
.V* 21 (1303). Warszawa, dnia 26 maja 1907 r. Tom XXVI

T Y G O D N I K  P O P U L A R N Y ,  P O Ś W I Ę C O N Y  N A U K O M  P R Z Y R O D N I C Z Y M .
PRENUMERATA „WSZECHŚWIATA".

W W arszawie: rocznie rb, 8, kwartalnie rb. 2.
Z przesyłką pocztową: rocznic rb. 10, półr. rb. 5.

PRENUMEROWAĆ MOŻNA:
W Redakcyi W szechświata i we wszystkich księ

garniach w kraju i za granicę.

R edaktor W szechśw ia ta  przyjmuje ze spraw am i rcdakcyjnemi codziennie od godzi
my 6 do 8 wieczorem w lokalu redakcyi.

A d r e s  R e d a k c y i :  K R U C Z A  Nr.  32.  T e le fo nu  8314,

ZW IERZĘTA C1EPŁOKRW ISTE 
A EW OLUCYA CIEPŁA 

Z W1EIIZĘCECrO ').

Ssaki i ptaki w rzeczywistości' są to or
ganizmy znacznie różniące się między 
sobą co do swoich cech i sposobu życia, 
oddawna jednak, wskutek wspólnej im oso
bliwości łączą ich w j tdnę  grupę t. zw. 
zwierząt ciepłokrwistych w przeciwsta
wieniu do niższych kręgowców i zwierząt 
bezkręgowych, zwanych zimnokrwistemu 
Zobaczmy, jakie znaczenie posiadają te 
dwa określenia.

„Zwierzęta ciepłokrwiste” i „zwierzęta 
zimnokrwiste” są to określenia nader u- 
tarto w mowie potocznej, lecz bynajmniej 
nie naukowe, a nawet nieścisłe. To też 
fizyologowie dość już dawno wprowadzili 
bardziej odpowiednie określenia, miano
wicie „zwierzęta o stałej temperaturze” 
i „zwierzęta o temperaturze zmiennej”.

Najprostsze doświadczenie przekona nas, 
że zwierząt pozbawionych ciepła niema 
zupełnie. Wszystkie istoty żyjące, zarówno 
rośliny, jak  i zwierzęta produkują ciepło

’) W edług w stępnego  w ykładu, wygłoszonego
10 kw ietn ia  1907 r. p rzez  prof. Trouessarta ,  w Mu
zeum h is toryi na tu ra ln e j .

1 w mniejszej lub większej ilości, a ciepło 
i życie tworzą dwa nieodłączne zjawiska.

Weźmy z setkę Chrabąszczy, zamknijmy 
w naczyniu i umieśćmy w niem ter
mometr. Zauważymy natychmiast podno
szenie się rtęci. Jeżeli doświadczenie to 
nie przekona nas zupełnie, wprowadźmy 
nasz termometr do mrowiska lub ula: 
zawsze będzie wskazywał temperaturę 
wyższą od temperatury otoczenia. Tem
peratura wewnątrz ula wśród zimy do
chodzi zwykle prawie do 30°. W  lecie 
często podnosi się tam znacznie wyżej, 
do takiej nawet wysokości, że mogłaby 
się stać niebezpieczną dla życia pszczół', 
gdyby ich zadziwiający instynkt nie po
trafił zaradzić złemu. Gdy zbliżycie się 
w takiej chwili do ula, usłyszycie wyraźny 
szmer, podobny do wachlowania — to 
pszczoly-robotnice, jakgdyby na komen
dę, poruszają szybko skrzydłami, aby w y
wołać cyrkulacyę powietrza między pla
strami wosku.

Dziś już, zresztą, posiadamy dość czułe 
przyrządy, zapomocą których możemy 
dokładnie zmierzyć temperaturę ciała na
wet owadów. Tysiące doświadczeń, po
czynionych nad niemi i niższemi kręgow
cami (ryby, plaży, gady), wykazały, że 
te wszystkie stworzenia produkują ciepjo,
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lecz w znacznie mniejszej ilości, niż ssaki 
i ptaki.

Stwierdzono również, że temperatura 
zwierząt z im nokrw istych ,. z małemi wy
ją tkam i, jest  wyższa od tem peratury  oto
czenia średnio o 1, 2 lub 3 stopnie. 
U owadów podczas lotu różnica ta  do
chodzi niekiedy do 4—6°; u bezkręgowców 
żyjących w morzu, nie przekracza 

kilku dziesiątych stopnia. Oprócz tego 
tem peratura  ciała zwierzt zimnokrwistych 
podnosi się lub opada zależnie od wahań 
tem pera tury  środowiska.

Yalentin z Bem a w 1839 r. zebrał i 
zestawił olbrzymią ilość danych, dotyczą
cych ciepła zwierząt morskich. Na 
podstawie posiadanego m ateryału  doszedł 
on do przekonania, że pośród istot żywych 
istnieje pewne stopniowanie w zdolności 
produkowania ciepła, odpowiadające t. zw. 
za jego czasów „drabinie zoologicznej”: 
ilość ciepła wzrasta w stosunku do do
skonałości organizacyi zwierzęcia. Poni
żej p rzytaczam y liczby, jakie podaje ten 
uczony:

Stopnie:
polipy 0,21
meduzy 0,27
szkarłupnie 0,40
mięczaki 0,56
głowonogi ‘) 0,57
skorupiaki 0,60

Listę te można przedłużyć jeszcze, do
dając dane, zebrane przez innych bada- 
czów:

ryby 1,00
płazy 2,00
gady 3,00

Stopniowanie takie nie jest  zbyt ścisłe, 
gdyż nie zawsze zgadza się z faktami. 
Obecnie stwierdzono, że pod tym wzglę
dem istnieją znaczne różnice między 
zwierzętami, należąceini do jednej klasy, 
a nawet do jednego rzędu. Produkowanie 
ciepła zależy od specyalnych przygoto
wań w związku ze zwyczajami i sposo
bem życia każdego gatunku.

Przyjrzyjm y się więc tym  stosunkom

') Głowonogi obecnie, ja k  wiadom o, zaliczam y 
do mięczaków. Niewiadomo, jak ie  m ięczaki y a 
lentin ma na względzie

przedewszystkiem u zwierząt o stałej tem 
peraturze ciała. Jak  wiemy, temperatura 
ssaków waha się, zależnie od gatunku, 
między 37° a 39° C, u ptaków 40° — 43“ 
a nawet 44°; podług teoryi Valentina 
zatem ptak i stałyby wyżej od zwierząt ssą
cych. Wiemy przytem, i to jest najważ
niejsza, że temperatura ciała jak  jednych, 
tak i drugich, jest  stała niezależnie od 
zmian temperatury otoczenia.

U zwierząt „ciepłokrwistych” musi 
więc istnieć jakiś mechanizm fizyologicz- 
ny, k tórego pozbawione są zwierzęta 
„zimnokrwiste11, dający możność wyższym 
kręgowcom potęgować lub osłabiać w y
twarzanie ciepła, jednem  słowem zapew
niający im utrzymanie ciała w tempera
turze, najbardziej korzystnej dla prawid
łowego funkeyonowania organizmu. Me
chanizm ten nazywamy regulacyą ciepła.

Co dotyczę zwierząt ssących, to z pew
nością możemy twierdzić, że regulacya 
ta  pozostaje w zależności od układu ner
wowego, i mamy tu do czynienia z odru
chami, następującemi pod wpływem ner
wów naczynioruchowych, zarządzających 
krążeniem krwi w skórze i organach ob
wodowych.

Cóż to takiego odruch? Fizyologowie 
określają go, jako podrażnienie nerwu 
czuciowego, wywołujące następnie ruch 
poniewolny; ta  poniewolność stanowi 
istotną cechę każdego odruchu, np. ki
chania, kaszlu i t. d.

Odruch, który chroni nas od zimna, na
zywamy dreszczem ze wszystkiemi stop- 
niowaniami jego, poczynając  od uczucia 
lekkiego chłodu aż do gwałtownego dy
gotania. Pod nazwą zatem dreszczu ro
zumiemy „poniewolny, konwulsyjny i ry t
miczny ruch wielu mięśni organizmu”. 
Dreszcz więc, jak widzimy, jes t  poniewol- 
nym ruchem, k tóry  wywołuje podniesie
nie się tem peratury  zupełnie tak  samo, 
jak  dowolne ruchy, wykonywane przez 
nas, gdy prędko idziemy w celu rozgrza
nia się. Oczywiście należy rozróżniać 
te „dreszcze term iczne” od dreszczów 
np. podczas choroby organizmu.

Jeżeli tem peratura środowiska nie ob
niża się, lecz wzrastając przewyższy tem 
peraturę właściwą ciału ssaka, wówczas
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następuje odruch innego rodzaju, który 
pobudza do wzmożonej czynności gruczo
ły potowe rozsiane w skórze: zwierzę 
transpiruje; skóra pokrywa się drobnemi 
kropelkami potu, ulatnianie się zaś tej 
cieczy na całej powierzchni ciała w yw o
łuje, zgodnie z zasadami fizyki, oziębia
nie się jego w mniejszym lub większym 
stopniu.

* **

Ptaki posiadają temperaturę ciała znacz
nie wyższą, niż zwierzęta ssące. Zawdzię
czają to one przedewszystkiein czynności 
wymiany gazów; doświadczenia wskazu
ją, że w stosunku do wagi ciała ptak 
znacznie więcej pochłania tlenu, niż zwie
rzę ssące. Ptak , wielkości wróbla, według 
obliczeń oddycha podczas spoczynku 30— 
50 razy na minutę. Nadto wszystkie p ta 
ki posiadają worki powietrzne, pozosta
jące w połączeniu z płucami, których są 
przedłużeniem. Obszerne te worki w y
pełnione powietrzem nadzwyczaj ułatwia
ją działanie płuc, a więc i wymianę ga
zów, mającą na celu dostarczanie tlenu 
dla krwi.

