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S Z T U C Z N E  N A W O D N IA N IE  P Ó L  
W  A Z Y I Ś R O D K O W E J  A W Ę 

D R Ó W K I L U D Ó W  1).

Nie nowe je s t  w szeregu zagadnień 
historycznych pytanie, co je s t  przyczyną 
tego dziwnego zjawiska, że w Azyi Środ
kowej nigdy się najrozmaitsze ludy nie 
osiedlały na dłuższy przeciąg czasu, lecz 
natychm iast, skoro tylko ludność pewne
go k raju  osiągnęła znaczniejszy stopień 
gęstości, dawały się zauważyć dążenia 
odśrodkowe.

Wiemy, że z pośród ludów środkowo- 
azyatyckich raz po raz to jeden to d ru 
gi opuszcza s ta rą  siedzibę i dąży do za-

Przekład artykułu „Kiłnstliche Berieselung 
in Innern-A sien  und die Volkerwandernngen“, 
Geographisclie Zeitschrift 1009, gtr. 241 — 259. 
Tłumacz porobił w  kilku miejscach nieznaczne 
skrócenia, opuszczając rzeczy, nie mające zna
czenia dla naszego czytelnika.

(Przyp. tłum.}.

jęcia jakiegoś bliżej morza leżącego k ra 
ju , nie z tęsknoty za morzem, lecz jak  
gdyby czyniąc zadość potrzebie wilgot
niejszego klimatu. Te dążenia odśrodko
we istniały już od najdawniejszych cza
sów. Początek ich gubi się w nfroku 
dziejów, jak  świadczą dane archeologi
czne. Nie tylko Europa dużo wycierpiała 
od tych, jak  burza zwalających się po
toków ludzkich, — nawiedzały one ró
wnież Indye i Azyę Wschodnią, może na
wet w znaczniejszej mierze, niż Europę.

Najważniejsze wydarzenia dziejowe 
znajdują się w związku z wędrówkami 
ludów. Potężne państw a upadają w sku
tek tych ruchów, jeszcze potężniejsze po
wstają. Nowe kultury  rozwijają się na 
gruzach dawnych, stare idee zostają zde
ptane, aby ustąpić nowym. Nie należy 
szukać przyczyn wielkich wydarzeń w za- 
chceniach jednostki lub szczególnych 
upodobaniach pewnego ludu, lecz jedynie  
w warunkach, zmuszających siłą konie
czności. Tylko okazya stwarza wielkich 
ludzi; przyczyny wielkich wydarzeń na
leży szukać w potrzebie.

Nie można więc wnioskować^ że wę
drówki ludów wrynikają z upodobania do 
koczownictwa lub te'ż z ambitnych dążeń
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jakiegoś wielkiego człowieka. Muszą to 
być znacznie głębsze przyczyny, k tóre 
sprawiają, że pewien lud, opuściwszy do
mowe ogniska i często rozproszywszy się 
na wszystkie s trony  świata, dążył po t r u 
pach innych ludów do znalezienia i za
wojowania nowej ojczyzny. Ileż ludów 
znikło w ten  sposób z widowni dziejo
wej, ileż napróżno szukało nowej ojczy
zny, a zmuszone do powrotu, znalazło 
stare  gniazdo zajęte przez obcego p rzy 
bysza i, znów zniewolone do dalszej wę
drówki, zginęło w wirze dziejów. Za
prawdę musi to być szczególnie ważna 
przyczyna, k tóra gotu je  ludom tak  s t r a 
szne losy.

Nowsze poszukiwania historyczne, a 
zwłaszcza postępy w poznaniu Azyi Ś rod
kowej, odsłaniają nam nowe widokręgi 
i w tej dziedzinie. W ęgram i zdaje się 
i na tym  polu kierować tradycyjne  dla 
węgierskich kół naukowych zagadnienie, 
a mianowicie kw estya  pochodzenia W ę
grów, k tóra  z zagadnieniem wędrówek 
ludów znajduje się w najściślejszym 
związku. W  samej rzeczy, nie b rak  w ę 
gierskich badaczów, których działalność 
naukowa rzuca nowe światło na te c ie
mne k a r ty  historyi. W ypraw a Szeche- 
nyego zapoznaje nas z otoczeniem przy- 
rodniczcm i życiem ludów środkowo-azya- 
tyckich, Gyorgy Al masy przesuwa przed 
naszemi oczami piękny a wyczerpujący 
obraz życia koczowników — pomijając 
chlubnie znane wyniki wypraw Zichego 
i Vam bórego—wreszcie Aurel Stein daje 
nam  klucz do znalezienia odpowiedzi na 
zaprzątające nas pytanie, w postaci ba
dań nad rozrzuconemi po stepach ru in a 
mi miast niegdyś kwitnących. Zbytecz
na naturalnie  wskazywać niezliczoną li
czbę spostrzeżeń i opisów obcych bada 
czów, wzbogacających wiedzę. Nazwiska 
Richthofena, Przewalskiego, Dutreil  du 
Rliinsa, Middendorfa, Schwarza, Mosera 
i innych są zbyt dobrze znane, aby je  
trzeba  było oddzielnie wymieniać.

Powodowani ostrożnością, mogą nie
którzy uważać za przedwczesne, że pró
buję  już  teraz zgrupować pewne szcze
gólne fakty, odsłonięte przez wyżej wy
mienił tic badania, w sposób, pozwalają

cy wyciągnąć wnioski, dotyczące wędró ' 
wek ludów. Zapładniającego oddziały
wania nowych idei niepodobna jednak  
zaprzeczyć; obraz, którego kontury chce
my naszkicować, je s t  tak pociągający, 
że nie możemy się powstrzymać od uczy
nienia tego.

Azya i Europa są jaknajściślej ze sobą 
złączone i na czysto naukowej podstawie 
nie mogą być od siebie oddzielone. Dzieli 
je  tylko tradycya historyczna, my zaś 
będziemy oznaczali obie w dalszym cią
gu niniejszej rzeczy wspólną nazwą Eura- 
zyi. Europa, podobnie jak  Indye, Azya 
Wschodnia i Syberya, jest tylko częścią 
obwodową olbrzymiego kontynentu, sk ła
dającego się przeważnie z bezodpływo
wych obszarów o klimacie pustyni. Za- 
dalekoby nas zaprowadziło, gdybym chciał 
obszerniej wyjaśnić stosunki kii natyczne 
Eurazyi,— mogę tu wspomnieć o nich j e 
dynie w p.iru słowach.

Jako kontynent, na którym zima i la
to zmieniają się prawidłowo, Eurazya po
siada pewne pory roku, w ciągu których 
otrzymane przez powierzchnię ciepło je s t  
większe od utraconego przez promienio
wanie, obok takich, podczas których u tra 
cone ciepło większe je s t  od otrzyma
n ego ,—wywołuje to system prawidłowo 
zmieniających się wiatrów. Prądy po
wietrzne tego systemu, t. zw. monsuny, 
wieją, j a k  wiadomo, w zimie od środka 
lądu do morza, a w lecie od morza do 
środka lądu. Jasnem  jes t ,  że w iatr  zi
mowy odśrodkowy powoduje w Azyi 
Środkowej wielkie mrozy i stosunkowo 
małe opady. W ia tr  letni, niosący wilgoć 
od oceanu, przybywa tu  już w znacznym 
stopniu pozbawiony wilgoci, ponieważ 
musi po drodze przejść przez wysokie 
góry i pozostawić na obwodzie obfite 
opady; podobne w iatry  są, jak  wiadomo, 
zawsze suche. Z tego powodu we wnę
trzu Eurazyi panują w zimie wielkie 
mrozy, ze stosunkowo rzadkim deszczem 
i śniegiem, z wyjątkiem wysokich gór, 
na k tórych opady bywają znaczne nawet 
i w Saharze. W lecie panuje tu nadzwy
czajne gorąco obok prawie zupełnego 
braku opadów. Tylko na wysokich gó
rach padają  również i w tym  czasie czę
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ste deszcze, dlatego też biorą tam  po
czątek zawsze obfite w wodę strumienie. 
Gdziekolwiek w Azyi znajdujemy obfite 
opady są one zawsze ściśle peryodyczne.

W obec takich warunków klimatycz
nych te pustynne obszary nie nadają się 
naturalnie  do zaludnienia w takim s to 
pniu, jak  kraje, leżące na obwodzie; al
bo też osiadająca tu  ludność zmuszona 
je s t  prowadzić zupełnie odmienny tryb 
życia, niż np. w Europie.

Rozejrzyjmy się teraz po Eurazyi.
Pośród bezodpływowych pustynnych 

obszarów możemy rozróżnić cztery wiel
kie części. Największą z nich je s t  ko
tlina  Hanhai, obejmująca Turkestan  
W schodni, pustynię  Gobi i stepy Mon
golskie. D rugą je s t  wyżyna Tybetańska, 
należąca do najniegościnniejszych obsza
rów na ziemi; nie będziemy się nią bli
żej zajmowali, ponieważ niema tam  pra
wie zupełnie przyjaznych dla człowieka 
warunków. Trzecią część,'najważniejszą 
dla nas, tworzy ogromna równina, która 
otacza morze Kaspijskie i zachodzi dale
ko do Europy, tracąc w miarę posuwa
nia się ku zachodowi charak te r  środko- 
wo-azyatycki i przybierając cechy, wła
ściwe obszarom obwodowym. Czwartą 
część wreszcie tworzy kotlina Perska 
czyli stepy Irańskie.

