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L. J . S I M O N .

S Y N T E Z A  K A M F O R Y .

Słowo „synteza“ je s t  jednem  z tych, 
k tórych sporo używamy w chemii, w n au 
kach wogóle i gdzieindziej, chociaż mo
żnaby z powodzeniem użyć innych; sło
wa te, uświetnione wielkiemi imionami, 
lub głoszone ongi jako  wcielenie nowej 
idei—są używane chętniej niż inne, do
kładniejsze lecz skromniejsze, przez lu 
dzi ambitnych, chcących zapożyczyć t r o 
chę ich świetności. Etymologicznie sło
wo „synteza“, je s t  tylko „odtworzeniem". 
Lecz to znaczenie uległo niebawem ogra
niczeniu, usta lonem u przez wytworzenie 
się w głowie uczonego genialnego po
mysłu, k tó ry  inni mieli bogato użyźnić. 
Słowo „synteza14 przyjęło znaczenie ba r
dziej specyalne dzięki Berthelotowi i ta 
kie posiada od roku 1 8 6 0  po dzień dzi
siejszy. Analiza wykazała dawniej już, 
że substancye pochodzące z organizmów, 
według terminologii współczesnej su b 
stancye organiczne, zawierają w sobie

ogólnie węgiel, wodór i tlen, często azot, 
niekiedy siarkę i fosfór; znaczy to, że 
substancye owe są związkami tych pier
wiastków. Wiedział już naw et o tem 
Lavoisier !), założyciel chemii nowocze
snej. Zagadnieniem jednak  zupełnie od- 
miennem była synteza tych związków 
z pierwiastków składowych; będąc pod 
wrażeniem pochodzenia biologicznego 
tych substancyj, uczeni z początku wie
ku ubiegłego rzucali na ich genezę t a 
jem niczą zasłonę, poprzez k tórą  ukazy
wały się im zjawiska życiowe. Życie, 
którego przyczyny i sku tk i  wynikały 
z praw czy też woli boskiej, n iedostęp
nej dla badań ludzkich, było jedyn ie , 
zdolne do wypracowania zasad syntezy. 
Wreszcie wobec złożoności materyj orga
nicznych — uwidocznionej we wzorach 
chemicznych tych  związków—i jednocze
śnie wobec prostoty  innych wrówczas zna
nych połączeń, słusznem było oddzielić 
jednego rodzaju ciała od drugich i uczy
nić z pierwszych grupę specyalną, nie 
poddającą się prawom ogólnym. Kilka 
oddzielnych faktów takich, j a k  o trzym a, 
nie przez W oehlera mocznika identycz-

') D z ie ła  L ayoisiera t. I I I , etr. 773,
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nego ze związkiem, znajdującym  się 
w moczu zwierzęcym, nie wystarczało 
jeszcze, by zburzyć owo rozróżnienie, tem 
potężniejsze, że spoczywające na  prze- 
sądnem przyzwyczajeniu. Bo już  j a k  do
brze powiedział Berzelius, „przyzwycza
jenie się do pewnego m niem ania  wyw o
łuje często przekonanie o zupełnej jego 
słuszności". Synteza z pierwiastków sub 
stancyj pochodzenia organicznego była 
zagadnieniem, k tórego rozwiązanie nie 
przedstawiało się jako  możliwe koniecz
nie, lecz przeciwnie jako  nacechowane 
niemożnością w ypływ ającą  z samej n a 
tu ry  rzeczy. Pam iętne  badania  Berthe- 
lota nad kwasem  mrówkowym , węglo
wodorami, alkoholem, a przedewszyst- 
kiem świetne doświadczenie, k tóre dało 
mu acetylen, obaliły ów przesąd i odsu
nęły granice, staw iane  potędze ludzkiej 
przez nieświadomość. Za to zwycięstwo 
filozoficzne ludzkość w inna wdzięczność 
i podziw wielkiemu Francuzowi.