Skutkiem tej osobliwości anatomicznej, 
ptaki mogą z łatwością znosie bardzo 
niskie temperatury. Niektórzy utrzym u
ją, że odruch zwany dreszczem właściwy 
jest i ptakom, dotychczas jednak mało 
posiadamy spostrzeżeń w tym  kierunku. 
Obecność worków powietrznych pozwala 
ptakom znosić zarazem bez szkody dla 
siebie podwyższanie się temperatury 
w środku, jak  również wskutek silnych 
ruchów, wykonywanych podczas lotu.

Wszyscy ornitologowie wiedzą, że skó
ra ptaków jest zupełnie pozbawiona gru
czołów potowych. Jedyny  gruczoł, znaj- 
dujący się w skórze, — kuprowy należy 
do kategoryi tłuszczowych. Regulacya 
zatem ciepła nie może, odbywać się u p ta
ków zapomocą skóry.

Podobneż stosunki znajdujemy i pośród 
ssaków, mianowicie u psa. Każdy, bez- 
wątpienia, widział go, gdy po długiem 
bieganiu zmęczony, z wywieszonym języ
kiem szybko oddycha. W  czasie spoczyn
ku pies oddycha 25—30 razy na minutę, 
gdy ty mczasem po zmęczeniu ilość ru- i

chów oddechowych dochodzi do 350 razy 
w tym samym czasie. Takie niezwykle 
szybkie oddychanie ułatwia utratę ciepła 
przez ulatnianie się, które odbywa się na 
powierzchni pęcherzyków płucnych. J a k 
kolwiek pies posiada dużo gruczołów po
towych, to jednak nie poci się zupełnie 
lub bardzo mało, zastąpienie więc tran- 
spiracyi skórnej przez płucną umożliwia 
mu ściganie zdobyczy bez pocenia się.

Kot, przeciwnie, transpiruje bardzo ła
two, szybkie zaś oddychanie u niego na
leży do wyjątków podobnież, jak  u więk
szości zwierząt ssących i u człowieka. 
Okoliczność ta wyjaśnia nam, dlaczego 
zwierzęta drapieżne z rodziny kotów pod
patrują i wyczekują zdobyczy, lecz nie 
ścigają jej. Otóż mamy dwu ssaków, psa 
i kota, bardzo blizkich pod względem po
krewieństwa, różniących się jednak znacz
nie w stosunku do regulacyi termicznej.

Transpiracya płucna, zdobyta, jak  się 
zdaje, przez psa drogą przyzwyczajenia, 
wrodzona jest wszystkim ptakom. Znacz
na powierzchnia worków powietrznych 
ułatwia szybkie oziębianie się ciała pt-a- 
ków wskutek obfitego ulatniania się, oko
liczność bardzo korzystna dla nich, gdyż 
pióra nigdy nie są zmoczone od potu.

Zwierzęta więc o stałej temperaturze 
ciała i zwierzęta o temperaturze zmien
nej, jak widzimy, tworzą dwie odrębne 
pod tym względem grupy. Należy jed
nak uczynić tu pytanie, czy niema 
między temi dwiema grupami form przej
ściowych, jak  to już przypuszczał Valen- 
tin. Odpowiedź na to może być tylko 
twierdząca. Przedewszyskiem można przy
toczyć pewną ilość wyjątków. Pośród ryb 
szczególniej rodzina makrelowatych od
znacza się w tym względzie. J . Davy 
(1820) zauważył, że u tuńczyka, Thynnus 
pelamys, temperatura ciała jest o 10° wyż
sza od temperatury wody morskiej. U P e 
lamys sarda znalazł temperaturę o 7° wyż
szą od środowiska.

Z pośród grup zwierzęcych już wymar
łych można wymienić dinosaurów, zbliżo
nych pod względem budowy kości do pta
ków. Niektóre z tych gadów posiadały 
kości dęte i wypełnione powietrzem po
dobnie, jak u ptaków, należy więc przy-
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puszczać, że miały one również obszerne 
wyrostki płucne, jak  to widzimy obecnie 
u kameleonów. W skutek tego, prawdopo
dobnie, utlenianie odbywało się u nich 
energicznie, a tem peratura  ciała była wyż
sza, niż u obecnych gadów. Pierwotny 
ptak, Arehaeopteryx, o długim gadzim 
ogonie nie posiadał kości pneumatycz
nych, tem peratura  więc jego ciała była, 
prawdopodobnie, niższa, niż u ptaków 
współczesnych.

Jeżeli zwrócimy się do ssaków, to znaj
dziemy formy chociaż również w nieznacz
nej ilości, które możemy uważać za przej
ściowe między zwierzętami ciepło-a zim- 
nokrwistemi, mianowicie stekowców (Mo- 
notremata). Profesor fizyologii na uniwer
sytecie w Melburnie, C. J . Martin ogłosił I 
niadawno studym n bardzo ciekawe pod 
tym  względem *).

Szczególniej ciekawy jest Tachyglos- 
sus aculeatus, zasługujący na większą uw a
gę, niż dziobak, ponieważ posiada dale
ko pierwotniejsze cechy. Samica, ja k  wia
domo, znosi jedno tylko jaje, otoczone 
pergaminową powłoką, k tóre nosi w wor
ku lęgowym. W ylęgające się młode po
zostaje w nim, karmiąc się mlekiem ma
tki.

Tem peratura  właściwa tem u zwierzęciu 
wynosi 28°, jest zatem niższa o 10° od 
tem peratury  ciała ssaków łożyskowych. 
Zwierzę to pod względem regulacyi cie
pła jes t  bardzo upośledzone, ponieważ 
skóra jego  pozbawiona gruczołów poto
wych, a odruchy, wywoływane przez ner
wy naczynic-ruohowe, mało rozwinięte.
Z chwilą, gdy tem peratura  spada poniżej 
5°, Tachyglossus zapada w sen zimowy; 
podczas hibernacyi, k tóra trwa cztery 
miesiące, tem peratura jego ciała zaledwie 
o kilka dziesiątych stopnia przewyższa 
tem peraturę  środowiska.

Odporność tego stekowca na ciepło wa
ha się w granicach 10 stopni. W razie pod
niesienia się tem peratury  powietrza po
wyżej 85° odczuwa już cierpienie, gdyż 
brak wyziewania skórnego nie może

') C. J. Martin. Therm al ad justem cnt and re
sp irato ry  exchangc in monotremes and m arsu- 
pials. (P iliłoś Trans, ltoyal Soc. of. London, Ser.
B. t. 195, str. 1 — 37, 1902).

zastąpić częstem oddychaniem. Jeżeli jest 
na wolności, to wygrzebuje sobie no
rę w ziemi, gdzie się chowa i wychodzi 
jedynie w nocy. Jeżeli przeszkodzimy mu- 
ukryć się pod ziemią, to tem peratu
ra ciała raptownie podnosi się d > 38° i na
stępuje śmierć. Tachyglossus aculeatus 
jest więc zwierzęciem o stałej teinpeiatu- 
rze ciała tylko do pewnego stopnia.

Dziobak (Platypus anatinus) jest zwie
rzęciem daleko lepiej przystosowanem 
i doskonalszem, jak  się zdaje, z punktu 
widzenia regulacyi termicznej, co być mo
że, zawdzięcza życiu wodnemu. Samica 
znosi jedno lub dwa ja ja  w swojej norze, 
gdzie wysiaduje je  na wzór ptaków, do
póki nie wylęgną się młode i poczną ży
wić się mlekiem matki.

Temperatura ciała dziobaka przewyższa 
nieco temperaturę Tachyglossus aculeatus 
(29—-30); jest on obficie uposażony w gru
czoły potowe, skutkiem czegomoże walczyć 
z ciepłem znacznie dłużej, niż ten ostatni. 
Zdolności szybkiego oddychania jest po 
zbawiony, pomimo to jednak tempera
tura jego pozostaje wybitnie stała.

Według badań prof. Martina pod wzglę
dem tem peratury  ciała workowate (Mar- 
supialia) zajmują miejsce pośrednie mię
dzy stekowcami (Monotremata) a ssakami 
łożyskowemi. Tem peratura właściwa zwie
rzętom workowatym jest o jeden lub dwa 
stopnie niższa od tem peratury tych ostat
nich; waha się ona zależnie od gatunku od 
36° do 37°. Dydelfy posiadają gruczoły poto
we, a nadto mogą szybko oddychać w ra
zie podniesienia się temperatury. Regula- 
cya więc ciepła odbywa się u nich le- 

| piej, niż u stekowców, lecz zarazem go
rzej, niż u ssaków łożyskowych, mamy 
przeto stopniowanie, poczynając od kol
czatki do dziobaka, a od tego ostatniego 
do dydelfów i wreszcie do ssaków łoży
skowych. m

** *
Zapoznawszy się pobieżnie z obyczaja

mi Tachyglossus, przekonaliśmy się za
razem, jak mało zabezpieczone jest to zwie
rzę od zmian tem peratury otoczenia. W ra
zie obniżenia się tem peratury  poniżej 5° 
zapada w sen zimowy, gdy zaś tem- 

| peratura środowiska przewyższa 35° po-
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grąża się, podobnie, jak wiele in
nych zwierząt zimnokrwistych, w sen 
letni. A więc sen zimowy i letni są to 
także środki, do których także zwierzę 
ucieka się, aby uniknąć zmian tem pera
tury, których organizm znieść nie może. 
Zjawisko to, prawdopodobnie, nie zawsze 
istniało i, aby je zrozumieć, musimy zrobić 
wycieczkę w dziedzinę paleontologii.

Wiemy, że początkowo, od czasów epo
ki paleozoicznej, kulę ziemską zamieszki
wały tylko organizmy morskie, łatwo 
więc zrozumieć, że wówczas nie potrze
bowały one produkować ciepła. Nawet 
obecnie tem peratura środowiska morskie
go waha się tylko między 25° (temperatu
ra powierzchni) a 0n (temperatura głębin). 
Prawdopodobnie morza pierwotne pod 
względem tem peratury nie bardzo różniły 
sio od mórz obecnych, a jeżeli przypad
kowo temperatura na powierzchni wód 
podniosła się wyżej 25°, to zwierzętom 
morskim należało tylko opuścić się o 
kilka metrów głębiej, aby znaleźć tempe- 
peraturę odpowiednią dla siebie.

