żółtek w wodzie de
stylowanej została zastrzyknięta siedmiu króli
kom dorosłym do żył. Doza: 8 cm3; wszystkie 
zwierzęta poddane doświadczeniu umierały w prze
ciągu czasu od kilku minut do 2 godzin, śród 
objawów z początku silnych skurczów a później 
paraliżu kończyn.

Doświadczenie powyższe zostały zmodyfikowa
ne w ten sposób, że 21 żółtek zostało wysuszone, 
sproszkowane i z nich został sporządzony wyciąg  
w wodzie słonej. Rezultat podobny, jak w przy
padku pierwszym.

B. Jajka kurze. Podobne do powyższych do
świadczenia b yły  robione z żółtkami jaj kurzych. 
Trujące ich właściwości są takież same, jak i jaj 
kaczych, acz w stopniu nieco mniejszym. Róż
nica polega jedynie na tem, że zastrzyknięcie 
emulsyi lub wyciągu z proszku jaj kurzych po
wodowało u zwierząt operowanjrch nader obfite 
wydzielanie moczu, czego nie zauważono w do-

i świadczeniach z jajami kaczemi.
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C. Jajka żółwia maurytańskiego. Działanie [ 
toksyczne jaj tego zwierzęcia jest znacznie sil
niejsze, aniżeli nawet jaj kaczych. W  szczegól
ności stosuje się to do jaj dojrzałych, lecz w ycię
tych jeszcze z jajnika (nie z jajowodu). 15 cm 3 
żółtka, ważące 14 ,75  g  wstrzyknięte wprost 
do jamy ciała królika zabija go po upływie 
17 godzin śród objawów nader silnych konwul- 
syj i skurczów tężcowych. Białko z jaj tegoż 
zwierzęcia, po wstrzyknięciu do krwi królika, po
woduje również objawy zatrucia, bynajmniej nie 
słabsze niż pod działaniem żółtka.

Autor kładzie nacisk tę oboliczności, że 
zjawiska,poprzedzające śmierć zwierząt badanych, 
wskazują procesy ostrego zatrucia ośrodkowe
go układu nerwowego. J . T.

(C. 11.).

Aleksyna hemolityczna w osoczu k rw i ,  po
dług niedawnych badań A. Falloisea, nie może 
być rezultatem rozpadu leukocytów, a w każdym  
razie zdolność hemolityczna osocza i surowicy jest  
w stosunku nader nieznacznym do tego rozpadu. 
Brak aleksyny w cieczy wodnistej oka nie dowo- 
dzi bynajmniej jej nieobecności w krwi narządów 
sąsiednich, albowiem prawdopodobnie wchodzi 
tu w grę śródbłonek naczyń, przeszkadzający | 
przeiiltrowy waniu się aleksyny. Zastrzyknięcie 
obcych ciałek czerwonych do naczyń krwionoś- j  

nych powoduje hemolizę tych ciałek wewnątrz 
naczyń, a jednocześnie ilość aleksyny zmniejsza J 
się proporcyonalnie do ilości obcych erytrocytów, j  

tak że wobec ich znacznej ilości krew danego zwie- j  

rzęcia może zużyć cały zapas swej aleksyny he- 
molitycznej. ,). T.

(R. Sc.).