Syntezą określonej substancyj nazw a
no zatem reakcyę albo zespół reakcyj 
genetycznych, wiążący j ą  z substancya- 
mi powstałemi w prost z pierwiastków, 
zespół pozwalający uważać wytworzenie 
substancyi danej jako  coś do urzeczy
wistnienia możliwego, jeżeli nie urzeczy
wistnionego. Z pierwiastków: węgla, wo
doru, tlenu, azotu i t. d. chemicy z koń
ca ubiegłego wieku, rozporządzając te- 
oryą, k tó rą  można nazwać doskonałą, bo 
przeżyła swoje dzieło, za Gerhardtem, 
Kekulem, W iirtzem, gorączkowo u p ra 
wiali niwę chemii organicznej, obm yśla
jąc  nowe metody, uogólniając stare , od
kryw ając  nowe postaci ciał nieznanych, 
mnożąc związki z ga tunkam i znanemi 
i rozróżniając rozgałęzienia między je- 
dnemi a drugiemi, ukazując wreszcie cie
kawości pokoleń współczesnych nieprze- 
widywane widokręgi. W okresie, k tó ry  
się jeszcze nie skończył, zainteresowanie 
do poszukiwań, entuzyazm  uczniów, jak  
również ufność w teoryę i symbolikę zy
skały  cenną podporę w zetknięciu  się 
przypadkowem, czy też cierpliwie poszu- 
kiwanem z zasadami ważnemi w skutek  
ich rozpowszechnienia, lub też ich roli 
biologicznej. Syntezy  takie jak: alkoholu

(Berthelot), g liceryny (Friedel), chinoliny 
(Wurtz), a lizaryny (Graebe i Liebermann), 
indyga (Baeyer) i najnowsze cukrów 
(Fischer) i alkaloidów, a tropiny (Will- 
s ta tte r)  i n ikotyny (Amadeusz Pictet) — 
oznaczyły zdobyty teren, usprawiedliwiły 
pokładane nadzieje i przyniosły swym  
twórcom, jako zasłużoną nagrodę, szacu
nek i sławę.

Dzisiaj, dzięki poprzednikom naszym, 
czasy się zmieniły. Syntezy cukru trzci
nowego, chininy lub białka budzą wciąż 
zainteresowanie chemika i będą miały 
nadto dla filozofa - ekonomisty znaczenie 
trudne do przewidzenia, są to jednak  
zdobycze, które prędzej czy później będą 
urzeczywistnione jako następstwo in te li
gentnych  i wytrwałych wysiłków, może 
jako sku tek  nowoczesnej techniki, a mo
że — w prost skutkiem  nieoczekiwanego 
a szczęśliwego zbiegu okoliczności.

Okres walki już ukończony. Tajemnica 
tworzenia substancyj organicznych je s t  
całkowicie rozwikłana i niema dziś mo
wy o tem, by tworzenie syntetyczne j a 
kiejkolwiek substancyi znanej lub m ają 
cej być poznaną było dziś rzeczą niemo
żliwą. D oktryna  atomistyczna, której 
Berthelot tak  długo był przeciwnikiem, 
okazała mu swą pomoc i może dlatego, 
że niesłusznie ograniczał to zwycięstwo 
filozoficzne polem działania chemii orga
nicznej— ten  wielki umysł przypuszczał, 
że ta teorya już ukończyła swoje zada
nie.

Synteza substancyi organicznej, roz
ważana jako  główny rozdział jej  historyi, 
jak o  najwyższa gw arancya dokładności 
wzoru budowy, s traciła  część swego zna
czenia. Obecnie je s t  ona uważana przez 
rozsądne umysły jako  reakcya lub grupa 
reakcyj, różniących się od innych tem 
tylko, że ich wynalazca ja k  ojciec w ła
sne dzieci ceni je  więcej niż inne, cudze. 
Słowo synteza nie posiada zatem  spe- 
cyalnie uprzywilejowanego znaczenia, 
lecz gra  taką  rolę w słownictwie che- 
micznem jak reakcya, preparowanie, pro
dukowanie, tworzenie się—słowa, któremi 
chemicy zwykli oznaczać obserwowane 
lub wywoływane przez siebie zjawiska. 
Ta ewolucya pojęcia „syntezy" je s t  w pe
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w nym  stopniu powrotem do znaczenia 
etymologicznego, jak ie  Berthelot nadał 
tem u słowu.