Na lądach, przynajmniej obecnie, warun 
ki klimatyczne są bardzo różnorodne, po
nieważ tem peratura atmosfery podlega 
znacznym wahaniom, wynoszącym 60° 
i więcej (od — 20° do -j- 40° np. w pasie 
umiarkowanym). Lecz w epoce, gdy pier
wsze organizmy zamieszkały lądy stałe, 
zmiany stosunków klimatycznych były 
nie lak znaczne, może nawet minimal
ne: Mamy niezbite dowody, że w epoce 
drugorzędowej nawet w okolicach pod
biegunowych istniała nadzwyczaj bujna 
i wspaniała roślinność drzewna: wobec te
go, oczywiście, musiała panować jedno
stajna temperatura od równika, aż do 
okolic arktycznych.

Atmosfera wówczas ustawicznie zawie
rała olbrzymią ilość pary wodnej, co sp rzy 
jało rozpraszaniu się ciepła słonecznego 
1 większemu ujednostajnieniu tem peratu
ry> niż obecnie. Na lądach,' mało jeszcze 
podówczas wzniesionych nad poziom mo
rza, śniegi i lody były nieznane.

W takich to warunkach żyły nietylko 
pierwsze lądowe zwierzęta bezkręgowe, 
produkujące wogóle mało ciepła, lecz i pła
zy — stegocefale okresu węglowego i di-

nosaury okresu jurajskiego; te ostatnie s ta 
nowią najwyższy punkt rozwoju zwierząt 
zimnokrwistych.

Lecz od tej chwili historyi globu na
szego warunki życia zwierząt lądowych 
poczęły się zmieniać. Wyspy łączą się, 
aby utworzyć lądy stałe, atmosfera zaś 
osuszając się, podlega znaczniejszym wa
haniom temperatury. Zjawiają się pier
wsze ssaki okryte sierścią i pierwsze p ta 
ki, poler) te piórami, pewni świadkowie 
istnienia tych zmian. W okolicach, jed
nak, leżących w jednakowej odległości 
od równika i bieguna temperatura pozo
staje jeszcze dość wysoka aż do końca 
okresu trzeciorzędowego.

Wówczas, według wszelkiego prawdo- 
dodobieństwa, występuje nareszcie hiber- 
nacya, jako środek, pozwalający niektó
rym zwierzętom przetrwać chłody naszych 
zim. Zapadanie w sen zimowy nie jest 
bynajmniej wyłączną własnością niektó
rych ssaków, jak np. sorka, wiewiórki, 
jeża, nietoperza i t. d.; przeciwnie, jest 
ono jeszcze bardziej rozpowszechnione po
śród zwierząt zimnokrwistych.

Cz. Statkieicicz.
(Dokończenie nastąpi)

ORGANIZM Ż Y W Y  
JAKO CZYNNIK CHEMICZNY; RZUT 

OKA NA NIEKTÓRE ZAGADNIENIA 
FO TOSY NTEZY W ROŚLINACH.

Przepuszczając dwutlenek węgla przez 
roztwór octanu uranu na świetle słonecz- 
nem, Bach otrzymał osad wódziami dwu
tlenku i tlenku uranu z domieszką mini
malnej ilości dwutlenku uranu; powstanie 
tego ostatniego tłumaczył działaniem fo
tolizy dwutlenku węgla wraz z aldehy
dem mrówkowym; żadnych pewnych do
wodów co do powstania aldehydu nie 
otrzymaliśmy od niego. W następnein 
badaniu, ogłoszonem w tym samym roku, 
jako katalizator została użyta dwumety- 
loanilina; bezwodnik węglowy był prze
puszczany przez roztwór siarczanu tej za
sady w świetle słonecznem; o powstaniu 
aldehydu mrówkowego sądzono na pod
stawie koloru produktu (czterometylodwu-
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aminofenylomet.au') podczas utleniania (od
czyn Trilla); szczegóły można znaleźć 
w oryginale. Po pięciu latach Bach ogło
sił następnie, że dwutlenek węgla odtlenia 
się i tworzy się pewna ilość aldehydu 
mrówkowego (próby metylenoanilinowa 
i metylenotetraminowa). Tegoż roku fo- 
toliza bezwodnika węglowego w obecno
ści octanu uranu była powtórzona w świetle 
fioletowem i znów było stwierdzone utwo
rzenie się aldehydu mrówkowego.

Wyniki te doświadczeń Bacha przedo
stały się do literatury biochemicznej, lecz 
aż do ostatnich czasów nie zwrócono na 
nie należytej uwagi. Doniosłość zagad
nienia doprowadziła jednak  do powtórze
nia badania; stan obecny wiadomości do
tyczących tej sprawy zasadniczej jest 
dość jeszcze nieokreślony, o ile zwrócimy 
uwagę na dowody czysto chemiczne.

Przedewszystkiein, odtlenienie bezwod
nika węglowego wszelkiemi możliwemi 
dotąd środkami zawsze doprowadzało tyl
ko do utworzenia kwasu mrówkowego. 
Doświadczenie Bacha ze związkiem palla
du z wodorem nie było powtórzone. 
Zgodnie z Moissanem taki odtleniacz jak 
wodorek potasu daje tylko kwas mrów
kowy. Synteza kwasu mrówkowego z bez
wodnika węglowego i wodoru zapomocą 
cichych wyładowań elektrycznych była 
wykonana trzynaście lat  tem u przez Bro- 
dyego, obecnie zadanie to znajduje się 
w rękach Locha, k tóry  obiecuje podzielić 
się nowemi wynikami. Lecz nawet, jeżeli 
zgodzimy się, że pomiędzy cichem wyła
dowaniem a energią słoneczną promieni
stą, jako  czynnikami endotermicznemi, jest 
pewna analogia, nie sądzę pomimo tego, 
by udało się na podstawie dotychczaso
wych wyników z tego źródła otrzymać 
określone dane co do procesu fotosynte
zy. Ju ż  dawno wiadomo, że podczas 
działania cichego wyładowania odbywa 
się dysocyacya i elektroliza. Można 
oczywiście oczekiwać, że mieszanina bez
wodnika węglowego i pary wodnej da ja
ko produkty  swego rozkładu tlenek węgla 
i wodór; ustalonym jes t  również fakt, że 
te ostatnie w takich warunkach tworzą 
aldehyd. W styczniu roku ubiegłego pod 
wpływem światła ultrafioletowego z bez

wodnika węglowego otrzymano częściowo 
tlenek węgla i tlen. Lecz zasadniczym wa
runkiem takiego rozkładu jes t  stan suchy 
gazu, o czem, oczywiście, mowy być nie 
może w fotolizie bezwodnika węglowego 
w częściach zielonych zarówno żywej jak 
i martwej rośliny. W kierunku fotolitycz- 
nego powstania aldehydu mrówkowego 
niezależnie od czynnika „życiowego” do
świadczenia Bacha niedawno były po
wtórzone przez Eulera, który otrzymał 
wyniki ujemne z temi samemi katalizato
rami — octanem uranu i dwumetyloa- 
niliną; z tego wyprowadza 011 wniosek, 
że katalizator, pełniący czynność odtle- 
niacza fotochemicznego dwutlenku węgla 
dotąd nie jest znaleziony. Z drugiej stro
ny Usher i Pristley w swej pracy zazna- 

: czają, że mogą potwierdzić wyniki otrzy
mane przez Bacha w kierunku utworze
nia aldehydu zarówno ja k  i dwutlenku 
wodoru w razie stosowania octanu uranu. 
Jest  tli oczywista sprzeczność w samych 
faktach; należy poczekać na wyniki na
stępnych prac doświadczalnych. Lecz je- 

i  żęliby nawet otrzymano wyniki dodatnie, 
i aldehyd mrówkowy w końcu stałby 

j  się owocem fotolitycznego rozkładu dwu
tlenku węgla w obecności octanu uranu,

I możliwem jest jeszcze zaprzeczenie, pole
gające na tem, że w procesie bierze 
udział sól kwasu organicznego i że alde
hyd może utworzyć się z fotochemiczne
go rozkładu kwasu octowego. Myśl ta 
może nasunąć się każdemu, kto krytycz
nie analizował doświadczenia Bacha. Usher 
i Pristley starali się odeprzeć tego rodza
ju zarzuty przez zastąpienie octanu ura
nu przez związki siarkowe, lecz dotych
czas w ten sposób otrzymano tylko kwas 

I mrówkowy. Dopókąd nie zostanie roz- 
j  strzygnięte sposobem laboratoryjnym to 
| zagadnienie, dopuszczalne jest twierdze

nie szczególnie z uwagi na niedawne do
wody fizyologiczne, że synteza węglowo
danów w roślinach bierze początek od 
aldehydu mrówkowego. Cała praca Fi
schera nad syntezą heksoz może być roz
patrywana jako udowodnienie tego po
glądu. Lecz skoro tylko staramy się 
wniknąć w szczegóły procesu, zaczynamy 
błąkać się w królestwie hypotez. Z tego



M  21 W SZ E C H ŚW IA T 327

można wyprowadzić przypuszczenie, że 
roślina żywa jako czynnik chemiczny 
jeszcze wzbogaci naukę chemii pownemi 
bardziej zasadniczemi podstawami. Nieza
leżnie od tego, że cukry syntetyczne nie 
są czynne pod względem optycznym, od- 
razu narzucają się nam"następujące p y 
tania: co wywołuje w roślinach polimery- 
zacyę, t. j .  przemianę aldehydu w cukier? 
jakie fazy przechodzą związki na drodze 
ku ukończeniu syntezy? Chcąc odpowie
dzieć na tego rodzaju pj tania, nie należy 
zapominać, że możliwem jest w każdem 
stadyum działanie enzymów. W pracowr- 
niach nieznany jest odczynnik organiczny, 
wywołujący przemianę aldehydu w cu
kier, przemiana ta dotychczas dokonywa
na była zapomocą tlenków metalów, wo
dorotlenków i soli. W tym kierunku na
leży zwrócić uwagę na niedawne doświad
czenia Eulera nad wpływem tlenków róż
norodnych metali na roztwory wodne 
aldehydu. Zgodnie z twierdzeniem Ushera 
i Pristleya, w liściu asymilującym czynność 
kondensatora~aldehydu spełnia żywa pro- 
toplazma. Dowodzenia ich w tym kierun
ku, zarówno jak  i oo do istnienia enzy
mu, zdolnego do rozkładu dwutlenku wo
doru, wydają się słusznemi, lecz sam 
wniosek, jeżeli w ostateczności odpowia
da istocie, przenosi tajemnicę powstania 
węglowodanu na protoplazmę. Powstanie 
cukru z aldehydu mrówkowego na pod
stawie tego poglądu jes t  rezultatem „syn
tezy protoplazm atycznej”. Lecz jeżeli tak 
jest w istocie, to roślina żywa nastręcza 
chemikom jeszcze możliwość znalezienia 
związku organicznego, zdolnego do za
miany aldehydu mrówkowego w cukiei. 
Dob rze znany jes t  fakt, że aldehyd łatwo 
kondensuje się ze wszystkiemi typami 
związków organicznych, włącznie z biał
kiem; lecz w żadnym z produktów kon- 
densacyi obecność jakiegokolwiek cukru 
nie została dowiedziona.