W szystkie  cztery obszary są prawie 
zupełnie bezodpływowe, z wyjątkiem  Ty
betu, którego większą część przerzynają 
rzeki, płynące do morza. Nazywamy pe
wien obszar bezodpływowym, gdy  wody 
jego  nie uchodzą do morza. Je s t  to mo
żliwe jedynie w okolicach, posiadających 
małe opady; gdyby np. w kotlinie, ota. 
czającej jezioro Kaspijskie, opady były 
dostatecznie wielkie, poziom jeziora m u
siałby podnieść się o tyle, że przez na j
niższe zagłębienie tej kotliny, a m iano
wicie dolinę Manyczu, woda mogłaby 
uchodzić do morza. Suchość klimatu w y
wołuje również znaczną ilość jezior, k tó 
re, jako  bezodpływowe, posiadają prze
ważnie słoną wodę. Gdyby ilość opadów 
zwiększyła się, nastąpiłoby naprzód prze
pełnienie jezior i uchodzenie z nich wo
dy do morza; przybywająca wciąż woda 
pokryłaby kotlinę materyałem napływo

wym; miejsca, któremi woda uchodziła
by do morza, znacznieby się pogłębiły 
i jeziora musiałyby zniknąć.

W  wymienionych obszarach wznoszą 
się największe góry na ziemi. Piętrzące 
się ku niebu olbrzymy stale są pokryte 
śniegiem. Poniżej linii śnieżnej ciągnie 
się wąski pas lasów, w dolinach znaj
dują  się stepy, czasami zaś właściwe pu 
stynie. Tak zapewne wyglądała Europa 
w dyluwium: na górach śniegi i lodowe*', 
na zboczach gór wrąskie pasy lasów, 
a w dolinach stepy.

W pokładach dyluwialnych znajdują 
się naturalnie zwierzęta, cha rak te ry s ty 
czne dla wszystkich trzech regionów'. 
Pod utworami stepowemi spotykam y n a 
wet w dużej ilości osady jeziorowe. Błę- 
dnem byłoby jednak  wnioskować na za
sadzie słodkowodnej lub słonowodnej 
fauny ostatnich o stopniu wilgotności 
klimatu.

Ilość wody strumieni górskich zmniej
sza się w miarę zapuszczania się ich 
w stepy. Stepy nie dostarczają s trum ie
niom nowego zapasu wody, przeciwnie 
wskutek wzmożonego parowania, wywo
łanego suchością powietrza, większość 
strumieni wysycha po drodze. W  ten 
sposób powstają bezwodne stepy i pu
stynie.

Zależnie od ilości opadów, powierz
chnia ziemi może wykazywać najrozma
itsze typy. Zwykle odróżniamy cztery, 
a mianowicie:

1. Obszary, których opady roczne nie 
dochodzą do 200 mm, nazywamy pusty
niami. Niema tam prawie zupełnie- ro
ślinności, ziemia jest skalista, albo po
k ry ta  produktami wietszenia skał, żwi
rem i piaskiem. Ziemi uprawnej zupeł
nie niema.

2. Stepy (pampasy) są to obszary, k tó 
rych roczne opady wynoszą od 200 do 
400 mm. Niskie trawy i karłowate krze
wy są charakterystycznem i roślinami 
tych okolic. Znajduje się już tutaj t r o 
chę ziemi, zdatnej do uprawy, je s t  to 
zazwyczaj los, który powstał z pyłu wie
trznego,- utrwalonego przez wegetacyę ro
ślinną.
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3. Sawanny (prerye, Ijanosy) są  to 
obszary o 400 — 600 m m  opadów rocz
nych. Pokryw ają  je  wysokie traw y, po
śród których rosną m iejscami kępki 
drzew lub drzewa oddzielne, brzegi zaś 
rzek otoczone są pasami lasów. Typową 
glebą dla nich je s t  la te ry t  pod równi
kiem i glina b runa tna  w pasie um iarko
wanym.

4. Wreszcie obszary leśne mają po
wyżej 600 mm, opadów rocznych. Ska
listy g run t  ulega w nich silnemu zwie- 
tszeniu i zostaje bardzo wyługowany.

Granice tych obszarów nie są n a tu ra l 
nie wyraźnie zaznaczone; ważną też je s t  
okoliczność, czy deszcze padają  peryo- 
dycznie, czy też jednosta jn ie  w ciągu ca
łego roku. Następnie, inny wpływ wy
wiera ta sama ilość opadów w pasie 
um iarkowanym, a inny pod zw rotn i
kami.

W  pustyni i s tepach konieczne je s t  
sztuczne nawodnianie pól dla otrzymania 
niezawodzących urodzajów, w sawannach 
nie j e s t  ono bezwarunkowo niezbędne, 
brak jego  może być jed n a k  często przy
czyną zniszczenia całego zbioru. Po
między pustynią  a s tepem  zachodzi j e 
dnakże istotna różnica: na  pierwszej ży
cie koczownicze je s t  niemożliwe, prze
ciwnie stepy są główną dla niego areną. 
Mieszkańcy sawannów nie są już  koczo
wnikami, gdyż mogą się zajmować ho
dowlą bydła, nie potrzebując przechodzić 
z m iejsca na miejsce.

W  wielu podręcznikach znaleźć można 
niedorzeczny podział, według którego lu
dy, u trzym ujące się z m yśliwstw a i r y 
bołówstwa, stoją na najniższym szczeblu 
kultury; wyżej od nich m ają  s tać  ko
czownicy, następne miejsce zajm ują rol
n icy  i wreszcie najw yższe—ludy, za jm u
jące  się przemysłem i handlem. W edług 
tego podziału m onoteista  Kirgiz, k tóry  
nie tylko czyta koran, lecz zajm uje  się 
również poezyą i sztuką, musiałby stać 
na niższym poziomie kulturalnym , niż 
zajmujący się wyłącznie rolnictwem  P a 
puas z Nowej Gwinei. Nie można zali
czać ludzi do pewnego poziomu k u l tu 
ralnego na zasadzie ich zajęcia. Nie 
ulega wątpliwości, że Lam, gdzie żyją ko

czownicy, możliwy je s t  jedyn ie  koczo
wniczy t ryb  życia, że rolnictwo nie mo
głoby tam  istnieć, a nawet pasterstwo 
możliwe je s t  tylko wr razie ciągłej zmia
ny pastw isk .

Na równinach Azyi Środkowej znajdu
jem y  wprawdzie pustynie; na jw iększą ' 
część tych równin zajm ują jednak  stepy. 
Dlatego właśnie te obszary bezodpływo
we są klasyczną ojczyzną koczowników.

Prawdziwe koczownictwo wymaga dla 
zupełnego rozwoju jeszcze jednego w a
runku. Koczownikowi potrzebne są mia
nowicie produkty roślinne oraz takie na
rzędzia, k tórych  sam nie może wytwa
rzać w czasie ciągłych wędrówek dla 
b raku  m ateryalu  lub stałych siedzib. 
Dla zupełnego więc rozwoju koczownic- 
tw a koniecznem je s t  znajdowanie się 
w pobliżu stepów ludu rolniczego, za
mieszkującego jednakże nie bez wszel
kich sztucznych urządzeń dającą się 
uprawiać ziemię, ponieważ koczownik 
samby się na niej osiedlił. Podobne zie
mie znajdu ją  się zwykle nie naokoło ste
pów, lecz leżą wąskiemi pasami u stóp 
gór; woda strumieni górskich umożliwia 
tam zajmowanie się rolnictwem. Podo
bne okolice nie nadają  się do hodowli 
bydła: sztucznie nawadniana ziemia by
łaby na to zadroga. Umożliwione przez 
sztuczną irygacyę rolnictwo jes t  więc 
znów ze swej strony możliwe jedynie 
w bliskości stepów, zaludnionych przez 
koczowników.

Pomiędzy rolnikiem, sztucznie nawod
niającym  ziemię, a koczownikiem istnieje 
ścisła zależność ekonomiczna. Nie mogą 
oni istnieć bez siebie. My jes teśm y  je 
dnocześnie i pasterzami i rolnikami. Je s t  
to możliwe z tego powodu, że m ieszka
my częściowo w sawannach, częściowo 
zaś w okolicach zalesionych. Inaczej je s t  
w stepach: nastąpił tam  podział ekono
micznej strony  życia, obiedwie połowy 
ściśle są jednak  od siebie zależne. Rol
nik potrzebuje produktów zwierzęcych, 
jak  mięso, skóry, szerść, i t. p., k tórych 
mu może dostarczyć jedynie  koczownik, 
ponieważ sam  musi zużyć każdy choćby 
najm niejszy kawałek nawodnianej ziemi 
do celów rolniczych. Koczownik zaś po
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trzebuje wielu przedmiotów, wytwarza
nych przez rolnika, czy to produktów ro
ślinnych czy też wyrobów przemysłu. 
Dzisiejsi koczownicy niektórych okolic 
stepów zakaspijskich są na tyle bogaci, 
że mogą się żywić wyłącznie drogiemi 
pokarmami mięsnemi. Gdy jednak  liczba 
koczowników na stepie wzrasta, są oni 
zmuszeni sprzedawać produkty zwierzę
ce, by utrzymać się przy życiu. Beduin 
w Saharze odpowiada koczownikowi, mie
szkaniec zaś oazy — rolnikowi. Sahara  
je s t  jednakże zbyt pus tynna i pastwiska 
na niej zbyt nieliczne, by zależność po
między nimi dwoma była trwała. Ko
czownik Sahary  nie może wytwarzać ta 
kiej ilości produktów, któraby w ystar
czała do podtrzym ania  rzeczywistego 
stosunku ekonomicznego. J e s t  więc zmu
szony zabierać siłą mieszkańcowi oazy 
to, czego nie może od niego otrzymać 
uczciwą drogą, czyli kupić. Dlatego też 
koczownik albo rabu je  mieszkańców oaz, 
albo obciąża ich wielkiemi podatkami pod 
pretekstem  bronienia ich od napaści in
nych koczowników. Rola obrońcy je s t  
całkiem zrozumiała: nie miałby on czem 
napełnić własnych kieszeni, gdyby mie
szkaniec oazy został ograbiony.