Jakież znaczenie nadać należy w yra
zom „synteza przem ysłow a1* albo „pro
duk t  syntetyczny"? W ykonać syntezę 
przemysłową jakiegoś produktu na tu ra l
nego,—znaczy otrzym ać z substancyi n a 
turalnej lub sztucznej produkt, identycz
ny  z produktem  pochodzenia natura lne
go, produkt mogący ekonomicznie w yru
gować na tu ra lny  w jego zastosowaniach. 
J e s t  rzeczą obojętną, czy m ateryał pier
wotny był również syntetycznie w ytw o
rzony w znaczeniu wyżej określonem; 
prócz tego, nie chodzi już  o to, czy jes t  
on bardziej lub mniej złożony niż pro
dukt, k tóry  się otrzymuje ostatecznie. 
Rzecz jasna , że słowo synteza jest w 
przypadku podobnym bezużyteczne, że 
słowo „syntetyczny" — źle dobrane i że 
słowu „sztuczny" należy się pierwszeń
stwo. Niestety, słowo to skutkiem  nie- 
poprawności języka handlowego przy
brało już inne nieodpowiednie znacze
nie — na określenie niedoskonałych lub 
niezupełnych naśladownictw lub jedno
stronnych surogatów. Sztuczne piżmo, 
sztuczny jedwab, sztuczna kamfora nie 
są chemicznie identyczne z piżmem, j e 
dwabiem, kamforą pochodzenia roślinne
go lub zwierzęcego. Sztuczny zapach 
fiołka nie je s t  również identyczny z za
pachem kwiatu, jakkolw iek  już bardziej 
zbliżony do niego. Odwrotnie, przemysł 
chemiczny wytw arza wanilinę, alizarynę, 
indygo, identyczne z wanilią naturalną, 
z barwnikiem  m arzany, z indygiem ro- 
ślinnem. Są to substancye, które p rzy
zwyczajono się oznaczać mianem zapa
chów i barwników syntetycznych. W a
nilinę, substancyę pachnącą, zawartą w 
strączkach wanilii, otrzymuje się z olej
ku goździków taniego i łatwego do n a 
bycia. Olejek ten  zawiera w sobie w zna
czniejszej części substancyę fenolową— 
eugenol, z k tórego przez utlenienie o trzy
muje się wanilinę. I gdyby nawet nie 
udało się osięgnąć syntezy eugenolu, to 
przecież wanilinę uważanoby jako  zapach 
syntetyczny. Alizaryna, k tóra  zruinowa- 
ła ku l tu rę  prowansalską marzany, jak

również indygo, k tóre zrobi prawdopo
dobnie to samo z kultu rą  indygowca 
w Indyach — nazywane są barw nikam i 
syntetycznemi, ponieważ otrzym uje się 
je  skutkiem  przemian, jak im  poddawany 
je s t  antracen i naftalin, odpadki do tych
czas niezużyte, a naw et uciążliwe w za
kładach wytwarzających gaz świetlny 
z węgla kamiennego. Jak ież  tedy są po
budki, które popchnęły przemysł do wy
tw arzania  kamfory syntetycznej i jaką  
drogą do niej przemysł ten  doszedł?

II.

Kamfora jes t  to substancya biała, k ru 
cha, o zapachu dość przyjemnym  i swo
istym, znanym każdemu. Głównem jej 
zastosowaniem nie je s t  użycie w walce 
z molami zagnieżdżającemi się w ma- 
teryach  wełnianych, ani rola, jak ą  odgry
wa jako część składowa w środkach le
karskich zachwalanych przez Raspaila ]). 
Największa część kamfory zużywana je s t  
dziś w fabrykacyi celuloidu, m ateryału 
mającego niezliczone zastosowania. Niem
cy do swej wielkiej produkcyi celuloidu 
zużywają trzecią część kamfory w ytw a
rzanej na całym świecie; P rancya w tym 
sam ym  celu spotrzebowuje dwie tonny 
dziennie. W sku tek  zdolności rozpusz
czania się nitrocelulozy w kamforze 
otrzymuje się m ateryał niesłychanie pla
styczny, mogący przybierać wszystkie 
kształty, wszelkie zabarwienia, być prze
świecającym, a nawet przezroczystym. 
Zdolność ta czyni z celuloidu materyał 
cenny, a kamforze nadaje tak w yją tko
we znaczenie; i chociaż kamfora nie je s t  
jedynym  rozpuszczalnikiem nitrocelulo
zy, nie dało się jej  do dziś dnia z a s tą 
pić niczem innem w tym stopniu, by ta 
zamiana nie powodowała zaniku, a przy
najmniej znacznego zmniejszenia się