Hypotezę formaldehydową Baeyera mo
żna uważać za p ierwszą poważną zdo
bycz dla fizyologii roślin ze strony czy
stej chemii. Poprawiona hypoteza Erltn- 
meyera w 1877 r., który zwrócił uwagę 
na powstanie pomiędzy temi reakcyami 
dwutlenku wodoru, może być uważana

za następną zdobycz chemiczną. Co do
tyczę związków stojących na granicy po
między aldehydem mrówkowym a węglo
wodanem, gdzie drogowskazem są dla nas 
tylko hypotezy, nie bez wartości są nie
dawnie obserwacye, odkrycia i przypusz
czenia teoretyczne, podane przez chemi
ków dla potwierdzenia lub zaprzeczenia 
fizyologii roślinnej. E. Fischer w 1890 r. 
podał przypuszczenie, że należałoby mo
że w zielonych częściach rośliny szukać 
tryozy glicerozy. Gliceroza, jak obecnie 
wiadomo jes t  mieszaniną aldehydu gli
cerynowego i dwuhydroksyacetonu; wr ro
ku 1897, Pilati wskazał pewne możliwe 
stadya utwTorzenia fruktozy z glicerozy: 
nasamprzód — przejście do aldehydu gli
kolowego a następnie glicerynowego.

CHjjOH
CH„0 CH„01I |

' — ♦ | +C 1LO  — * CH.OH
C H ,0  CHO '  |

CHO
Oprócz tego — do dwuhydroksyacetonu:

CHa (OH)
CH„OH |

;c  = o —» c =  o
CH„OH |

CHS (011)
Następnie przypuszczać należy, że al

dehyd i keton zamieniają się na fruktozę: 
CH2(OH) . CH(OH) . CHO +  CHs(OH) . =  

j=  CO . CHjfOH) =  [CH2(OHV]3 . c o  . =
=  CH,(OH).

Pogląd ten popiera wiele danych natu
ry chemicznej, lecz nie znajdziemy na 
korzyść jego żadnego dowodu fizyologicz- 
nego. Aldehyd glicerynowy pochodzenia 
biologicznego znany jest jako w'ynik funk- 
cyj życiowych pewnych gatunków Ba- _ 
cillus i Tyrothrix w roztworach, zawiera
jących  mannit; dwuhydroksyaceton otrzy
m ać 'm ożna jako produkt działania Bacte- 
rium xylinum na glicerynę lub dekstrozę. 
Lecz zarówno aldehyd glikolowy jak i gli
cerynowy, jako też dwuhydroksyaceton 
lub jakikolwiek cukier trójatomowy dotąd 
nie zostały znalezione w szeregu produk
tów roślinnych. Nieobecność ich może 
wskazywać, że katalizator żywy pracuje 
zbyt szybko i dlatego nie można uwi
docznić faz przejściowych; albo można 
przypuszczać, że niema zupełnie związ-
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ków przejściowych i że a ldehyd mrówko
wy polimeryzuje się bezpośrednio w cu- 
kier-poliozę; lub wreszcie — że nasze 
obecne m etody chemiczne nie są zdolne 
do odkrycia faz przejściowych. Pomimo 
to jednak istnieje co do procesu przebie
gającego w roślinie żywej hypoteza, za
wierająca w sobie szereg przypuszczeń, 
zasługujących na poważną uwagę ze 
strony fizyologów, ponieważ jes t  ona wo
góle chemicznie dobrze uzasadniona, 

Oddawna wiadomo, że forinoza otrzy
mana z aldehydu mrówkowego w na
stępstwie skondensowania go wapnem 
jes t  związkiem trzech lub czterech cukrów, 
wśród których znajduje się i - fruktoza i 
(a - akrozą). Wiadomo również, że gli- I 
oeroza może uledz polimeryzacyi pod 
wpływem ługu i tworzy związek, zawie
rający i - fruktozę. Wyjaśniono również, 
że aldehyd glikolowy również łatwo po
limeryzuje się i daje mieszaninę a i (3 - 
akrozy. Oprócz tego niektóre ważne 
ogniwa w łańcuchu syntezy chemicznej 
zapełnione są przez Eulerów, którzy po
siłkowali się bardziej subtelnym  niż ługi 
katalizatorem—węglanem wapnia, i o trzy
mali bezpośrednio z aldehydu mrówkowe
go zarówno aldehyd glikolowy jak i dwu- 
hydroksyaceton. Dowiedli oni również, 
że. za produkt tej polimeryzacyi należy 
uważać pentozę i - arabinoketozę. Ma
my tu ze strony chemii nową zdobycz 
dla fizyologii roślin. Naturalna 1 - ara- 
binoza jes t  to aldoza, równie ja k —syn te 
tyczna d - arabinoza. Arabinoketoza j e 
szcze nie została znaleziona w szeregu 
produktów roślinnych, lecz może warto 
je j  poszukać ze względu na syntezę 
Eulerów. A zatem droga laboratoryjna 
od aldehydu mrówkowego dó fruktozy 
je s t  zupełnie jasna. Pozostaje tylko po
wiązanie aldehydu mrówkowego z bez
wodnikiem węglowym zapomocą jak ie j
kolwiek metody fotolitycznej, nie wzbu
dzającej żadnych wątpliwości — znalezie
nia  takiej metody należy oczekiwać 
wcześniej lub później — żeby orzec, że 
łańcuch ogniw syntezy chemicznej zu
pełnie jes t  zakończony. Gdyby, następ
nie, w ogniskach fotosyntetycznych liści 
zielonych udało się odkryć aldehyd gliko

lowy, glicerynowy lub dwuhydroksyace- 
ton, musielibyśmy wówczas powiedzieć, 
że procesy laboratoryjne i życiowe mają 
jeden i ten sam kierunek; różnica (i po
dług ogólnego zdania bardzo poważna 
różnica) polegałaby tylko na istocie ka
talizatora i dotąd niezachwianie odmien
nym charakterze działania optycznego. 
Lecz skoro zechcemy od fruktozy iść 
dalej po drodze syntezy, wówczas przeko
namy się, że roślina żywa w swej pracy 
syntetycznej rychło pozostawia daleko 
w tyle wszystkie nasze środki chemiczne. 
Zmuszeni jesteśmy coraz częściej uciekać 
się do hypotez i przypuszczeń. Nasam- 
przód winniśmy uporać się z trudnościa
mi, polegającemi na tem, że pierwszym 
węglowodanem, do którego proces foto- 
syntetyczny prowadzi, jest  cukier trzcino
wy. W liściu zielonym oprócz sacharo
zy i fruktozy znajduje się również dek- 
stroza i maltoza. Zamiana fruktozy w dek- 
strozę (i inne cukry) następuje bardzo 
łatwo pod wpływem ługu.

Ten fakt uzasadnia przypuszczenie, że, 
jeżeli pierwszym produktem syntezy jest 
fruktoza, to dekstroza może utworzyć się 
z niej drogą izomeryzacyi.

Zadanie, które nasuwają w danym ra
zie chemikom rośliny żywe, polega na 
znalezieniu w nich związków organicz
nych, k tóre pełniłyby czynność ługów 
(alkalii) w procesie izomeryzacyi. Z fruk
tozy i dekstrozy, drogą kondensacyi i hy- 
dratacyi może powstać sacharoza, lecz 
synteza ta  nie została jeszcze dokonana 
w laboratoryaeh. Z drugiej strony malto
za, która podług wszelkiego prawdopodo
bieństwa tworzy się skutkiem kondensa
cyi dwu cząsteczek dekstrozy, mogłaby 
zapewne uledz syntezie zarówno przez 
działanie na dekstrozę kwasu solnego jak 
i pewnych enzymów (E. P. Armstrong, 
Proc. Koy. Soc., series B. 76. 592). Następ
nie przejście od dwunastu atomów węgla 
w cukrze do takich węglowodanów, jak  kro
chmal i celuloza praktycznie ziścić się 
może tylko w dziedzinie iizyologii roślin; 
chemia, o ile sprawa dotyczę budowy 
tych związków złożonych, próbuje tylko 
swych sił i dotychczas nie dokonała ani 
jednej syntezy.
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Rozpatrując zagadnienia, ściągające się ! 
do tego zasadniczego procesu chemicz
nego, który wogóle oznaczany bywa przez 
termin asy milacya, niezbędnie trzeba, by 
chemicy bardziej zasadniczo liczyli się ze 
stroną biologiczną problematu. Główna 
część procesu polega na powstaniu ma- 
teryałów do odżywiania żywej protoplaz- 
my. Dotychczas jeszcze nie dowiedziono, 
by dwutlenek węgla lub aldehyd mrów
kowy same przez się ulegały asymilacyi; 
przeciwnie: m.iżna z pewnością twierdzić, 
że asymilacya w znaczeniu fizyologicznem 
możliwa jes t  dopiero wówczas, gdy zna
ne są w postaci dogodnej dla protoplaz- 
my związki, odpowiadające wyższym 
stopniom ewolucyi chemicznej. Na tej 
zasadzie zgodnie z poglądem Grtina 
(Yegetahle physiology, 1900, rozdział X i 
XI) stanowczo odrzucamy termin „asymi
lacya” dla początkowych stopni procesu.