W stepach środkowo - azyatyckich is t
nieje rzeczywista zależność ekonomiczna 
pomiędzy rolnikiem a koczownikiem; 
zdaje się nawet, że rolnik zajmuje tam 
korzystniejsze położenie aniżeli koczo
wnik. Wprawdzie i tam koczownik czę
sto bywa napastnikiem, rolnik przeciw
stawia mu jednak  więcej przebiegłości 
i zręczności. Obadwaj muszą sobie wza
jem nie pomagać, jeżeli chcą żyć. Rolni
cy są tam zwykle pstrą  mieszaniną roz
maitych ludów, nie znających wzajemnie 
jedni języka drugich; ponieważ jednak 
wrszyscy znają język  koczownika, więc 
język  tego ostatniego odgrywa rolę zro
zumiałego dla wszystkich języka m iędzy
narodowego.

Pomiędzy rolnikiem a koczownikiem 
zawiązuje się przymierze zaczepno-odpor- 
ne; w razie wojny koczownik bywa na
turaln ie  napastnikiem, gdy rolnik ogra
nicza się do obrony urządzeń irygacyj
nych.

Ogłoszono już znaczną liczbę cennych 
spostrzeżeń, dotyczących życia koczowni
ków; życie rolników jes t  natomiast bar
dzo mało znane. Postarajm y się odtwo
rzyć jego rzeczywisty obraz z bardzo 
rozrzuconych danych.

Przedew szystkiem  musimy się zająć 
samemi urządzeniami irygacyjnemi. Li
czne są sposoby rozprowadzania wody 
po polach, stosownie do tego, skąd się 
j ą  otrzymuje. Na wschodnim krańcu ni
ziny Turańskiej, w Turkestanie  W schod
nim i na zboczach północnych Nan-Sza- 
nu  do ir.ygacyi je s t  używana woda rzek 
i Ktrumieni górskich. Na pograniczu s te 
pów mongolskich służy do tegoż celu 
woda studzienna. W Persyi zbierają 
wodę kanałami podziemnemi, z których 
wydostają j ą  na powierzchnię.

Tłum. S. 1‘oniatowski.
(C. d. nast.).

Ks. T. MO B E  U X.

P O D B Ó J  B IE G U N A  P O Ł U D N I O 
W E G O  *)•

Liczne są cele wypraw do bieguna po
łudniowego, a na pierwszem miejscu stoi 
pod tym  względem dokładne poznanie 
kształtu  kuli ziemskiej. Jeszcze przed 
ogłoszeniem rezultatów najnowszych wy
praw przypuszczano, że przyszłe ekspe- 
dycye potwierdzą teoryę tetraedryczną 
naszej planety. Obecnie, gdy wiadome 
są już  rezultaty podróży „Nemroda", cie
kawe będzie rozpatrzenie hypotezy, któ
rą fakty  zdają się coraz bardziej potwier
dzać.

Wiadomo oddawna, że ziemia nie jes t  
okrągła. Nietylko je s t  spłaszczona na 
obu biegunach i lekko wydęta  na równi
ku, ale jeszcze punkty  jednego i tego 
samego równoleżnika są niejednakowo

*) Eevue scientifique z dnia 5 czerwca 1909 
roku.
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oddalone od środka naszego globu. Ja k  
wytłumaczyć te nierówności na średniej 
powierzchni ziemi? Obejrzyjm y globus; 
uderzy nas szczególny rozdział ziemi 
i wody na powierzchni naszej planety. 
Na północnej półkuli prawie ciągły pas 
łądów otacza ziemię na linii koła b iegu
nowego; również lądy zajm ują większą 
część pomiędzy kołem biegunowem a zwro- 
tnikiem Raka, Z tej m asy kon tynen ta l
nej w ysuw ają  się klinem na półkulę po
łudniową trzy lądy: A m eryka Południo
wa, Afryka i Australia  z wyspami.

Z drugiej strony  pas oceaniczny, ana
logiczny ż pasem kontynen ta lnym  na pół
kuli północnej, otacza biegun południo
wy. Afryka nie wychodzi poza t rzy
dziesty trzeci równoleżnik, A m eryka Po
łudniowa nie przekracza pięćdziesiątego 
drugiego. Poza tem ziemie polarne pół
kuli południowej leżą prawie wszystkie 
wewnątrz koła biegunowego, tak, że pod 
szerokościami niższemi od szerokości No
wej Zelandyi, albo Ziemi Ognistej, i na 
całym ogromie mórz południowych, k tó
re są jak b y  połączeniem wielkich oce
anów: Spokojnego, Indyjskiego i A tlan
tyckiego, spotykam y tylko odosobnione 
punkty, rzadkie wyspy, czasami małe 
archipelagi, k tóre w yglądają  na mapie, 
jak konstelacye na niebie.

Zwróćmy jeszcze uwagę na układ an- 
typodyczny oceanów' i lądów. S tw ie r 
dzono rzeczywiście, że naprzeciwko s ta 
łego lądu na półkuli północnej wypada 
w dziewiętnastu wypadkach na dwadzie
ścia ccean na południowej. Za przyczy- ' 
nę tej okoliczności nie można podawać j  

wyłącznie faktu, że morza zajm ują zna
cznie większą przestrzeń niż lądy, ponie
waż stosunek tych dwu żywiołów jes t  
dwa i pół do jednego tylko. Trzeba więc 
przypuścić tu  jak ą ś  specyalną i cha rak 
terystyczną własność stałej części kuli 
ziemskiej. Kształt je s t  taki, że, z jednej 
i drugiej s trony  środka ziemi, każdej wy- j 
niosłości, utworzonej ze stałego lądu, od
powiada depresya, zajęta  przez morze. 
Europa, Azya i Afryka odpowiadają wiel
kiemu Oceanowi Spokojnemu, Am eryka 
północna Oceanowi Indyjskiem u, A us tra 
lia zaś Oceanowi Atlantyckiem u. Otóż ta  j

antypodyczna własność lądów i mórz je s t  
z istoty swojej cechą ciał o kształtach 
piramidalnych; w ten  sposób doszło się 
do przypuszczenia, że ziemia, w miarę 
swego zestalania się, ma tendencyę do 
przybierania  kształtu czworościanu, w g ru 
bych zarysach foremnego.

Lądy leżą na wierzchołkach czworo
ścianu i wydłużają się w kierunku kra
wędzi. Morza, które zajm ują depresye, 
są ścianami czworościanu. Każdemu 
wierzchołkowi odpowiada z przeciwnej 
strony morze.

Wyniosłości kontynentalne, utworzone 
z bardzo starych skał, zajmują położenia, 
oddalone od siebie mniej więcej o trze
cią część obwodu. Przedstawiają one 
dość dobrze trzy wierzchołki.

Jeden z nich zajmuje północo - zachód 
Rossyi wraz z F inlaudyą i półwyspem 
Skandynawskim; drugi ma swój środek 
koło zatoki Hudsońskiej i obejmuje pół
nocną część Ameryki Północnej; wresz
cie trzeci może być umieszczony mniej 
więcej w połowie drogi między dwoma 
pierwszemi, p o d . tą  samą szerokością, 
w Syberyi wschodniej,

Ocean Atlantycki południowy, Oceany 
Indyjsk i i Spokojny tworzą trzy  prze
ciwległe ściany. Aby teorya była zupeł
nie prawdziwa, trzeba znaleść czwartą 
ścianę i czwarty wierzchołek. Kiedy 
Lowthian Green przedstawił uczonemu 
światu  tę genialną teoryę, podróżnicy nie 
mogli dać pewnego potwierdzenia, ale 
okoliczności zmieniły się znacznie, odkąd 
liczni podróżnicy postarali się wydrzeć 
biegunom tajemnicę, dotychczas niezba
daną.

W ypraw a Nansena przekonała świat 
z zupełną pewnością o istnieniu oceanu 
koło bieguna północnego, a podróże księ
cia Abruzzów i Pearyego potwierdziły 
fakty , zauważone przez znakomitego nor
weskiego podróżnika. Wszędzie na da
lekiej północy sonda wykazała głębokość, 
w ahająca się pomiędzy 3 000 a 3 500 me
trów; co więcej, te wielkie głębie oce
anu Lodowatego łączą się z północną 
częścią oceanu Atlantyckiego, tam zaś 
na południo-wschód od ziemi Jana  Ma- 
yena  osta tn ia  ekspedycya norweska wy
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mierzyła 3 600 metrów, Nordenskjold i 

zaś znalazł 4 800 metrów pomiędzy Gren- 
landyą a Szpicbergiem i stwierdził, że 
na północ od tej ostatniej ziemi sonda 
spuszcza się do 2 500 metrów.