—  Przyczynek do znaczenia  barw nej korony  
kwiatów, jako  ś rodka przynęcającego owady.
W obec zdania niektórych badaczów (Plateau), że 
barwa kwiatów posiada drugorzędne znaczenie 
dla zwabiania owadów, Forel i G łltay starali się 
udowodnić zapomocą szeregu doświadczeń ważne 
znaczenie korony pod tym względem . Dośw iad
czenia swoje Griltay ogłosił w „ Jahrbuch fur wis- 
senschaftliche Botanik“. Przedmiotem ich był 
zwyczajny mak polny (Papaver Rhoeas), szczegól
nie nadający się do tego rodzaju doświadczeń dla 
dwu właściwości, że koronę jego można bardzo 
łatwo usunąć i że kwiaty jego po zapyleniu 
własnym pyłkiem sa zupełnie bezpłodne. W  do
świadczeniach swoich jednę część okazów Giltay 
pozbawiał korony, a na drugiej pozostawiał kwia
ty  nienaruszone. Różnica w wydajności nasion 
jednych i drugich wypadła bardzo znaczna: waga 
nasion zebranych z 215  kwiatów bez korony w y
niosła 1 0 ,770  wobec wagi jednego owocu 
0 ,0 5  g  i podczas gdy waga nasion z tyluż nor
malnych kwiatów była 2 5 ,2 3 0  g , wobec wagi je
dnego owocu 0 ,1 1 7  g. T e doświadczenia Gil- 
taya jak również i inne bardzo starannie i ściśle 
wykonane przemawiają wyraźnie za ważnem zna- ,

czeniem barwnej korony kwiatów dla przynęce
nia owadów, przenoszących pyłek. B. D.

—  W pływ  obecności wodorostów na w z ra s ta 
nie roślin wyższych. Bouillac i Griustiniali stwier
dzili zapomocą doświadczeń, dokonanych w r. 
1903, że obecność pewnych wodorostów słodko
wodnych (Nostoc punctiforme i Anabaena) w grun
cie piaszczystym, zupełnie pozbawionym soli azo
towych i resztek organicznych, wzbogaca go 
w krótkim czasie tak dalece w azot, że wyższe 
rośliny, np. gryka, mogą na nim rozwijać się zu
pełnie normalnie. Podobnież Deherain i Demoussy 
dostrzegli, że łubin rósł i rozwijał się prawidło
wo, będąc zasiany na glebie, zupełnie pozbawio
nej azotu ale zato porosłej obficie wodorostami. 
Nie zauważyli oni przytem wcale tworzenia się  na 
korzeniach zgrubień z bakteryami azotowemi. Na
stępnie dwaj pierwsi badacze urządzili szereg do
świadczeń nad innemi roślinami: kukurydzą, gor
czycą i rzeżuchą. W e wszystkich doświadcze
niach zasiewali oni te rośliny na ziemi jałowej, ale 
gdy jednę część hodowli zaopatrywali obficie 
w wodorosty, drugą pozostawiali zupełnie bez 
nich. Następnie analizowali rośliny zebrane 
z tych hodowli i przekonali się, że te, które rosły 
na glebie z wodorostami, zawierały znacznie w ię
cej azotu, niż na glebie bez wodorostów. W idać 
Z tych doświadczeń, że nietylko rośliny strąkowe 
ale i niektóre inne korzystają z azotu z powietrza, 
związanego przez inne wodorosty lub bakterye.

(Comptes rendus). B. D.

—  Ilość nasion topoli.  C. E. Bessey w yliczył 
ilość nasion, jaką może wydać jeden okaz topoli 
Za przedmiot swych obliczeń wybrał on drzewo 
z gatunku Populus deltoides, mające 13 m  wyso
kości i 0 ,6 5  m średnicy. Zapomocą geometrycz
nego podziału korony na części, ustalił on liczbę 
kotek na 3 2 4 0 0  okrągło. Liczbę torebek w każ
dej kotce można było przyjąć średnio na 27, 
a liczbę nasion w torebce na 32. Mnożąc te 
w szystkie liczby, otrzymujemy w ynik 28 m ilio
nów (okrągło), jako liczbę nasion, które topola 
mogłaby wydać. W aga 100  nasion Wynosiła 
0 ,0 6 5  g, co czymi 0 ,0 0 0 6 5  g  dla jednego nasie
nia i 18,2 leg dla ogółu nasion wydanych przez 
jednę topolę. B. D.

(Science).