Z drugiej strony, jak  już mówiłem, ter
min fotosynteza również jes t  niedopusz
czalny, jeżeli tylko nie zgodzimy się na 
uważanie fotolizy bezwodnika węglowego 
za syntezę aldehydu mrówkowego. Wogó
le, sądzę, że nie należy spieszyć z naszą 
nomenklaturą, dopokąd nie zostanie wzmoc
niona strona chemiczna teorii  procesu.
W szystko, co można powiedzieć obecnie, 
sprowadza się tylko do tego, że rośliny 
m ogą rozkładać ten związek na świetle 
i że za tym procesem następuje szereg 
syntez, któro nie mają nic wspólnego 
z bezpośredniem działaniem światła.

Kazimierz Szokalslci.
(Dokończenie nastąpi).

FIZYK A W  SZKOLE ŚREDNIEJ.
'Zarazem  kilka u w a g  o g ó ln y c h  o n auczan iu  n a 

uk  przyrodniczych).

(Ciąg dalszy).

C. Metoda nauczania.

Ogólnie przyjęty jest. pogląd, że na
uki przyrodnicze wogóle, a w szczegól
ności fizyka, posługują się metodą czysto 
indukcyjną, że, wychodząc z obserwacyi 
1 doświadczeń, prowadzą do poznania 
praw ogólnych. Stosownie do tego i na

uczanie o przyrodzie powinno się prowa
dzić drogą indukcyi. Kto się wczyta 
w książki i broszury, nauczaniu fizyki po
święcone, ten zobaczy, że zdanie to jest 
przez wszystkich wypowiadane. Tak 
wice-rektor Akademii Paryskiej, p. Liard, 
mówi: „Trzeba więc było, aby naucza
nie nauk fizycznych stało się doświad- 
czalnem i indukcyjnem, aby naprzód 
zwróciło się ono do faktów i aby przy
zwyczajało powoli ucznia do samodziel
nego spostrzegania, jak  z faktów wypły
wają prawa”. (Conf. du Musee Ped. str. 
XIII). W tym samym zbiorku p. L. Po
incare pisze: „...doświadczenia zbyt często 
były wykonywane w nieodpowiedniej 
chwili; zamiast, żeby miały być umieszcza
ne na początku, następowały one prawie 
zawsze w końcu, i na tem polegał jeden 
z najważniejszych błędów nauczania14. 
Również i fizyk niemiecki Johannes Stark 
twierdzi: „W nauczaniu fizyki naprzód
indukeya, a potem dedukeye”. Wreszcie 
w pięknym „Wstępie do nauk przyrod
niczych” St. Kramsztyka1) czytamy: „Z na
leżycie tylko prowadzonych doświadczeń 
wysnuwa indukeya prawa natury. W śei- 
ślejszem jednak znaczeniu nazwę prawa 
zachowujemy dla takiej jedynie znajo
mości rzeczy, gdy umiemy wyrazić za
leżność ilościową między szczegółami 
zjawiska, jak  w prawie Galileusza,... de- 
dukeya może mieć jedynie miejsce po 
indukcyi. Nauki przyrodnicze bynajmniej 
nie wyrzekają się dedukcyi; posiłkują się 

\ wszakże nią wtedy dopiero, gdy indukeya 
wzniosła je na wysokość, z której już 

! pewien obszar objąć mogą”. Zniecierpli- 
| wiony czytelnik zapyta pewno, pocóż (e 

liczne cytaty, przecież jest to rzecz sama 
! przez się oczywista. Jednak  często w tych 

rzeczach na pozór oczywistych tkwią 
trudności wielkie, a poglądy ogólnie przy
jęte  dla tego samego już bywają często 
błędne, gdyż przechodzą tradycyjnie z po
kolenia na pokolenie. Spróbujmy więc 
spojrzeć na rzeczy niezależnie od olśnie
wającego autorytetu tych  wybitnych 

; uczonych i pedagogów. Spróbujmy roz- 
j patrzyć jakiś fakt konkretny, chociażby

') Poradnik dla samouków, część 1-sza. W y
danie drugie, 1901 (str. 32).
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owe prawa Galileusza, o k tó rych  mowa 
w „Poradniku“. Najlepszem źródłem, 
skąd możemy zaczerpnąć wiadomości 
o ich powstaniu będzie niewątpliwie „Me- 
chanika“ Macha. Pozwolę sobie na m a
łą dygresyę i przetłumaczę odpowiednią 
kartkę ‘); jest ona jedną  z ciekawszych 
w tem  cenneifl dziele.

„Pismo „Discorsi e dimostrazioni ma- 
tematiche", w którem Galileusz zakomu
nikował pierwsze badanie z dziedziny d y 
namiki o prawach spadku, ukazało się 
w 1648 r. Duch nowożytny, którego 
zwiastuje Galileusz, wyraża się od razu 
w tem, że nie py ta  się on: dlaczego cia
ła ciężkie spadają, lecz — zadaje sobie 
pytanie, jak spadają ciała ciężkie, według 
jakiego prawa porusza się swobodnie spa
dające ciało. Aby tedy znaleźć to prawo, 
obiera on sobie taką  drogę, że czyni 
różne przypuszczenia; nie poprzestaje na 
nich jednak całkowicie, ja k  Arystoteles, 
lecz próbuje dowiedzieć się drogą do
świadczeń, czy są prawdziwe, t. j. s p ra 
wdza ich słuszność.

„Pierwszy pogląd, k tóry  mu się nasuwa 
jes t  następujący. Wydaje mu się możli- 
wem przypuścić, że spadające ciało tak  
się porusza, iż szybkość jego  wzrasta 
ciągle, w każdym momencie, że staje się 
ona podwójną po przejściu podwójnej, 
potrójną po przejściu potrójnej drogi, 
krótko mówiąc, że osiągnięte szybkości 
wzrastają proporcyonalnie do dróg w y
konanych. Zanim sprawdzi to przypusz
czenie zapomocą eksperymentu, rozwa
ża on je  logicznie i tu się wikła we 
wniosku błędnym 2).

„Kiedy się Galileuszowi zdaje, że to 
przypuszczenie nie da się utrzymać, czy
ni drugie, według którego mianowicie osią
gnięta szybkość jest proporcyonalna do 
czasu spadku. A zatem, kiedy ciało spa
da z początku po raz pierwszy, w ciągu 
pewnego czasu, a później powtórnie w cią
gu podwójnego czasu, to ma 0110 w dru
gim wypadku osiągnąć dwa razy większą 
szybkość, niż w pierwszym. Nie znalazł

0 E. Mach. Dic Mechanik. Czwarte wydanie, 
1901 (str. 129).

2) Przepuszczam  k ilkanaście wierszy.

on sprzeczności w tym  poglądzie; prze
szedł wtedy do zbadania drogą ekspery
mentu, czy to założenie można pogodzić 
z obserwowanemi faktami. Trudno było 
bezpośrednio sprawdzić przypuszczenie, 
że osiągnięta szybkość jes t  proporcyonal
na do czasu spadku. Za to łatwiej było 
zbadać, według jakiego prawa rośnie dro
ga w zależności od czasu; dlatego też 
wyprowadził on ze swego założenia zwią
zek pomiędzy drogą a czasem spadku, 
i zależność ta  została poddana próbie 
eksperymentu. To wyprowadzenie jest 
proste, poglądowe i zupełnie poprawne. 
Prowadzi 011 prostą linię i bierze na niej 
odcinki, które mu wyobrażają czas mi
niony. Na końcach tej również prostej 
prowadzi prostopadłe (rzędne), i te 
wyobrażają osiągnięte szybkości. A za
tem jakikolwiek kawałek OG linii OA 
oznacza czas spadku, który upłynął i przy
należna do tego punktu prostopadła GH 
osiągniętą szybkość1).

„Jeżeli zwrócimy uwagę na przebieg 
szybkości, to zauważymy wraz z Galile
uszem co następuje. Jeżeli rozpatrzymy 
moment C, w którym  upłynął czas OC 
równy połowie OA, to ujrzymy, że szyb
kość CD stanowi też połowę ostatecznej 
szybkości AB.