*) N ie  m ożna pow iedzieć, b y  m etoda Raspai
la w ysz ła  całkow icie z użycia; kamfora u żyw a
na je s t  prócz teg o , jako część składow a do tak  
zw anej w od y  uśm ierzającej i  eliksyru kojącego; 
pomada, a zw łaszcza alkohol kam forow y, są też  
jeszcze  w  użyciu , m ożna w ięc  oceniać conaj- 
mniej na 50 tonn ilo ść  kam fory zużyw anej rocz
nie przez farm acyę francuską.
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plastyczności mieszaniny; liczne próby 
czynione w celu zastąpienia  kamfory in 
nym  rozpuszczalnikiem dały wynik  u je 
m ny i u trw aliły  wyższość i monopol 
kamfory.

Za ten niezastąpiony towar Zachód 
płaci znaczne sum y Dalekiemu W scho
dowi, a głównie Chinom, Japonii i w y
spie Formozie.

Krótko powiedziawszy, można bez wiel
kiej pomyłki oszacować zapotrzebowanie 
kamfory przez A m erykę i Europę na 
6 0 0 0  tonn rocznie; 2/ 5 tej ilości dos ta r 
cza Formoza, a Vs Japonia. W ojna ros- 
syjsko - japońska  była powodem zmniej
szenia się dowozu z Japonii o 450 tonn J); 
okoliczność ta  dała odczuć niezbędność 
p roduktu  i powagę jego  wytwórcy.

Kamforę o trzym uje się z korzeni, pnia 
i grubych  gałęzi drzewa z rodziny wa- 
wrzynowców, L aurus  Camphora; o trzy 
mywanie jej z liści i d robnych gałęzi nie 
je s t  zyskownem, nie opłaca się również 
z drzew nie dochodzących 60-ciu lat. 
S tuletn ie  drzewa kamforowe mają 10  do 
15 metrów wysokości i 2 do 3 m etrów 
średnicy. Drzewo kamforowe rośnie na 
znacznych wysokościach w Chinach, J a 
ponii i na Formozie, daleko od morza; 
zaaklimatyzowanie go w innych k rajach  
gorących nie zdaje się być niemożebnem: 
próby czyniono w tym kierunku  w In- 
dyach i na  Florydzie. „Kamfora z Bor
neo", najdawniej znana, o trzym yw ana 
je s t  z Dryobalanops Cam phora z rodzi
ny Dipterocarpeae, drzew rosnących  p rze
dewszystkiem na Sumatrze. J e s t  to sub- 
s tancya również ja k  kamfora, stała, che
micznie z nią spokrewniona.

Borneol, C1 0H1 8 O, j e s t  do kamfory, 
C10 H16 O, w  tak im  stosunku j a k  aceton 
do alkoholu drugorzędowego, naprzyklad, 
j a k  zwyczajny aceton CH3 — CO — CH3 

do alkoholu izopropylowego:
CH3 — CH (OH) — CH3. Kamfora od bor- 
neolu je s t  uboższa o dwa atomy wodoru,

') Cena czystej kam fory przed dw udziestu  
la ty  podniosła się z 3 '/2 franków  za k ilogram  
w  roku 1904 do w ysok ości 18 franków; n iedaw no  
nastąpił znaczn iejszy  spadek ceny: obecnie cena  
kam fory w y n o s i 9 franków  za kilogram .