—  Regeneracya z podwojeniem narządu,
a mianowicie regeneracya podwójnych kleszczy  
u kraba z gatunku Geolasimus pugilator była ob
serwowana niedawno przez p. Zelenyego. Okaz 
badany miał kleszcze prawe normalnie zbudowa- 

j  ne, małe lewe były większe i również miały w y
gląd normalny. Po ukłuciu igłą nerwów każdej 
pary kleszczów nastąpiła natychmiast ich autoto- 
tnia, poczem krab został umieszczony odzielnie 
i żywiony omułkami (Mytilus edulis). Po upły
wie miesiąca nastąpiło linienie oraz regeneracya 
kleszczy, przyczem kleszcze strony prawej odro-
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dziły się w postaci zdwojonej: trzy pierwsze po- 
domery b y ły  normalne, czwarty zaś rozwidlał się 
na końca, niosąc kleszcze podwójne, z których 
jedna para stanowiła jakby normalne przedłuże
nie odnoża, druga zaś, mniejsza, była umieszczo
na z boku. Jestto przypadek nader rzadki 
w dziedzinie naogół dotychczas mało poznanej — 
teratologii bezkręgowców. J .  T .

(Rev. Sc.).

—  Poczw ark i  m rów ki Kelep. Jak wiadomo, 
jedne gatunki mrówek mają, poczwarki, ukryte 
w oprzędzie; inne natomiast zupełnie wolne. Lub- 
bock w ygłosił był zasadę, że oprzęd właściwy 
jest gatunkom, nie mającym żądła; posiadające 
zaś żądło, mają poczwarki bez oprzędu. Zasada 
ta nie odpowiada bynajmniej rzeczywistości, 
gdyż jak się okazało, mrówki z żądłem (Poneridae) 
miewają poczwarki w oprzędzie. Do takich na
leży połud. amerykański gatunek, zwany mrówką 
kelep (Ectatomma tuberculatum). W edług spo
strzeżeń G. P. Golla przekształcenie się jej larwy 
w pocz warkę odbywa się w  sposób następujący: 
Gdy larwy są już odpowiednio dorosłe i gotowe do : 
przekształcenia się, mrówkiprzykrywająje grudka
mi ziemi, żeby dać im podstawę do założenia ' 
oprzędu. Pod temi grudkami larwa zaczyna 
prząść kokon, który kończy w 11/ 2 godziny, ! 
Oprzęd ma początkowo barwę jasno szarą, które 
następnie przechodzi w jasno lub czerwonawo { 
brunatną. Gdy oprzęd jest zupełnie gotów, 
mrówki usuwają pokrywającą go ziemię i przeno
szą go do innej części gniazda, przeznaczonej na j  

pielęgnowanie poczwarek. B . D .
(Science).

—  C iekaw a roślina z Kongo (R andia  Lujae).
W  lasach San kuru (w dorzeczu Kongo) rośnie 
ciekawe drzewo Randia Lujae z rodz. Rubiaceae, 
godne uwagi z tego względu, że dostarcza schro
nienia jednocześnie mrówkom i pewnym rozto
czom (Acarina). Pień jego jest wydrążony w mię- 
dzywęźlach, ale nie jednostajnie na całej prze
strzeni, lecz w taki sposób, że te wydrążenia ma
ją kształt wrzecionowaty, i w miejscu największej 
ich szerokości znajduje się parę otworków. Te 
wydrążenia są właśnie zamieszkane przez mrów
ki, a otworki stanowią wejścia dla nich. Rozto
cze zamieszkują wydrążenia w żyłkach liści, otwie- . 
rające się na ich spodniej stronie krągłemi otwor
kami. Zazwyczaj przyjmuje się, że we wszystkich 
wypadkach kiedy roślina udziela gościnności roz
toczom, żyjątka te wzamian oczyszczają jej liście 
z zarodników grzybowych. Tutaj jednak nie 
można zauważyć nic podobnego. E . de W ilde- 
man, który badał liście Randia, znajdowrał na 
nich bardzo często rozmaite grzybki. Możliwą jest 
rzeczą, że obecność mrówek wpłynęła tu w jakiś 
zmieniający sposób na instynkt tych pajączków 
tak, że przestały one spełniać zwykłą swą rolę.
A może działają tu jakieś inne wpływy, niezba
dane dotychczas zupełnie. W  każdym razie

Randia Lujae należy do roślin ciekawych z punk
tu widzenia biologicznego. B . D .