„Jeżeli znowu rozpatrzymy dwa momen
ty  E  i G z których jeden poprzedza mo
m ent C, drugi zaś po nim następuje 
i obadwa znajdują się w jednakowej 
odeń odległości, to przekonamy się, że 
szybkość HG o tyle przewyższa średnią 
szybkość CD, o ile E P  w tyle za nią zo
staje. Dla każdego momentu przed C 
znajdzie się odpowiedni, tak  samo odleg
ły po C. A zatem, co się zapóźniło 
w pierwszej połowie w porównaniu z jed 
nostajnym ruchem  o połowie szybkości 
ostatocznoj, to się zyska w drugiej poło
wie. Możemy uważać, że droga spadku 
została w ykonana ruchem jednostajnym 
o połowie szybkości ostatecznej. Jeżeli 
więc założymy, że ostateczna prędkość 
jes t  proporcyonalna do czasu spadania t,

') Pomijamy tu  prosty  rysunek, który czytel
n ik  bez trudu sobie odtworzy z podanych szcze
gółów.
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to otrzymujemy v =  gt, przyczem g ozna
cza szybkość ostateczną, osiągniętą w cią
gu jednostki czasu (t. zw. przyśpieszenie). 
Droga spadku s jes t  zatem dana przez

12* fc p 'f  2
s — - y -  • t lub s =  . Ruch taki, w

którym według założenia w ciągu jedna
kowych czasów i szybkość otrzymuje za 
wsze jednakow y przyrost, nazywamy ru 
chem jednostajnie przyśpieszonym. Jeżeli 
zestawimy trwanie spadku, szybkości osta
teczne i drogi przebyte, to otrzymamy 
następującą tabelkę:

t V

1 I g 1 X  1

2 9, rfD 2 X 2

3 . % 3 X 3

4 4 g 4 X 4

t t g t x t

„Związek pomiędzy t a s daje się spraw
dzić eksperymentalnie, i to uczynił Ga
lileusz...” Doświadczenia Galileusza z rów
nią pochyłą są zbyt dobrze znane, aby 
jo trzeba tu przypominać. Widzimy więc 
z powyższego, że Galileusz bez wątpie
nia, jak  każdy człowiek, instynktownie 
czuł, że szybkość wzrasta wraz z czasem 
spadku, jednak, aby przejść do doświad
czeń, musiał on te  przeczucia jasno sfor
mułować, musiał stworzyć pojęcia, musiał 
poczynić założenia co do przebiegu zja
wiska. Z założeń tych  drogą dedukcyi 
dochodzi on do tego, ja k a  zależność po
winna mieć miejsce, i w tedy dopiero 
przechodzi do eksperymentu. Nieco da 
lej (str. 133) Mach czyni taką  uwagę: 
„Bez z góry powziętego poglądu doś
wiadczenie wogóle jes t  niemożliwe, po 
nieważ dzięki pierwszemu otrzymuje ono 
swoję formę. Gdyż co i jak  mielibyśmy 
poddawać próbie, gdybyśmy już nie mieli 
przypuszczenia?14 Zdaje się, że teren jest 
już zupełnie jasny , że właśnie doświad
czenia Galileusza dowodzą najlepiej że 
me można z faktów i doświadczeń drogą 
czystej indukeyi dojść do poznania praw

| należących do całkiem odmiennej dzie- 
| dżiny zjawisk, mianowicie praw Elektro

dynamiki, wykrytych przez Amperea. 
Ostatni na początku swego dzieła mówi, 
że zasadą jego będz;e *) „Obserwować 
z początku fakty, zmieniać o ile można 
okoliczności im towarzyszące, połączyć 
tę pierwszą pracę z pomiarami ścisłemi, 
aby wyprowadzić prawa ogólne, oparte 
jedynie na doświadczeniu, a z praw tych 
wyprowadzić niezależnie od wszelkiej hy
potezy co do natury sił, które je przed
s ta w ia ć  Zobaczmy teraz, jak  się genial
ny uczony w praktyce do zasad tych  
stosuje: „Nie zadawala się 011 używ a
niem pojęcia siły, zapożyczonego z Me
chaniki, a także - -  różnemi twierdzenia
mi, z k tórych się ta  nauka składa. P rzy
wołuje, prócz tego, całokształt hypo- 
tez zupełnie nowych, całkiem dowolnych, 
czasem nawet wprawiających w pewne 
zdziwienie. W  pierwszym szeregu tych 
hypotez należy wspomnieć o operacyi 
myślowej, zapomocą której rozkłada 011 
na elementy nieskończenie małe prąd 
elektryczny, który  w rzeczywistości nie 
może być rozkawałkowany, nie przestając 
istnieć; dalej przypuszczenie, że wszelkie 
realne oddziaływania elektrodynamiczne 
rozpadają się na działania fikcyjne, za
chodzące w każdej z par, które otrzymu
jem y  przez kombinaeyę wszystkich ele
mentów tych przyłożonych, które to siły 
są skierowane wzdłuż prostej elementy 
łączącej, — że siły te  są sobie równe 
i skierowane w strony przeciwne; dalej 
też i inny postulat, że odległość dwu 
elementów wchodzi we wzór wyrażający 
oddziaływanie wzajemne poprostu jako 
odwrotny stosunek pewnej po tęg i“

To są przykłady wzięte z twórczości 
wielkich mężów nauki. Lecz i każdy 
z nas dobrze wie, że niedalekoby zaszedł 
w najskromniejszej nawet pracy ekspe
rymentalnej, gdyby wziął się do niej bez 
pewnych z góry powziętych wyobrażeń.

To też żądanie, aby eksperyment był 
punktem  wyjścia w nauczaniu fizyki jest

1) W szystko to, co dotyczy badań  Amperea, 
stanowi cytatę z książki P. Duhnind „La theorie 
physique“. Paryż 1906, (str. 321).
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niedorzecznem. Oczywiście teraz, kiedy 
praw a są już  znane, można, dobierając 
odpowiednio doświadczenia wmówić w li
czącego się, że wszystko to wypływa 
jedynie z bezpośredniej obserwacyi. Lecz 
postępowanie takie, nie mówiąc o tem, 
że daje błędne wyobrażenie o drogach, 
po których kroczy postęp wiedzy, będzie 
często niepedagogicznem. Dam tu p rzy 
kład wzięty z własnego doświadczenia. 
Dwa lata  temu, ucząc fizyki, miałem za 
poznać uczniów z doświadczeniem Torri- 
cellego i z ciśnieniem atmosfery. Nie 
zastanawiałem się jeszcze wówczas nad 
temi kwestyami *), ale czułem instynk tow 
nie, jak  będzie najlepiej lekoyę poprowa
dzić. Zacząłem od tego, że opowiedzia
łem nasamprzód o podnoszeniu się wody 
w pompach, o dawnem tłumaczeniu tych 
zjawisk, o „horror yacu i1* o jego g ran i
cach, wreszcie o idei Torricellego, że 
obawę tę możnaby zmierzyć i o genial
nym pomyśle zastąpienia wody rtęcią; 
w końcu powiedziałem też o samem do- 
świadczczeniu i o jego racyonalnein t łu 
maczeniu. Dość krótko załatwiłem się 
z techniczną stroną doświadczenia, bo 
wiedziałem, że i tak dokładnie zrozumia
ny nie będę. Tak też było w rzeczy
wistości, ale wyobraźnia uczniów już by
ła podniecona, idea już ich zainteresowa
ła, i, kiedy wykonałem wobec klasy do
świadczenie, to czułem doskonale, że 
każdy z bijącem sercem oczekuje jego 
wyniku: wszyscy byli ciekawi zobaczyć 
tę próżnię, i sami czemprędzej pobiegli 
po miarkę, aby zmierzyć wysokość słu- 
p.i (o czem nauczyciel był zapomniał). 
Można było, rzecz prosta, postąpić ina- 
czej, bardziej „indukcyjnie41: można było 
nasamprzód wykonać doświadczenie, a 
później zastanawiać się nad zaobserwo- 
watiem zjawiskiem; wątpię jednak, czyby 
to młodzież w równym stopniu zaintere
sowało; zwróciliby raczej główną uwagę

’) Takie poglądy na twórczość naukową za
rysowały się jasno piszącemu te słowa przez 
uważne wczytanie się w książki Maclia i Duhe
ma. Patrz szczegó niej: w „Erkenntnrss uncl 
Irituin“, Dcduction und Induction in psychologi- 
seber Beleuchlung.

j na kulki r^ęci, która się nieco rozprysku- 
I je w tem doświadczeniu, 
i Nie chcę jednak przez to powiedzieć, 
j że punktem wyjścia zawsze ma być j a 

kiś ogólny pogląd. W  wielu przypadkach 
rzeczywiście lepiej będzie zacząć od do
świadczeń. Tu rozstrzyga pewne poczu
cie taktu . Tak więc nie sądzę, aby siej 
znalazł kto taki, ktoby chciał nasam 
przód pokazać uczniowi iskierki przeska
kujące w rezonatorze Hertza i dopiero 
później chciał mówić o znaczeniu tych 
doświadczeń; również nienaturalnem by
łoby jednak, gdyby kto z początku mó
wił o elektronach, a potem dopiero po
kazał promienie katodalne. W  tym wzglę
dzie najcenniejszych wskazówek dostar
czą nam same dzieje fizyki.

W arto  też zaznaczyć, że nie może być 
ideałem wykonywanie wielkiej ilości do
świadczeń. To spostrzeganie mnóstwa 
zjawisk męczy umysł, i bardzo często 
uczeń w końcu 'zważa jedynie na czyrsto 
zewnętrzne skutki: przeskakiwanie iskier, 
trzask jakiś i t. p. Jak  niesłychanie ma
ło korzyści przynosi obserwowanie wiel
kiej ilości zjawisk, szczególnie kiedy się 
nie jes t  do tego przygotowanym, miałem 
możność zauważyć w Berlińskiej Uranii. 
W sali, fizyce poświęconej, przesunęło 
się przede mną w ciągu kilku godzin j a 
kieś kilkadziesiąt osób. Pomiędzy niemi 
pożytek jakiś wynieśli ty  1 ko dwaj ucznio
wie, którzy przyszli widocznie z określo
nym planem, i przerobiwszy porządnie 
kilka doświadczeń, wyszli z sali, reszta 
publiczności z początku bawiła się tem, 
że, naciskając guzik, otrzymuje jakiś 
skutek' świetlny lub mechaniczny, obej
rzawszy jednak  w ten sposób kilkanaście 
przyrządów, ziewając, wychodziła z sali.

Słusznie podnoszą pedagogowie zagra
niczni, że przyrządy, k tórem i się posłu
gujem y w klasie, powinny być możliwie 
proste, tak, aby uczeń od razu widział, 
co się skąd bierze. Inaczej, kwestya ta 
niepokoi go' i nie pozwala skupić uwagi 
na tem, o co właśnie chodzi.