Widać z tego, że okolice północne są 
prawdziwą przepaścią, otwierającą się 
koło bieguna w stałej skorupie ziemi. 
Wgłębienie to, którego powierzchnia w y
nosi 5 milionów kilometrów kw adrato
wych, posiada średnią głębokość 3 500 
metrów, k tóra je s t  również średnią głę
bokością oceanów Atlantyckiego i Spo
kojnego, razem wziętych. J e s t  to więc 
stosunkowo najznaczniejsza depresya na 
kuli ziemskiej.

W edług wyżej wspomnianego prawa, 
czwartego wierzchołka czworościanu ziem
skiego należy poszukiwać u antypodów 
okolic- północnych, koło bieguna połu
dniowego.

Przekonanie o istnieniu południowego 
lądu polarnego je s t  bardzo dawne, ale 
aż do roku bieżącego wyprawy ocierały 
się tylko o ten ląd i nie mogły nawet 
potwierdzić, że widziane ziemie nie są 
szeregiem wysp, otaczających morze w e
wnętrzne.

Otóż skromna wypraw a angielska, zor
ganizowana przez jednego z towarzyszów 
kom endanta  Scotta, zbadawszy okolice 
południowe do 82°, rozproszyła dopiero 
wątpliwości, jak ie  mogły pozostawać na 
tym punkcie.

Przypomnijm y w kilku słowach dzieje 
tej wyprawy.

Zaledwie wróciwszy ze swojej pierwszej 
podróży na północ pod rozkazami komen
danta  Scotta, porucznik Shackleton zajął 
się przygotowaniem nowej wyprawy.

Obeznany ze wszystkiemi niebezpie
czeństwami, grożącemi w tych niego
ścinnych okolicach, powziął zamiar uży
cia koni, oprócz psów, do ciągnięcia sań. 
Ten szczęśliwy pomysł był prawdopo
dobnie w części przyczyną powodzenia 
wyprawy.

Przekonany, że liczny personel jes t  
raczej źródłem niepowodzeń wśród tylu 
niebezpieczeństw i że wielki okręt z t ru 
dnością m anewruje wśród lodów, Shack
leton udał się w podróż na s ta tku  o 200

tonuach tylko, na Nemrodzie, w towa
rzystwie kilku uczonych i takiej tylko 
załogi, j a k a  była potrzebna do prowadze
nia okrętu.

1 stycznia 1908 roku opuścił Nową Ze- 
landyę. W ytrzymawszy straszne burze, 
które wystawiły na ciężką próbę moc 
okrętu i energię podróżników, przybył 
do wielkiej Przegrody lodowej 22 s ty 
cznia. Shackleton próbował, ale bezsku
tecznie, dostać się do ziemi króla Edw ar
da VII; musiał się zatrzymać mniej wię
cej w zimowych leżach s ta tku  Discovery. 
Było to miejsce wyruszenia kilku w y
praw.

Kiedy z jednej strony profesor Ed- 
worth David zawracał na północ ku wnę
trzu Ziemi W iktoryi i dosięgał południo
wego bieguna magnetycznego, z drugiej 
strony porucznik Shackleton puszczał się 
w k ierunku  południowym na podbój bie
guna.

5 marca główni członkowie wyprawy 
rozpoczęli wchodzenie na szczyt Erebusa 
i zbadali częściowo krater  tego sławnego 
wulkanu na wysokości 1100 stóp. Pod
czas zimy czynili liczne obserwacye wszel
kiego rodzaju: meteorologiczne, m agne
tyczne, biologiczne i t. p. \

29 października 1908 roku Shackleton 
w towarzystwie Adamsa, Marshalla i W il
da udał się sankami w kierunku biegu
na południowego. 26 listopada dosięgli 
ostatniego punktu poznanego przez ko
m endanta  Scotta. Jadąc  w dalszym cią
gu naprzód, przybyli 5 grudnia przed 
wielki lodowiec, na  który musieli wejść 
pod 83°33' szerokości i 172° długości 
wschodniej od Greenwich.

Trudności były ogromne z powodu 
mnóstwa szczelin; tak  np. 8 grudnia od
ważni podróżnicy posunęli się zaledwie 
o 700 metrów.

Musieli przebyć następnie kilka łańcu
chów górskich i dosięgli ostatecznie pła
szczyzny, wzniesionej na 3 000 metrów 
ponad poziom morza. 7 stycznia znaleźli 
się pod 88°23' szerokości i pod 162° dłu
gości. Zmęczenie, nawet wyczerpanie 
z powodu sforsowania i b raku żywności 
zmusiło ich do zatrzymania się tu o 170 
kilometrów tylko od bieguna. Od tego
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miejsca nie było już  wcale widać gór
1 płaszczyzna ciągnęła się bez przerwy 
daleko na południe.

Podróż powrotna była nadzwyczaj t ru 
dna. Podróżnicy przybyli do okrętu do
piero 4 m arca po 126 dniach od jego 
opuszczenia, w ciągu k tó rych  przebyli
2 748 kilometrów; wynosi to średnio 21,8 
km  na dzień.

Rezultaty pod różnemi względami m ają  
duże znaczenie; ale w dziedzinie geogra- 
lii i badań nad ksz ta łtem  ziemi w szcze
gólności posiadają nieocenioną wartość. 
Potwierdzają w zdumiewający sposób te- 
oryę tetraedryczną, usuw ając wszelkie 
wątpliwości co do istnienia ogromnej w y
niosłości kontynentalnej na czwartym  
wierzchołku czworościanu ziemskiego.

Wyniosłość ta j e s t  bardzo rozległa, j a k  
świadczy o tem podróż profesora Davida, 
który, poszukując bieguna m agnetyczne
go, dostał się również w malej odległo
ści od morza na płaszczyznę, której wznie
sienie nad poziom morza wynosi 2 300 
metrów i k tóra zdaje się ciągnąć aż do 
zig.mi Wilkesa.

W obec tego ta  podbiegunowa płaszczy
zna polarna o średniem  wzniesieniu 2 500 
do 3 000 metrów rozciągać się musi na j
mniej na  16° szerokości z tej strony bie
guna; a jeżeli pomyślimy, że ziemie po
łudniowe zdają się być podzielone na 
trzy  grupy, i że każda z nich je s t  jak b y  
przedłużeniem wielkich krawędzi czwo
rościanu, to zrozumiemy całe znaczenie 
wyprawy Shackletona pod względem te 
oretycznym.

Hypotezą Greena znalazła więc zupełne 
uzasadnienie i wszystko zdaje się dowo
dzić, że ziemia, kurcząc się, ma dążność 
do przybierania formy zlekka czworo- 
ściennej, k tóra będzie..się zaznaczała co
raz bardziej w miarę oziębiania się zie
mi. Pierwotnie lądy  były jednakow o roz
mieszczone na półkuli północnej, równi
ku i półkuli południowej. Później w szy
stkie masy kontynentalne, zajmujące 
przestrzenie odległe od wierzchołków 
i krawędzi czworościanu, zostały zatopio
ne i zarysowały zwolna dzisiejszą geogra
fię ziemską; olbrzymi ląd południowy, 
który, oprócz ziem podbiegunowych, obej
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mował jeszcze Patagonię, Madagaskar, 
Nową Zelandyę, a może i pewną liczbę 
wysp Oceanu Spokojnego, zniknął, a po
wstał Ocean Atlantycki. Bardzo możliwe, 
że w niedalekiej przyszłości nowy ocean 
oddzieli Europę od Azyi, zarysowując do
kładniej trzy wierzchołki i t rzy  k raw ę
dzi czworościanu. Ocean Lodowaty Pół
nocny będzie miał dążność do zajęcia 
większej przestrzeni i pogłębiania się, 
a  z drugiej strony ląd południowy bę
dzie się coraz bardziej zaznaczał. Zanim 
te potężne przewroty zmienią powierz
chnię naszego globu, powinniśmy tym 
czasem wyrazić uwielbienie tym  śmia
łym pionierom, którzy towarzyszyli po
rucznikowi Shackletonowi i którzy z rę 
cznością, śmiałością i odwagą zdołali od
kryć tajemnicę bieguna, tak dobrze prze
cież bronioną przez Przegrodę lodową, 
napozór nieprzebytą.

Tłum! S. O. Ii.

F. F. BLACKMANN.

P R Z E J A W Y  Z A SA D  M E C H A N IK I 
C H E M IC Z N E J  U R O Ś L IN Y  

Ż Y JĄ C E J .

(Ciąg dalszy). .

Hydroliza cukru trzcinowego w roz
tworze wrodnym je s t  właśnie przykładem 
takiej reakcyi. W oda sama wchodzi 
w reakcyę, lecz w tak małej ilości w s to 
sunku  do wielkiego jej nadmiaru, obec
nego w czasie reakcyi, że wartość jej 
przyjmuje się w praktyce jako  stałą, 
a szybkość hydrolizy cukru  trzcinowego 
je s t  wyznaczona jedynie  przez ilość c u 
kru, mającego udział w danej chwili 
w reakcyi

3) W ykazaliśmy teraz ja k  rzeczywi
s ta  wartość zmiany chemicznej, zacho-

*) 128 gramów cukru trzcinowego łączy się
z G7 gramami wcdy, gdy w naszem dośniadćzey- 
uiu jest okolą 1000 gramów wody.
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(lżącej w roztworze, może być oznaczona j  

przez połączone działanie; 1) właściwej 
szybkości reakcyi; 2) praw a działania 
mas. Musimy teraz zwrócić uwagę na 
to, że spółczynnik właściwy reakcyi nie 
j e s t  wielkością stałą, lecz zmienną, za
leżnie od warunków zewnętrznych, jak  
np. zawsze od tem peratury, lub wogóle 
od obecności choćby śladów ciał, zwa
nych katalizatorami. W pływ temperatu- 
tu ry  rozpatrzymy później, teraz zaś zaj
miemy się trzecią zasadą, t. j .  przyspie
szeniem szybkości reakcyi pod wpływem 
czynników katalitycznych.