(Comptes rendus).

—  Tworzenie się żó łtka  w jajku wróbla było 
przedmiotem niedawnych badań Dubuissona, któ
re dodały kilka nowych szczegółów w tej cieka
wej, a dotychczas względnie mało badanej spra
wie. Przed początkiem procesu tworzenia się 
żółtka jajko wróbla składa się z dwu różnych 
okolic: środkowej, w której tworzą się wodni cz- 
ki i obwodowej, zbudowanej z zarodzi o wyglą
dzie ziarnistym. Jądro ułożone jest ekscentrycz
nie. Płytki żółtka tworzącego się układają się 
na powierzchni okolicy zwakuolizowanej w war
stw y współśrodkowe. Największemi z pomiędzy 
nich są zewnętrzne, zbudowane w substancyi 
ziarnistej, zlekka barwiącej się barwnikami kwaś- 
nemi: autor substancyę tę nazywa zasadniczą. 
Są one kształtu jajowatego; wewnątrz tych pły
tek i bliżej ich brzega spotykają się duże kule 
a obok nich czasami kulki mniejsze. Utwory te 
barwią się hematoksyliną żelazną na czarno 
i z łatwością przyjmują też barwniki plazmafcycz- 
ne. W  kierunku od obwodu jajka ku środkowi 
stwierdzić można powolne zmniejszanie się ilości 
„substancyi zasadniczej44 oraz jednoczesne zao
krąglanie się kształtów płytki żółtkowej. W  środ
ku jajka występują same tylko kulki czarne od 
hematoksyliny. Ma to dowodzić, że tworzenie 
się żółtka odbywa się w kierunku od obwodu 
jajka ku jego środkowi. Zauważyć należy, że 
koła dużych płytek przerywają się w okolicy ją
dra. W arstwa obwodowa zarodzi zawiera pew
ną ilość płytek żółtkowych o małych rozmiarach, 
co, zdaniem autora, może wskazywać, że i tworze
nie się żółtka w kierunku odśrodkowym jest rów
nież możliwe, acz odbywa się na mniejszą skalę.

Autor rozróżnia cztery różne typy płytek żółt
kowych przyczem dwa z nich odpowiadają t. zw. 
dawniej „żółtku białemu14, dwa zaś— „żółtemu14. 
Zdaniem autora pomiędzy niemi istnieją całe sze
regi form przejściowych, co potwierdza dawne 
zdanie Balfoura, że żółtko „żółte14 stanowi dalszy 
ciąg rozwoju „białego44. J .  T.

(C. R.)
—  W ahania  grubości włosów. P. Matsuura, 

lekarz z Tokio, poświęcił niedawno szereg nie
zwykle skrupulatnych badań sprawie wahań 
w grubości włosów, zachodzących pod wpływem  
różnych chorób, złączonych z zaburzeniami trofi
cznemu Okazało się, że wszystkie cierpienia, 
odbijające się na ogólnem odżywianiu ustroju—  
zaznaczają się na grubości włosów. Istota rdzen
na włosa może ulegać tu zupełnemu zanikowi 
w  ten sposób, że— oczywiście w przypadkach gdy 
w łosy długo nie były strzyżone — na pewnej zna
cznej długości włosa można odczytać historyę 
okresów zdrowia i choroby danego osobnika. 
Prawdopodobnie wyniki badań p. Matsuury będą 
m ogły znaleść pewne zastosowanie i w medycy
nie sądowej. J .  T .

(Rev. Sc.)
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— WyMady wyższe w Muzeum. W  m ie
siącu styczniu roku przyszłego Zarząd Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa zamierza rozpocząć szereg , 
systematycznych wykładów publicznych o pozio
mie wyższym, z dziedziny nauk matematycznych  
i przyrodniczych.