W związku z poglądem, że prawa wyr- 
n ikają bezpośrednio z obserwacyi, jest 
też popularność t. z\y. metody sokratycz
nej, której bezwzględne stosowanie zale-
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cane bywa przez wielu „reformatorów” *) 
nauczania. Stojąc jednak  na naszem od- 
miennem stanowisku, możemy metodzie 
tej uczynić szereg zasadniczych zarzutów. 
Przypomnijmy sobie przedewszystkiem, 
jak się odbywały rozmowy Sokratesa 
z uczniami. Mędrzec igrał tu po prostu 
ze swym współbiesiadnikiem; ostatni jes t  
tylko powojnem narzędziem w jego ręku. 
Każdy się zgodzi, że po rozmowie z mi
strzem biesiadnik był przekonany, że błą
dził, czuł się nieraz nawet zawstydzonym, 
upokorzonym; gdyby mu jednak kazano 
umotywować, dlaczego należało postąpi*1 
inaczej, nie wieleby mógł na to odpowie
dzieć: tak  zawiła była droga, po której
go prowadził filozof. Sądzę, że to samo 
będzie miało miejsce i w stosunku do 
ucznia, który „samodzielnie11 tą  metodą 
wykryje wszystkie praw a fizyczne. Nie 
zapominajmy o tem, że zagadnienia, któ
rych rozwiązanie dała nam fizyka, prze
chodzą siły nie ty lko młodzieńca, ale na
wet zwyczajnego dojrzałego człowieka. 
Gdybyśmy zwołali na kongres najwybitniej
szych pedagogów świata i zaproponowali 
im rozstrzygnięcie której z kwestyj, jakie 
się nasuwają nauce współczesnej, to ze 
zjazdu takiego mogłaby wyniknąć najwy
żej strata czasu. Nikt z nas jednak nie 
wątpi, że będą tacy, co jeszcze wiele 
mroków rozproszą. Śmieszną jes t  zatem 
rzeczą żądać od ucznia, aby się zastana
wiał samodzielnie i rozstrzygał pytania, 
którym mistrz jego nie podoła. 1 tu  mu
szę się zastrzedz> że występuję jedynie 
przeciwko wyłącznemu stosowaniu meto
dy sokratycznej. W  niektórych razach 
taka droga zapytań da jaknajlepsze re
zultaty, a samodzielne rozstrzyganie pew
nych kwestyj, wynikających z ogólnych 
zasad nauki, je s t  niezbędnym warunkiem 
gruntownego poznania przedmiotu.

Nie będziemy się również zbytnio za
chwycali metodą „heurystyczną11, upra
wianą głównie w Anglii. Na czem pole
ga ta  metoda, dowiemy się najlepiej z po
glądu, jaki doznał ogólnej aprobaty

') Patrz np. w „Reformie szkolnej" arl. Le- 
eombea p. n. „Zarys nauczania". (Kraków, 1904, 
str. 67).

na konferencyi nauczycieli „Organized 
Schools of Science” *): „Należy uczniom
nie tylko opowiadać o rzeczach i poka
zywać rzeczy, lecz trzeba w nich też roz
wijać zdolność samodzielnego rozwiązy
wania zagadnień zapomocą eksperym en
tu, t. j. należy ich skierować do samo
dzielnego odkrywania, gdyż prawdziwa 
wiedza polega na wdrożeniu w myślenie 
naukowe, a nie na znajomości faktów na
ukowych. W stosowaniu tej metody naj
dalej chyba zachodzi znany chemik prof. 
Armstrong. Aby zaznajomić ucznia z u tle
nieniem się ciał, każe mu przerobić 
13 doświadczeń z różnemi metalami i me- 
taloidami. Doświadczeń tych nie przyta
czam, 1)0 samo zaznaczenie ich zajmuje 
w wyż cytowanej książce Fischera pół
torej stronicy. Łatwo sobie wyobrazić, 
ile czasu potrzeba na ich przeprowadze
nie. Prosty zdrowy rozsądek mówi nam, 
że, choć to jest  w gruncie rzeczy myśl 
dobra, jednak podniesiona do zasady bez
względnej musi doprowadzić do absurdu. 
Pierwszym celem jakiejkolwiek nauki jest 
zdobycie pewnego całokształtu wiedzy, 
a obok tego — wyrobu nie umiejętności 
samodzielnego badania. Ktoby umiał sa
modzielnie badać przewód pokarmowy 
karalucha, a nie miał wyobrażenia o ca
łuj dziedzinie zoologii, politowanie jeno 
budziłby w nas.

Doświadczenie dowiodło też, że poglą
dy Armstronga są zbyt krańcowe. Tak  
w szkole dla dziewcząt — Central Fon- 
dation G.rl School, będącej pod bezpo
średnim wpływem Armstronga, gdzie fizy
ki i chemii uczy panna W alter, pokazało 
się, że metody heurystycznej nie można 
radykalnie przeprowadzić. Kierowniczka 
doszła do wniosku, że najlepszym sposo
bem nauczania jes t  bądź co bądź zespo
lenie wykładów teoretycznych z ćwicze
niami.

St. Landem.
(Dokończenie nastąpi.)

>) K T. Fischer, Der naturw isscnschaftliche 
U nterrieht in England insbesondere der Physik 
und Chemie. Te u b ne'r, 1901 (str. 40).
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SPRAWOZDANIA.

P r z e w o d n i k  tła o z n a c z e n i a  p o s p o l i t s z y c h
roślin przez Jozefa Rostafińskiego. Wyda
nie trzecie, obejmujące koło 900 dziko 
rosnących roślin z 376 rycinami.

Kraków 1906— Cena 1 rs. 10 kop.
W sierpniu roku zeszłego wyszedł z dru

ku „Przewodnik do oznaczania roślin*' 
prof. wszechnicy krakowskiej Józefa Rosta
fińskiego. Cel wydawnictwa w przedmowie 
do książki określił sam autor, mówiąc, że 
chodzi mu o jaknajszersze rozpowszech
nienie jej, by rozbudzić przez to zamiło
wanie do badania flory krajowej. Istotnie 
w tym kierunku „przewodnik" doskonałe 
oddać może usługi zarówno szkołom śred
nim jak i wyższym, w których uczącą się 
młodzież wszelkie szkopuły na wstępie do 
określania odrazu do sprawy tej zniechę- 
cićby mogły.

Układ „Przewodnika” jest tak przeprowa
dzony, że zawiera dwa klucze. Pierwszy 
z nich służy do oznaczania divew i krze
wów, drugi do oznaczania rodzin lub ro
dzajów ziół i bylin lub też roślin nie po
mieszczonych w kluczu pierwszym. Drugi 
ten klucz na dwie dzieli się części: pierw
sza wprowadza w rodzinę, druga dopiero 
w gatunek badanej rośliny. Łatwość ory- 
entowania się, wyróżniająca wszystkie do
tychczasowe klucze prof. Rostafińskiego, 
ten również cechuje, lecz co najbardziej 
podnosi jego wartość, to doskonałe rysun
ki. Są one zebrane oddzielnie i stanowią 
odrębną całość, a chociaż przez to książka 
zyskała na zmniejszeniu swej objętości, to 
jednak zdaje mi się, że takie przeprowa
dzenie sprawy ilustraeyi, jak np. w „Flo
rze Niemiec” Garckego, nie wymaga dal
szych poszukiwań od os by zmęczonej 
bądź co bądź już dotychczasowemi.

Przewodnik zawiera około 900 gatunków 
a liczba ta już sama mówi za siebie.

To też z zupełną słusznością prof. M. 
Raciborski w swej recenzyi w Kosmosie 
mówi że „w interesie popularyzacyi kra
jowego roślinnoznawstwa życzyć należy 
bajecznie taniej książeczce jaknajszerszego 
rozpowszechnienia”.

Z. Woycielei.
S e r g i u s z  Miecz .  G renlandya, rys geo

graficzny kraju i opis podróży F. Nansena. 
Z wyd. czwartego, z upoważnienia autora 
przetłumaczył Adam Kudelski. Warszawa. 
Nakładem księgarni E. Wende i Sp. 1907. 
Cena kop. 30. str. 94.

Książeczka ta jak i inne tegoż autora, 
odznacza się żywością i barwnością opisu 
oraz przy rod niczem traktowaniem rzeczy.

Pierwsza jej część zawkra zarys geo 
graficzny Grenlandyi, tej krainy wiecznych 
śniegów i lodów. Znajdujemy tu ciekawe 
szczegóły, dotyczące jej klimatu, życia 
Eskimów, fauny i flory, składającej się z 
mchów, porostów, niewielkiej ilości gatun
ków kwiatowych i miniaturowych lasów, 
które „można przykryć kieliszkiem'*.

Drugą większą część książeczki zajmuje 
nader ciekawy opis czterdziestodniowej 
podróży Nansena poprzez Grenlandyę po 
śniegu i lodzie. Częste zamieci śnieżne, 
mrozy i nagłe zmiany temperatury (np. 
1 września termometr wskazywał w słońcu 
-j-29,5°C, a w nocy temperatura opadła 
d o — 16°C) dają nam pojęcie o tych tru
dach i cierpieniach, jakie musieli ponieść 
podróżnicy, aby dotrzeć do zachodniego 
wybrzeża wyspy.

Tłumaczenie bardzo staranne.
Ze względu na swoje zalety i ciekawą 

treść książeczka powinna doznać powo
dzenia nietylko w gronie młodzieży, lecz 
i pośród dorosheh, na co w zupełności 
zasługuje. Cz. St.

KRONIKA NAUKOWA.