/0 0 (\----- 1
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. i ; 1 * 8 1 1 1 1 1
i i i i
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(Fig. 1). '

Zdawna już wiedziano, że dodanie ma- ! 
łych ilości różnych obcych ciał ma wiel
ki wpływ na wzrost szybkości reakcyi.
I tak opisana powyżej hydroliza cukru 
trzcinowego, przebiegająca tak  wolno 
w wodzie czystej, nabywa większej szyb
kości, jeżeli dodamy do roztworu kilka 
kropel kwasu mineralnego, podczas gdy 
dodanie choćby śladu pewnych enzymów 
(inwertazy roślinnej lub zwierzęcej) pod
nosi tak znacznie szybkość przemiany 
chemicznej, że całe 128 g cukru trzcino
wego zostaje zhydrolizowane na heksozy.

Reakcya przebiega jakościowo w ten  
sam sposób co i w poprzednim przypad
ku, a zawartość cukru  je s t  wyobrażona

przez krzywą logarytmiczną; ta  sam a bo-, 
wiem krzywa (ryc. L /l) przedstawi wy- 
kreślnie dany fakt, choć wartość « zo
stanie zredukowana z kilkuset m inut do 
kilku zaledwie. W tym nowym stanie 
rzeczy nąjbardz ;ej uderza w oczy fakt, 
że wprowadzone ciało nie uczestniczy 
w reakcyi i kwas lub enzym występuje 
podczas jej przebiegu stale w niezmniej- 
szonej ilości.

Takie działania zwano dawniej „dzia
łaniami, wywołanemi przez kontakt" , lecz 
obecnie są znane pod nazwą działań ka
talitycznych. W iemy już, że katalizator 
nie działa przez kontakt, lecz, jak  w tym 
przypadku, przez połączenie z cukrem dla 
wytworzenia dodatkowego składnika po
średniego. Ten składnik dodatkowy roz- 
pada się potem pod wpływem wody, w y 
zwalając na nowo katalizator, a wyzwo
lona część cukru nie.występuje nadal j a 
ko cukier trzcinowy, lecz łączy się z wo
dą i tworzy dwie mólekuły heksozy.

W niektórych reakcyach chemicznych 
metale, jak  np. złoto, platyna, sproszko
wane drobno działają katalitycznie bar
dzo silnie. I tak, platyna wywołuje po
łączenie wodoru i tlenu w zwykłej^ tem 
peraturze, a wodę utlenioną rozszczepia 
katalitycznie, wydzielając z niej tlen. 
Przebieg reakcyi w tym rozkładzie ka
talitycznym może być przedstawiony 
w krótkości w następujący  sposób;

11,0.. +  P t == PtO -j- H30  i 
PtO +  H A  =s= Pt +  0 2 +  H,0. 

Reakcya przebiega w tym razie wskutek 
powstawania i rozkładu „produktu p»- 
ś redniego“ PtO, co trw a tak  długo, aż 
H20 , zostanie rozłożona, a p latyna w ys tą 
pi znowu w ilości pierwotnej.

Enzymy są znane jako czynniki dzia
łające ze szczególniejszą energią, a więk
szość z nich nadaje się szczególniej do 
wywoływania: hydrolizy, utleniania i re- 
dukcyi (odtleniania), lub rozkładu n iek tó 
rych oznaczonych składników organicz-. 
nych, albo grup  składników, zawierają
cych podobne pierwiastki.

W ostatnich latach wyosobniono z ciał 
roślinnych niezliczone enzymy,, tak  że, 
o ile się zdaje, w roślinach zachodzą 
przyspieszenia katalityczne powolnych
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zmian prostych, których całość składa 
się na zjawisku m etabolizmu roślinnego.

Prawo działania mas ma znaczenie tak  
samo i dla reakcyj ka talitycznych. J e 
żeli do roztworu cukru trzcinowego do 
damy podwójną ilość kw asu (albo też 
podwójną ilość enzymu), w tedy szybkość 
reakcyi zostaje zdwojona, i hydroliza 
przebiega dwa razy prędzej. Ponieważ 
katalizator nie u lega zmianie podczas 
działania, gdyż je s t  n ieustannie znowu 
wyzwalany, przeto stężenie katalizatora 
pozostaje bez zmiany w ciągu całej re
akcyi, gdy, przeciwnie, ilość cukru trzci
nowego maleje nieustannie.

Jeżeli katalizator znajduje się w zna
cznym nadmiarze, wielkość hydrolizy zo
staje ograniczona przez ilość cukru  trzc i
nowego, mającego udział w reakcyi; po 
jego zużyciu reakcya  przebiega według 
krzywej logarytmicznej j a k  na ryc. 1 A. 
W tym przypadku B  odpowiada w ar to 
ści katalizatora. Jeżeli przeciwnie, w roz
tworze znajduje  się wielka ilość cukru, 
a bardzo mało kwasu lub enzymu tak, 
że katalizator s taje  się czynnikiem ogra 
niczającym, wtedy mamy do czynienia 
z nowym stanem rzeczy: w sku tek  bo
wiem prawa działania mas tempo hyd ro 
lizy będzie przez pewien czas wielkością 
stałą, aż nadm iar cukru zostanie tak  z re 
dukowany, że s tanie  się znowu czynni
kiem, ograniczającym wartość przem iany 
chemicznej. W  tym przypadku krzyw a 
szybkości składa się w pierwszej fazie 
z linii prostej poziomej, odpowiadającej 
szybkości reakcyi jednostajnej, a w d ru 
giej fazie przechodzi w krzyw ą logary t
miczną (patrz fig. 1 C) o przebiegu t y 
powym.

W arunki te zostały zbadane w sposób 
doświadczalny przez Horacego Browna 
i Glendinninga, a objaśnione i opisane 
przez E. F. A rm stronga w III części k ry 
tycznych „Studyów o działaniach enzy
mów" (Proc. Roy. Soc. 1904).

Po podaniu zarysu tych zasadniczych 
praw szybkości reakcyi, p raw a działania 
mas i przyspieszenia katalitycznego szyb
kości reakcyi możemy przystąpić  do roz
patrzenia, z punk tu  widzenia tychże za
sad mechaniki chemicznej, obszernego

działu z jawisk metabolizmu, t. j. prze
mian chemicznych, zachodzących w or
ganizmie żyjącym.

Metabolizm roślinny, rozważany, jako 
reakcya katalityczna.

Od baktery i aż do dwuliściennych, na 
każdym stopniu budowy morfologicznej 
rośliny mają tę wspólną cechę, że rosną 
ustawicznie w ciągu swego życia czyn
nego. Postać morfologiczna żywego or
ganizmu ma swe źródło we wzroście, 
w k tó rym  uczestniczą różne składniki 
organizmu w rozmaitym stopniu, od cze
go właśnie zależy kształtowanie ciała. 
Tej sprawy rozmaitego udziału w akcyi 
wzrostu przedstawiać szczegółowo nie bę
dziemy. W ystarczy nam stwierdzenie 
faktu, że wzrost polega na asymilacyi 
przez protoplazmę m artwych składników 
natury , jako  pożywienia; z tego zaś w y
nika przyrost protoplazmy żyjącej, wraz 
z towarzyszącem nieustannem  tworze
niem się nowych składników martwych: 
gazu C O j, wody ciekłej, celulozy stałej 
i tak dalej. To nieustanne przejście ana- 
bolizmu w katabolizm je s t  istotną cechą 
metabolizmu, lecz ilość protoplazmy w zra
sta, gdy anabolizm przeważa nad k a ta 
bolizmem. Protoplazma ma istotnie wszę
dzie ten sam skład chemiczny, dla całe
go szeregu roślin zielonych niezbędne są 
te same m ateryały  odżywcze; sześć głó
wnych pierwiastków, wchodzących w skład 
proteidów znajduje się oczy wiście w licz
bie m ateryałów twórczych, lecz niewielkie, 
towarzyszące im ilości Fe, Ca, K, Mg, 
Na, Cl i Si są w trochę inny sposób ró 
wnie ważne. Objaśnienie znaczenia, j a 
kie m ają te pierwiastki drugorzędne 
wchodzi przeważnie w zakres hypotezy.

Przyjm ując w ogólnym zarysie, że me
tabolizm polega tylko na powolnych re- 
akcyach chemicznych, zobaczmy, w j a 
kim zakresie s tosują się do niego prawa 
mechaniki chemicznej, powyżej przez nas 
wyłożone.

Po wyczerpaniu zasobu któregobądź 
z zasadniczych pierwiastków przerywa 
się M'zrost w roślinie, k tóra pozostaje



M  33 W SZECHSW IAT 523

wtedy nawpół rozwinięta. Jeżeli nastur- 
cyę (Tropaeolum), rosnącą w doniczce, 
podlejemy rozcieńczonym roztworem soli, 
szparki w liściach (stomata) zamkną się 
trwale, w sku tek  czego C 02 nie może już 
wnikać i dostarczać węgla, potrzebnego 
do dalszego wzrostu rośliny. W  tych 
warunkach roślina całemi tygodniami 
miewa wygląd zdrowej, lecz wzrost jej 
j e s t  zahamowany.