W ykłady te zobowiązali się prowadzić w cza
sie m iesięcy zimowych i wiosennych panowie:
8. Dickstein .
W . Gosiewski 
L. Zarzecki . . Geometrya analityczna 
T. Banachiewicz Astronomia 
S. Kalinowski . Fizyka doświadczalna

Analiza algebraiczna 3 
Rachunek różniczkowy 3 

3 
2 
3

J. J. Boguski 
J. Sosnowski 
J. Eysmond . 
J. Tur . . .  . 
Z. W óycicki .

Chemia doświadczalna 3 
Biologia ogólna . . 2
Zoologia bezkręgowców 2 
Zoologia kręgowców 2
Botanika . . . .  2

g- tyg-
n n

Dla zoryentowania się na jaką liczbę stałych 
słuchaczów wymienionych wykładów Zarząd 
Muzeum będzie mógł liczyć, uprasza się osobny, 
chcące z nich korzystać, o. zgłaszanie się od dnia 
dzisiejszego z zapisami, w godzinach od 4 do 7 
po poł., do kancełaryi Muzeum, Krak.-Przedtnie- 
ście Nk  66.

Bilety wejść wydane będą osobom, które się 
zapiszą w styczniu przed rozpoczęciem wykładów  
i wtedy też będzie pobrana opłata, która w da
nej chwili nie jest jeszcze ustaloną, lecz którą Za
rząd Muzeum sprowadzi do możliwego minimum.

W szelkie inne szczegóły ogłoszone będą we 
właściwym czasie. ,

Grdy nowo powstałe Towarzystwo Kursów 
W yższych zorganizuje wykłady z innych dzie
dzin nauk. wykłady wyżej wymienione zostaną 
do nich dołączone, celem wytworzenia jednej ca
łości.

B U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y
za  m iesią c  lis to p a d  1905  r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi Meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

Dekada
^ 4-
a 2 g
®1 i

Wartości średnie tem
peratur w st. Cels.

Średnie 
wilg. bez- [ 

wzgl. w inni

Średnie 
wilg. względ

nej w  %

W artości średnie 
zachmurzenia 

(0-10)
Ti uo !>>£t0 fl Nci v Su

m
a

op
ad

u Liczba dni 
z opadem

c3 *•'"
CO 7 r. 1 P- 9 w. Śred.

dzień. 7 r. 1 p 9 w. 7 r. 1. p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w.
N S O O

j  « mm >0,1 mm > 1 mm

I (1 -1 0 ) 749,1 6°,2 8°,7 7°,6 7°,5 6,4 7,2 7,0 90 85 91 8,4 9,3 6,5 — 29,6

II (11—20) 742,8 2°,2 2°.4 1°,8 2»,1 4,9 4,9 4,7 90 87 89 8,7 9,5 8,7 — 33,5

111(21-30) |750,5 0°,9 3°,0 1°,8 1",9 4,5 4,6 4,6
!

91 82 89 8,0 7,9 5,0 — 4,5

Średnie 
za miesiąc

lO 

_ 
^

3°,1 4°,7 30,8

06o*'
CO 5,3 5,6; 5,5 90 85 89 8,4 8,9 6,7 — —

Suma -
1

— — — — ■ --- — — — — — —*■ 67,6

r Sta
I 11

Stan najwyższy barometru 761,1 nim dn. 30 
najniższy - 727,2 mm dn, 15

) Wartość najwyższa temperatury 11°,5 Cels. dn. 23 
v r najniższa „ —1°,7 Cels. dn. 23

Średnia dziesięcioletnia (1891 — 19J0) barometru =  753,3 nim
„ temperatury =  2°,8 Cels.

Wysokość średnia opadu z okresu (1891 — 1930) =  29,2 mm.

TREŚĆ. Astronomia, p. H. Poincare. —  Czemu opadają liście z drzew (dok.), przez B. H ry
niewieckiego. —  Rozwój chemii analitycznej nieorganicznej. (Szkic historyczny) (dok ),̂  przez H en
ryka J. Rygera. — Spirochaete pallida w przymiocie, p. Kazimierza Szokalskiego. —  Kronika nau

kowa. — W iadomości bieżące. —- Buletyn meteorologiczny.

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