—  T e m p e r a t u r a  i c i ś n i e n i e  w  w y s o k i c h  
w a r s t w a c l l  a t mos fery-  Znany meteorolog 
francuski, Teisserenc de Bort, który za 
główny przedmiot badań swoicli obrał gór
ne warstwy atmosfery, wygłosił niedawno 
w Królewskiem Towarzystwie nauko we m 
w Edynburgu odczyt, którego treść stano
wiły wyniki ogólno tych badań. Podajemy 
niżej główne punkty jego odczytu. Mapy 
izobaryczne dla warstwy atmosfery, znaj
dującej się na wysokości 4000 m wskazują, że 
ogromna większość maxiinów i minimów 
ciśnienia powietrznego na powierzchni zie
mi stopniowo znika wraz z wysokością. 
W wysokich warstwach atmosferycznych 
rozkład ciśnienia staje się prostszym: nao
koło całej ziemi na obszarach zwrotniko
wych panuje maximum ciśnienia, u  biegu
nów natomiast — minimum. Z takim roz
kładem zgadza się średni kierunek ruchu 
obłoków pierzastych (Cirri). Co do tempe
ratury, to stwierdzone zostało, że, wbrew 
dotychczasowym zapatrywaniom, nawet w 
wysokości kilku tysięcy metrów zdarzają 
sią dość znaczne różnice między tempera
turami lata a zimy tak, że różnica tempe
ratur krańcowych w wysokości 10 /cm wy
nosi jeszcze 9°. Następnie, z prób z balo
na mi — sondami okazało się, że opadanio 
temperatury wraz z wysokością ustaje w 
warstwie, której wysokość waha się między 
9 a 14 km. Ten pas izotermiczny nad ob-
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s/arami o niskiem ciśnieniu znajduje się 
niżej (w niektórych miejscowościach w wy
sokości 8—9 km), zaś nad obszarami o ciś
nieniu wysokiem — wyżej (12 — 13 km). 
Średnio zimniej jest w górnej części anty- 
oyklonu, niż w takiej samej wysokości nad 
depresyami; w wysokości około 5 km  rzecz 
się ma odwrotnie. Najniższo temperatu
ry dają się spostrzegać w sąsiedztwie 
znacznych ciśnień; w Trappes stwier
dzono— 73°, w A ustryi— 80° C. Wzloty 
balonem codzienne, powtarzane w przecią
gu tygodnia lub dłużej w rozmaitych la
tach i poracli roku, wykazały, że w prze
ciągu kilku dni temperatura atmosfery u- 
lega wahaniom, znacznie większym w wy
sokich warstwach atmosfery, niż na powierz
chni ziemi. W wysokości 11 km  często 
zdarzają się wahania, wynosząc 15°—20°C, 
kiedy w blizkości powierzchni ziemi wa
hania wynoszą wszystkiego 2—4°. Należy 
przypuszczać, że zanikanie spadku tempe
ratury wraz z wysokością jest w związku 
z zanikaniem prostopadłych ruchów po
wietrza w pewnej wysokości, powyżej któ
rej ruchy powietrzne stosują się do płasz- 
szyzn izobarycznych. Nie może tam zacho
dzić zmiana temperatury przez rozszerza
nie się lub ściskanie. Zarówno obliczenie 
izobar dla wysokich warstw powietrza, jak 
również ruchy balonów, puszczonych swo
bodnie, doprowadziły do wniosku, że ilość 
przeważna depresyj, posiadających nad po
wierzchnią ziemi charakter zupełnych wi
rów atmosferycznych, ulega wraz z wyso
kością deformacyi; z*iś części północne 
tych depresyj zlewają się z wielkim wirem 
biegunowym. 1 dlatego w pewnej wysoko
ści (3—7 km) północnej strony depresyi nie 
spotykają się już wiatry wschodnie i 
pólnocowschodnie. L. H.

-  Komunikat  p o ś m i e r t n y  He nryka  Mois*
Sana w  jednym z ostatnich numerów 
„Oomptes rendus”, znajdujemy komunikat
H. Moissana, dotyczący badań jego nad 
amonem i złożony Akademii w dniu 5 li
stopada 1906 r., a odczytany na posiedze
niu kwietniowem, a więc już po śmierci 
znakomitego chemika.

Oto treść komunikatu:
Amalgamat amonu można otrzymać:
1-o Przez działanie amalgamatu sodu na 

sól amonową;
2-o Przez elektrolizę soli amonowej mo

krej z katodą rtęciową.
Dowiedliśmy już dawniej, że reakcya 

amalgamatu sodu na chlorek lub jodek 
amonu zachodzić może i w nieobecności 
wody, jeżeli oba związki działają na sie
bie w amoniaku skroplonym. Otrzymuje
my wtedy w temperaturze — 40° amalga
mat trwały, który można oddzielić od amo
niaku skroplonego, jirzemyć eterem i k tó 

ry, rozkładając się w temperaturze zwy- 
czajnej i, ogrzewając się, daje dokładnie 
1 obj. wodoru na 2 obj. amoniaku.

Jednakże, stwierdziliśmy następnie, że 
reakcya ta możliwa jest jedynie w obecno
ści nadmiaru sodu. Nawet w temp.— 40° 
amalgamat nie może istnieć" skoro tylko 
nadmiar sodu znika, np. wskutek kilka
krotnego przemywania roztworem cl lorku 
amonu w ciekłym amoniaku.

A zatem równanie NaHg -(- NH4C1
=  NaCl -f- NH4Hg jest błędne.

Sód bierze udział w tej reakcyi i, gdy 
metal ten znika, tak zwany amalgamat 
amonu istnieć nie może.

Amalgamat, otrzymany zapomocą elek
trolizy, metodą Onufrego Davyego przez 
działania na 3g rtęci prądu o 10 ampe- 
rach i 110 woltach, przedstawia ciało, pie
niące się gwałtownie i tworzące pod dzia
łaniem prądu włókna błękitne, które cią
gną się w szczelinach chlorku amonu i 
rozkładają się prawie natychmiast, skoro 
tylko ustaje działanie elektryczne. Amal
gamat ten można wzbogacić, działając 
w temperaturze — 40° i otrzymać przez 
jego rozkład, na 2 do 3g rtęci, około 10 cvv' 
wodoru. Stężony , przybiera wyraźnie 
barwę błękitną.

Ten związek błękitny otrzymać można 
albo rozkładając zapomocą elektryczno
ści roztwór jodku podwójnego amonu i 
rtęci w amoniaku skroplonym, albo, prze
dewszystkiem, rozkładając w temp. — 40u 
roztwór wodny 3g jodku amonu i 0,5 g 
jodku rtęciowego w 20g wody. Działać 
należy wobec 110 woltów; prąd przecho
dzący podczas elektrolizy równa s ę około 
2,4 amp. Anodę i katodę stanowią dwie 
blaszki platynowe. Doświadczenie odbywa 
się w rurce szklanej w kształcie U, oziębio
nej do 30°. Przy anodzie osiada jod, 
który rozpuszcza się natychmiast w ota
czającej go cieczy. Przy katodzie wytwa
rza się wiązka włókien błękitnych, które 
wikłają się natychmiast. Otrzymane w ten 
sposób ciało trwa tylko dopóty, dopóki 
przechodzi prąd. Z chwilą przerwania prą
du, osad błękitny rozkłada się gwałtownie, 
wydzielając wodór i dając mgłę szarą rtę
ci. Metal ten wchodzi prawdopodobnie 
w skład tego związku.

To nietrwałe ciało błękitne rozpuszcza 
się w rtęci. Można je otrzymać zapomo
cą elektrolizy, a następnie, gdy piąd prze
chodzi jeszcze przez elektrodę, należy za
nurzyć ją w rtęci, która rozpuszcza wów
czas ciało błękitne, zwiększając swą obję
tość, a później rozkłada się, przedstawia
jąc wszystkie własności amalgamatu a- 
monu.

Ten nowy sposób otrzymywania owego 
związku błękitnego da możność zbadania
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jego  w łasn o śc i i o k re ś le n ia  ro li je g o  w a- 
m a lg a m a c ie  am o n u . W. l i .

—  He! w g i z a c h  n a t u r a l n y c h .  P r z e d
trz.ma błizko laty, jak Hamilton i’ . Cacly 
i David F. Mc Farland donoszą w „Seienco”, 
natrafiono w pobliżu Dexter, w stanie 
Kanzas, na silne śródło gazu naturalnego. 
Pierwsze próby zużytkowania gazu wyka
zały, że spala się z trudnością i to tylko 
w uprzednio ogrzanych zamkniętych prze
strzeniach. Z czasem jednak trudność tę 
pokonano, i obecnie używa się tego gazu 
do wypalania cegieł. Trudność pochodziła 
Stąd, że gaz zawiera tylko do piętnastu 
odsetek części palnych. Wyżej wymienieni 
chemicy zbadali ów gaz dokładniej w pra
cowni uniwersytetu w Lawrence (Kanzas) 
okazało się przytem, że zawiera 1,84$ he
lu. Odkrycie to stało się bodźcem do za
nalizowania około 20 gazów, pochodzących 
z miejscowości w tym stanie, bardzo od 
siebie odległych: w każdym z nich znale
ziono hel, choć zawsze w ilościach mniej
szych niż w gazie z Dexter. Z tego ostat- 
tn'ego udało się wspomnianym chemikom

wydzielić zapomocą ciekłego powietrza dość 
znaczną ilość helu. Obecnie zajęci są dal- 
Szemi badaniami, których przedmiotem jest 
nie tylko oznaczenie zawartości helu, ale 
również całkowita analiza 30 do 40 prób 
gazów ze wszystkich stron stanu Kanzas. 
Ta wielka ilość analiz jest potrzebna z tego 
względu, że gazy te mają skład najróżnorod
niejszy. Np., źródła gazo.ve w Arkansas 
City, odlegle od Dexter o niecałe 20 mil 
ang. zawieraj'} 97 % palnych części składo
wych, a wszystkiego 0,16 % helu; natomiast 
odpowiednie liczby dla gazu z Dexter wy
noszą, jak podaliśmy wyżej 15 i 1 ,84$. 
Gazy poddane zostają również badaniom 
spektroskopowym. Sprawozdawcy są zda
nia, że gazy, przez nich badane, znakomi
cie się nadają do otrzymania helu w iloś
ciach dowolnych, a ponieważ opracowali 
szczegółowo metodę wydzielania tego gazu 
więc spodziewają się, że będą mogli otrzy
mać dużą jego ilość, aby powtórzyć próby 
skroplenia. />• H.

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. I do d. 10 maja 1907 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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T R E Ś C: Zw ierzęta ciepłokrwiste a ewolucya ciepła zwierzęcego, przez Cz. Statkiewicza. — 
Organizm żywy, jako czynnik chemiczny; rzu t oka na niektóre zagadnienia fotosyntezy w roślinach, 
przez Kazim ierza Szokalskiego (d a ls 'y  ciąg).—Fizyka w szkoło średniej, przez St. Landau (dalszy 
ciąg).—Sprawozdania, przez Z. Woycickiego i Cz. S t— Kronika naukowa. — Buletyn meteorologiczny.
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