W  doświadczeniach rolniczych, w ra 
zie nawożenia roli azotem i ważnemi dru- 
gorzędnemi pierwiastkami, można zauwa
żyć to samo zjawisko, gdy zachodzi kró
tkotrwałe działanie jak iegoś jednego pier
wiastku. Jeżeli danego pierwiastku do
dawano stale, chociaż w ilości niedosta
tecznej, w tedy  zmniejszony rozwój zo 
staje ograniczony do wzrostu odpowiada
jącego tem u dodatkowi. W  nauce rol
nictwa znają to jako  „prawo m inimum11, 
według którego zmniejszony rozwój je s t  
ograniczony przez pierwiastek w m nie j
szości, t. j. k tórego najbardziej brakuje. 
Rozwój pow strzym any przez „głód azo
tu" je s t  może najczęstszym  przykładem 
tego prawa. W szystko to naturalnie  zga
dza się z zasadami fizyko - chemicznemi. 
Liczba zachodzących reakcyj anabolicz
nych powinna być proporcyonalna do ilo
ści obecnych i czynnie reagujących ciał, 
a jeżeli brak zupełnie jakiego ważnego 
ciała, to cała reakcya musi być przerwa
na. O ile się zdaje zatem tłumaczenie: 
że — w przypadku, gdy rozwój rośliny 
je s t  powstrzymany przez „głód azotowy14, 
to po dodaniu azotu następuje znowu 
wzrost, będący odpowiedzią na „bodziec 
azotowy" —zaciemnia możność wyprowa
dzania wniosków i prowadzi umysł na 
błędną drogę. W ygląda  to raczej jed y 
nie na przesunięcie w arunku ogranicza
jącego. \

Posuńmy się teraz o stopień wyżej. 
Przypuśćmy, że rosnącej roślinie dostar
czono szczodrze wszystkich trzynastu  po
trzebnych jej pierwiastków, to co wtedy 
ograniczy szybkość joj wzrostu? Współ 
czesny badacz musi pominąć przykład 
pięknych łodyżek fasoli, wyrastających 
wysoko przez jednę noc, jakkolwiek 1110- 
żnaby to przypisać złotemu wiekowi,

w którym mamy elektryczne dru ty  pro
wadzone ponad głowami i podziemne 
bakteryologiczne szczepienia. Jeżeli ro
ślina ma podostatkiem wszystkich po
trzebnych składników, metabolizm jej 
dojdzie do najwyższego stopnia, a ilości 
węgla, wodoru, azotu i tlenu, dostarcza
ne w postaci COv, azotanów i wody, bę
dą oddziaływały tak, że te pierwiastki 
zamienią się w proteidy, celulozę i t. d. 
Otóż ta złożona reakcya metaboliczna, 
zachodzi jedyn ie  w obecności protopla- 
zmy, której mala ilość wystarcza do na
dania znacznej wartości przemianom me
tabolicznym, pozostając przytem sama 
bez zmiany. Przytoczyliśmy to dla wy
kazania, że metabolizm jes t  istotnie pro
cesem katalitycznym  Na podstawie to
go wiemy, że niektóre z pomiędzy części 
składowych kompleksu protoplazmatycz- 
nego są enzymami katalitycznemi, i dla
tego mogą być oddzielone od protopla- 
zmy częsfo wprost przez wysokie ciśnie
nie mechaniczne. Wiemy też w os ta t
nich czasach, że te same enzymy, które 
przyspieszają rozwój procesów k.itabo- 
licznych, przyspieszają także naodwrót 
procesy anaboliczne.

Z czasem niewielka masa protoplazfny, 
pozostając sama niezmieniona, przemie
nia większą w ie le k n ć  od swojej masę 
węgla wolnego z formaldehydu (HCHO) 
tworzonego podczas fotosyntezy w dw u
tlenek węgla (C02), tworzony przez oddy
chanie.

Jeżeli metabolizm jes t  kompleksem 
zmian stopnia wyższego i niższego, ska- 
talizowanych przez protoplazmę, musimy 
przypuszczać, że wartość metabolizmu 
zależy od prawa działania mas i je s t  pro
porcyonalna do mas ciał, wchodzących 
w reakcyę. Przypadek, w którym rze 
czywisty pierwiastek je s t  czynnikiem 
ograniczającym, jużeśm y rozważali. Gdy 
wszystkie ciała są w nadmiarze, wtedy 
ilość obecnego katalizatora staje się z ko
lei czynnikiem ograniczającym. Stosując 
to do rośliny żyjącej, spodziewamy się, 
że ograniczona masa protoplazmy i jej 
składniki katalityczne wyznaczają g ran i
cę wartości zmiany metabolicznej w przy
padku krańcowym, w którym wszystkie
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materye, wchodzące w reakcyę, są w n ad 
miarze. Jeżeli przedtem  ten zapas był 
znaczny, nie można się spodziewać, aby 
dalszy przyrost przyspieszał szybkość 
wzrostu i metabolizmu poza granicę, w y 
znaczoną pr^ez masę protoplazmy. To 
naturalnie j e s t  w zgodzie ze zwykłem 
doświadczeniem. Najlepszym dowodem 
doświadczalnym je s t  związek w zależno
ści oddychania z zapasam i węglowoda
nów—związek ten stąd pochodzi, że wę
glowodany, utlenione przez oddychanie, 
są normalnie nagromadzone w znacznej 
ilości wew nątrz  komórek roślinnych i mo
gą być oznaczone. Gdy zasoby, służące 
do procesów zewnętrznych, mogą być 
otrzym ane z zewnątrz, mamy wtedy kom- 
plikacyę absorpcyi i przemieszczania tych  
materyałów, a to nam u trudn ia  w yciąga
nie wniosków, szczególniej w przypadku 
roślin wyższych.

Rozważmy najpierw przypadek, w k tó 
rym  zasób węglowodanów j e s t  w nad 
miarze a wartość protoplazmy k a ta l i ty 
czne] m ała i wzrastająca. Tak byw a 
podczas kiełkowania nasion w ciemności: 
oddychanie wzrasta przez pewien czas 
z dnia na dzień, chociaż zasoby węglo
wodanów maleją stale. Palladin ') pro
wadził badania nad pszenicą k ie łku jącą  
analizując nasiona i oznaczając przyrost’ 
isto tnych (nie ulegających strawieniu) 
proteidów. Ilość tych proteidów uważa 
on za miarę wartości obecnej protopla
zmy czynnej. Przypuściwszy to, znajduje ! 
przybliżony stosunek s ta ły  ilości p ro to 
plazmy na tym stopniu do oddychania.

Gdy kiełkowanie odbywa się dalej 
w ciemności, zasoby węglowodanów re 
zerwowych wkrótce kończą się, poczem 
oddychanie przestaje wzrastać, pomimo 
obfitości protoplazmy. Zgodnie z naszem 
przypuszczeniem, ka ta liza tor  j e s t  teraz 
w nadmiarze, a w ytw arzanie  C 02 je s t  
ograniczone przez szybkie wyczerpanie 
m ateryału, zużywanego do oddychania.

Ten drugi typ procesu został dokładnie 
zbadany przez pannę M atthaei i przez 
autora  niniejszej rozprawy w pracy nad

') Revue gen. de botan. t. V III, 1896.

oddychaniem odciętych liści wiśni lauro
wej, trzym anych podczas obumierania 
w ciemności. Przez pewien czas w ytw a
rzanie C 03 w tych  tworach, nie rosną
cych dalej, pozostaje jednostajne, poczem 
zaczyna spadać według krzywej logary t
micznej tak, że przebieg krzywej oddy
chania je s t  całkiem podobny do C na 
ryc. 1. Oba te zjawiska tłumaczymy 
w ten  sam sposób. W  początkowej fazie, 
k tóra  odpowiada części krzywej b iegną
cej poziomo m ateryał zużywany na od ' 
dychanie liścia j e s t  w nadmiarze, a w ar
tość protoplazmy katalitycznej ogranicza 
oddychanie do normalnego poziomu bio
logicznego. W  drugiej fazie spadania 
krzywej trochę zasobu m ateryału  zostało 
wyczerpane i otrzym ujemy krzywą loga
rytmiczną, do której stosuje się prawo 
działania mas, o ile się zdaje w tym s to 
pniu, co i do hydrolizy cukru trzcino
wego w roztworze wodnym.

Po tych  dwu przykładach na prawo 
działania mas przechodzimy od prostego 
przypadku oddychania do rozważania ca
łości reakcyj metabolicznych dla zjawisk 
wzrostu naprzykład.

Co należy uważać za idealny przebieg 
wzrostu, to je s t  przyrostu masy rośliny, 
uważanego jako kompleks reakcyj k a ta 
lizowanych przez protoplazmę?

Rozważmy naprzód najprostszy mo
żliwy przypadek—bakteryi rosnącej nor
malnie w roztworze pożywnym, stano
wiącym jej kulturę. Gdy masa je j  doj
dzie do pewnej wielkości w skutek zana- 
bolizowania pożywienia z ośrodka, s tano
wiącego kulturę, w tedy następuje podział 
na dwoje. Ponieważ wszystkie indywi
dua są równe, liczenie ich może zastąpić 
ważenie ich mas. Najprostszy wynik do
świadczenia będzie taki, że w jednako
wych warunkach wzrost i podział będą 
następowały po sobie z jednosta jną  p ra 
widłowością i w ten sposób liczba, albo 
m asa  danych bakteryj podwaja się co 
każde « minut. Należy to przyjąć jako 

j przypadek idealny.
Dla wykazania, że przez pewien czas 

idealna szybkość wzrostu zostaje u trzy
m ana i że w końcu każdych n m inut zo- 

j s taje  podwojona ilość protoplazmy, zdol-
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nej 'do skatalizowania podwójnej ilości 
przemian chemicznych i do osiągnięcia 
podwojonego wzrostu i rozwoju można 
przytoczyć doświadczenie, przeprowadzo
ne w następujący sposób:

Z ku ltu ry  Bacillus typhcsus w rosole 
w 37°C wzięto pięć małych próbek w od
stępach godzinnych, a liczbę bakteryj, 
p rzypada jących  na jednostkę objętości 
oznaczono w zwykły sposób. Liczba or
ganizmów w jednej kropli przyrasta  we
dług następującego szeregu: 6,7, 14,4,f
33,1, 70,1, 161,0 1). To dowodzi, że co 
każde 54 minut masa bakteryj podwajała 
się, a fakt ten je s t  przedstawiony przez 
krzywą logarytmiczną na ryc. -2.

£

*

1

i

/ f

/2 / 2 3 +
'g o d z in y

(Fig. 2).

Możemy przytoczyć kilka spostrzeżeń, 
zrobionych przez E. Buchnera 2) nad 
szybkością wzrostu bakteryj w ośrodku 
stanowiącym ich kulturę. Bacillus coli 
communis wyrósł w 37°C przez dwie do 
pięciu godzin, a przez porównanie ilości 
bakteryj na  początku i w koń&u doświad
czenia obliczono czas potrzebny do po
dwojenia ich masy. Na 26 doświadczeń 
podobnych część była błędnych, lecz

') W yniki tego doświadczenia nad wzrostem j  

bakteryj, nieopublikowanego jeszcze, zawdzię
czam pannie Lane - Claypon z Instytutu Listera j  

„Medycyny zapobiegawczej".
*) Buchner, Zuwachsgróssen u. Wachsthums- ; 

gesehwindigkeiten. Lipsk, 1901.

w dwudziestu przypadkach czas potrze
bny do podwojenia masy leżał między 
19,4 a 24,8 minutami, dając średnią w ar
tość 22 minuty. To odpowiada przyro
stowi od 170 do 288 000 w cztery godzi
ny. Żadna ze znanych pożywek do kul
tury  nie mogłaby wystarczyć, gdyby da
lej rozmnażanie się bakteryj trwało z ta 
ką szybkością. Cohn 3) oblicza* że p o 
dział odbywa się co każde szesnaście mi
nut, więc po 24 godzinach potomstwo j e 
dnej bakteryi długości 1 [>. będzie tak  
wielkie, że bakterye ułożone w  szeregu 
dadzą tak  długą linię, że światło dla 
przebycia jej w całości potrzebowałoby 
100 000 lat. Jak  widzimy, moc katalizy 
protoplazmatycznej została tu jasno w y
obrażona lecz w rzeczywistości ten stan 
rzeczy zostaje szybko zredukowany przez 
czynniki ograniczające.

Zatrzymajmy jednak  do czasu tę ide 
alną szybkość wzrostu. W końcu każ
dych n m inut podwójnie wzrasta ilość 
protoplazmy, a przez to powstaje możli
wość skatalizowania podwójnej ilości 
przemian chemicznych i wytworzenia 
zdwojonej wartości wzrostu i rozwoju. 
Do tego właśnie dochodzi się przez >ro- 
ste rozumowanie, oparte na prawie dzia
łania mas, co wyraża dokładnie krzywa 
logarytmiczna na ryc. 2.

P rzyrost wartości protoplazmy kata li
tycznej wskutek jej  własnego działania 
katalizującego je s t  c iekawem zjawiskiem. 
W mowie biologicznej nazywamy to wzro
stem i przypisujemy zdolności, właściwej 
protoplazmie, do asymilacyi (w ścisłem 
znaczeniu) i uważamy je  jako zjawisko 
zasadnicze, lecz rozważamy więcej jako  
rozkład nowego wzrostu na niezliczone 
gatunkowo różne postaci. W  języku  che
micznym nazywamy tę klasę zjawisk 
„autokatalizą“ i znamy znaczną liczbę 
jej przypadków. W  tych przypadkach 
reakcya chemiczna daje początek niektó
rym substaneyom będącym w możności 
skatalizować pewną tylko poszczególną 
reakcyę, która w dalszym przebiegu na
bywa ciągle wzrastającej szybkości. I tak

3) Die Pllanze, Wrocław, 1882, str. 438.



5-26 W SZECHŚW IAT M  38

wiemy, że  wolny kw as je s t  ka ta liza to 
rem w hydrolizie cukru  trzcinowego; 
przypuśćmy teraz, że wolny kwas był 
jednym  z produktów hydrolizy cukru, 
wtedy ilość katalizatora  wzrasta ustaw i
cznie w probówce, a reakcya odbywa się 
coraz prędzej. Pod pewnemi warunkam i 
udaje się to rzeczywiście. Tak samo, 
gdy octan metylowy hydrolizuje się, po
wstaje normalnie alkohol metylowy i wol
ny  kwas octowy. Ten kwas wolny działa 
jako  katalizator w hydrolizie i szybkość 
przemian ulega ciągłemu przyspieszeniu. 
Jeżeli tu  zasób octanu metylowego pod
nosi się stale w skutek dodawania zawsze 
równych ilości tej cieczy, to reakcya bę
dzie przebiegała coraz szybciej, z przy
spieszeniem logarytmicznem, dającem 
krzyw ą o szybkości identycznej z ryc. 2.

Dla jasnego przedstawienia tego przy
rostu  autokatalitycznego w roślinie je s t  
naturalnie  ważnem, aby zasób m aterya- 
łów odżywczych w roślinie był w y s ta r 
czający.

Inny przypadek, k tóry  możemy u w a 
żać jako  prostą postać tego au tokatali
tycznego przyrostu  szybkości przemiany 
materyałów odżywczych w anabolity, bę
dzie zachodził podczas wzrostu takiego 
wodorostu włóknistego ja k  np. wstężni- 
cy (Spirogyra). Podobnie, ja k  i u bak- 
teryi wszystkie komórki wstężnicy są 
zawsze zdolne do wzrostu. W  tym przy
padku m ateryałem  odżywczym, po trze
bnym w największej ilości, je s t  węgiel, 
otrzymywany przez fotosyntezę. W  la- 
boratoryum  w Cam bridge przeprowadzo
no niektóre doświadczenia nad szybko
ścią wzrostu wstężnicy w szerokich pro
bówkach z wodą w różnych tem pera tu 
rach, a także nad zmiennemi jej  zdolno
ściami do fotosyntezy i metabolizmu. 
Pomimo warunków  właściwie n ieko rzys t
nych wsteżnica dochodzi w ciągu kilku 
dni do podwojenia swej wagi, a więc 
szybkość metabolizmu j e s t  bez porówna
nia wolniejsza niż u bakteryi. Doświad
czenia tego rodzaju dla różnych m ate
ryałów odżywczych, jako  czynników ogra
niczających, powinny dać wyniki poucza
jące.

(C. d ńaat.) Tłuni. J .  G.

K R O N I K A  N A U K O W A .

Wyładowanie pomiędzy rozżarzonemi w ę 
glami. Ciekawe światło na tę  sprawę rzu ca
ją  doświadezenia, w ykonane niedawno przez 
A. Pollocka i B. Ranclauda. Badaoze ci 
posługiwali się układem  sztabek węglowych, 
umieszczonych mniej więcej tak , ja k  w zwy
kłych  lampach łukow ych, przyczem można 
było regulować z łatwością tem p era tu rę  je
dnej z ty c h  sztabek. Walec węglowy, długi 
na 4,05 cm, o średnicy 0,5 cm, ogrzewany 
był e lektrycznie; w obwodzie była przerwa 
powietrzna d ługa  na trzy  milimetry, k tóra  
oddzielała p u n k t  środkowy walca ogrzanego 
od k rańca  sztabki węglowej wrzględnie ch ło
dnej. Prądy, przebiegające przez ten  obwód, 
badano były w gran icach  te m p e ra tu ry  wal
ca, zaw artych  pomiędzy 1 1 0 0 ° a 1800° oraz 
dla najrozmaitszych różnic po tencyału  (po
między krańcam i przerwy powietrznej) aż 
do tej różnicy, k tóra  w ytw arza  łu k  wolta- 
iozny. Celem tego badania byrło oznaczenie 
warunków, w jak ich  odbywa się przejście 
od wyładowania ciemnego do wyładowania 
świecącego, gdy węgiel ogrzewany je s t  w po
wietrzu  pod ciśnieniem zwyczajnem. P rze 
pływ elektry czności odjemnej, zwrócony od 
węgla ogrzanego, zależy od tem p era tu ry  te 
go ostatniego, od różnicy potencyału  pomię
dzy elektrodam i oraz od odległości pomię
dzy elektrodami. W razie potencyałów  ni
skich, przepływowi tem u, k tórego natężenie 
je s t  wielkością rzędu miliampera, nie tow a
rzyszy żadne zjawisko świetlne; s tan  taki 
u trzy m u je  się bez zmian znaczniejszych aż 
do chwili, kiedy poteneyał, wzrastając s to 
pniowo, osiągnie pewną wartość kry tyczną , 
zależną od te m p e ra tu ry  i wzajemnej odle- 
głośoi elektrod; w tedy  powstaje łu k  wolta- 
iczny, a jednocześnie natężenie p rądu  odra- 
zu podskakują  z pa ru  miliamperów na k il
ka amperów.

Jeżeli  przez J  oznaczymy przepływ jonów 
odjemnyoh, przez E  g radyen t  po tencyału  
na powierzchni anodowej, a przez y odle
głość ostatniej dr^gi swobodnej jonów, poza 
k tó rą  dosięgają już one powierzchni anodo
wej, to, o ile się zdaje, łu k  powstaje w te 
dy, gdy iloczyn J E [  osiągnie wartość, wy
s tarczającą  dó podniesienia części powierz
chni anodowej do takiej tem p era tu ry ,  w k tó 
rej jony  dodatnie wysyłane są w obfitości.

S. Ii.
R. g . d. S.

Prędkość rozchodzenia się promieni gło
sowych o małej długości fali. O liverL odge  
pierwszy dowiódł przed laty 2 0 , że wahania
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prądu , składające się na iskrę elektryczną, 
mogą w ytw arzać  drgania  głosowe. Używał 
w ty m  celu dużej ba te ry i  bu te lek  lejdej
skich, k tóre  wyładowywał poprzez cswki sa- 
m oindukcyjne, wybierając cewki coraz to 
większe. Podług  Duddella, łuki woltaiczne, 
zawierające obwód drgający, włączony jako 
odnoga, działają jak  źródła fal głosowych 
i prądów naprzem iannych  o częstości, do
chodzącej do 50 000. Wreszcie Poulsen zdo
łał o trzym ać łuki woltaiczne o częstościach 
znacznie większych, a to  zapomocą fal elek
trycznych  i prawdopodobnie głosowych
0 częstościach, dochodzących do trzech mi
lionów. W rozprawie inauguracyjnej,  przed
stawionej niedawno uniw ersytetow i berliń
skiemu, E .  Dieckm ann zbadał promienie gło
sowe nie przy tłum ione o małej długości fali, 
wysyłane przez łuk  Poulsonowski; zmierzył 
częstości głosowe, dochodzące do 800 000, 
i, posługując się m etodą elektryczną, ozna
czył prędkość rozchodzenia się najkrótszych 
fal akustycznych . W tym  celu promienie 
akustyczne, wysyłane przez łu k  Poulsenow- 
ski, rzucane były  zapomocą zwierciadła 
wklęsłego w postaci wiązki równoległej na 
płaską s ia tkę dyfrakcyjną; drugie zwiercia
dło wklęsłe rzucało tę  wiązkę, odbitą lub 
ug ię tą  na  jedno ze skrzydeł uk ładu , służą
cego do oznaczania ciśnienia akustycznego. 
Częstość akustyczna, wyprowadzona z d łu 
gości fali elektrycznej, łącznie z długością 
fali akustycznej, k tó rą  określa ką t  ugięcia, 
pozwalały obliczyć prędkość rozchodzenia 
się promieni akustycznych .

Okazuje się, że prędkość głosu w gazie 
oświetlającym je s t  s tała, aż do częstości 
800 0 0 0  i aż do długości fali, wynoszących 
0,59 m ilimetra w gazie oświetlającym i 0,43 
m ilimetra w powietrzu. W sk u te k  braku 
wszelkiego p rzy tłum ienia  oraz w sku tek  swo
body wyższych tonów harm onicznych i ła 
twości pomiaru częstości akustycznej meto
dą elektryczną, łuk  Poulsenowski stanowi 
źródło akustyczno  niezmiernie użyteczne, 
gdy chodzi o badania nad prędkością roz
chodzenia się głosu, nad granicami słyszenia
1 t. d. I odwrotnie, długości fal akustycz
nych, zmierzone m etodą siatki dyfrakcyjnej, 
gdy dana je s t  prędkość głosu (k tóra  oka
zała się stałą), pozwalają oznaczyć długości 
fal e lek trycznych . Metoda ta  nie jest, o ile 
się zdaje, mniej dokładna od innych metod, 
o par tych  na pomiarach pojemności i samo- 
indukoyi zapomocą przewodnika równole
głego lub w irującego zwierciadła.

8 . B .
I?, g . d. S.

Dyfuzya soli rozpuszczalnych w ziemi.
M untz i Gaudechon (Annales de 1’In s t i tu t  
agroncmigue, serya 2-a t. V II)  badali w zie

mi mniej lub więcej wilgotnej dyfuzyę soli 
rozpuszczalnych, używ anych  jako nawóz. 
Możnaby przypuszczać, że azotan sodu, s iar
czan amonu, chlorek i siarczan potasu dy- 
fundują  bardzo p rędko  w ziemi. Dyfuzya 
ta  jednak  w rzeczywistości je s t  bardzo pc- 
wolna i nie może być porów nyw ana z dy- 
fuzyą, odbywającą się w wodzie, gdyż zie
m ia wilgotna stanowi środowisko nieciągłe, 
w którem  bieg zjawiska jes t  zwolniony, jak  
to w ykazują  n as tępu jące  doświadozenia: P e 
wne sole, naprzykład  azotan sodu, lub chlo
rek po tasu  w kłada  się w z emię, wysuszoną 
na powietrzu, zawierającą 7 do 8 ° / 0 wody. 
Po kilku dniach zauważymy ponad miejsca
mi, w k tó rych  są sole, plamy wilgotne, cie
mniejsze od ziemi: sól p rzyciągnęła  k u  so
bie wilgoć z ziemi. Podczas doświadozenia 
z ziemią, zawierającą 4 ,3n/ 0 wody, w którą 
włożono chlorek potasu, p lam y solno zawie
rały po dziesięciu dniach 8,7° / 0 wody. Gdy 
ziemia na miejscu plamy zawiera 1,48°/0 
chlorku potasu, o 2 0  m m  od plamy nie zna
leziono go wcale. W ziemi świeżej, lub na
wet wyraźnie wilgotnej dyfuzya boczna bar
dziej je s t  wyraźna, lecz ma mniej znaczenia. 
Deszcze wpływają na skierowanie soli z gó
ry  na dół. Z p u n k tu  widzenia prak tyczne
go, ażeby przeszkodzić lokalizowaniu się 
w ziemi nawozu rzucanego garścią i po 
zbiorze roślin, badacze wymienieni radzą za
silić ziemię większą częścią soli rozpuszczal
nej przed siewem i rozrzucić resztę podczas 
radlenia. ^

//. a .
(R. s.).

Nowe czynniki fizyczne i rak. Promienie 
X, radowe, prześwietlanie i te rm oterap ia  są 
to nowe czynniki fizyczne używ ane obecnie 
w walce z rakiem. Z tych  czynników, po
szuku jących  gniazd rakow atych , jedynie  p ro 
mienie radu  i roentgenowskie działają w y
łącznie na komórkę rakowatą. Prześwietla
nie działa na tkankę  łączną; ciepłe powie
trze niszczy bez różnicy komórki rakowate, 
i tkankę  łączną. Badania wykonywane przez 
Tuffiera od roku  1903 doprowadziły go do 
nas tępujących  rezulta tów . Promienie X dzia
łają jedynie  na nowotwory, działanie to jest  
jednak bardzo ograniczone co do głębokości 
i, pomimo pozorów wyleczenia, znajduje się 
często czynne komórki rakowate na głębo
kości mniejszej, niż dwa milimetry. S toso
wane metodycznie promieniowanie niezwy
kle przenikliwe, radowe, działa w sposób ba r
dzo powolny na grubość dw’u  milimetrów 
i niszczy przedewszystkiem komórkę rako
watą. Działanie to  objawia się często do
piero po upływie tygodnia  i prawdziwe po
wierzchnie rakowate błon śluzowych, lub 
gruczołów piersiowych nie znikają nigdy pod
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w pływem  promieniowania. R eak cy a  odży
wiania się, w ywołana w tk an ce  łącznej, sp ro 
wadza gojenie się p rędkie  i nie pozostawia
jące  śladów. Prześwietlanie  zaś nie ma ża
dnego spec ja ln eg o  w pływ u na kom órkę ra 
kowatą;- działa przedewszystkiem  na tk a n 
kę łączną. Komórki jednakże  nabłonkowe 
tk a n e k  zdrow ych i tk a n e k  ra k o w a ty c h  nie 
zmieniają się; wyższe części skóry  okazują 
jedynie  pewien s tan  przekrwienia. T k an k a  
łączna okrążająca doznaje p rzeros tu  i po 
upływ ie dw u tygodni na jeden  m ilim etr  g ł ę 
bokości powstaje nabrzmienie tk a n k i  łącznej 
dojrzałej, k tórej komórki rakow ate  są jak b y  
przyduszone i na  drodze do zaniku. J e d y 
nie przez zapalenie tkank i łącznej p r z e 

świetlenie może doprowadzić do zniszczenia 
tejże tkanki.  Działanie prześwietlenia nie 
przenika zresztą  poza dwa m ilim etry  i pod 
tym  poziomem ra k  zdaje się rozwijać n o r 
malnie. Dosięgnięcie nowotworów przez po
w ietrze  ogrzane do trzechse t,  lub czterech- 
set s topni daje rezu l ta ty  mniej więcej po
dobne do rezulta tów  prześwietlania, ale d a 
leko mniej trw ałe . Term oterap ia  niszczy 
bez w yboru  całą tk an k ę  nowotworu, kom ór
ki rakow ate  i tk a n k ę  łączną. Po  tem  zni
szczeniu tkanek  przez ciepło następuje  p r ę d 
ko zagojenie się i tw orzy się blizna gładku 
i nieznaczna.

//. G.
(Rev. scient.)

Buletyn meteorologiczny
za m ies iąc  l ip iec  1 9 0 9  r.
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