otrzymuje się zatem przez utlenienie bor- 
neolu, przez odjęcie dwu atomów wodo
ru. Kamforę o trzym uje się dzisiaj przez 
destylowanie m ateryału  pierwotnego w 
strum ieniu  pary  wodnej, k tóry  porywa 
ze sobą substancye lotne, po skropleniu 
zbierające się na powierzchni wody 
w dwu postaciach, ciekłej i stałej. Po
stać stała je s t  właśnie kamforą; po w y 
ciśnięciu otrzymuje się produkt handlo
wy nieczysty. Ten ostatni podlega oczy
szczeniu i rafinowaniu. Zawartość kam 
fory czystej w produkcie nieczystym za
leży od pochodzenia: kamfora chińska 
podczas rafinowania traci 7%, japońska 
czysta 0,25% x)- 

Postać ciekła albo olej kamforowy je s t  
roztworem kamfory w mieszaninie złożo
nej z terpenów 2),' alkoholów terpeno
wych 3) i fenolów 4); przez wymrożenie 
można z nich częściowo (25%) pozyskać 
jeszcze kamforę. Postać  ciekła powstaje 
jednak  w znacznie mniejszym stosunku, 
kiedy m ateryał p ierw otny pochodzi z 
drzew starszych. Dla tej samej p rzy
czyny nie opłaca się eksploatować drzew 
młodych, ru inując bowiem przyszłość 
kultury  drzew kamforowych, nie znaj
duje się dostatecznej kompensaty w chwili 
obecnej. Aklimatyzowanie drzewa kam 
forowego w celach przemysłowych je s t  
więc przedsiębiorstwom na daleki term in  
wypłaty, wym agającem  na dłużej niż x/ 2 

wieku unieruchomienia znacznego kapi
tału, którego zatem nie mogą dostarczyć 
ludzie pojedyńczy. Rząd japoński, k tóry  
na mocy tra k ta tu  w Simonoseki (1895 r.) 
nabył Formozę, u trzym uje  od 1899 roku 
monopol kamfory otrzymywanej z ol
brzymich lasów (1 0  do 2 0  tysięcy kilo
m etrów kwadr.) i długo może się jeszcze 
nie obawiać konkurencyi poważnej. Mo
nopol i surowe przepisy, idące z nim 
w parze, zjawiły się tedy  w sam czas, 
by powstrzymać gospodarkę rabunkową,

*) R ząd japoński dostarcza nadto kam fory  
czystej (marka A), kam fory 97% (marka BB), 
kam fory prasow anej 95% (marka B).

'■>) P inen , kam fen, felandren, dw upenten.
3) T erpineol, cyneol.
4) Kar wakroJ, safrol, eugenol.
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opartą na wolnej eksploatacyi, dbałej 
bardziej o zyski doraźne niż o przysz
łość. Nadzór leśny, planowe sadzenie 
drzew, ograniczenie produkcyi rocznej 
i oznaczenie „minimum" taryfy; wprowa
dzenie techniki i urządzeń, zabezpiecza
jących  najlepszą wydajność, instalacya 
raflneryi państwowej w Taipeh, dostar
czającej towaru po cenach oznaczonych 
i jednosta jnych :—wszystko to było zor
ganizowane zręcznie i energicznie przez 
rząd japoński dla zapobieżenia grabieży 
i łupiestwu, dla wstrzym ania  m arno
trawstwa, uniknięcia wypadków nieprze
widzianych i wreszcie w tym celu, by 
stworzyć z ku l tu ry  i eksploatacyi wa- 
wrzynowców na Formozie stałe i regu
larne źródło budżetowe. Rząd japoński 
kupuje kamforę, płacąc 160 franków i wię
cej za 100 cenę przez siebie nazna
czoną; dom pośredniczący, k tórem u po
wierzono zaopatrywanie rynków zachod
nich nabyw a j ą  od rządu po cenie 650 
do 750 franków za 100 kq zależnie od 
gatunku; wobec tego rząd japoński po 
odtrąceniu kosztów, ma dochód wyno
szący 8 do 10 milionów, pomimo ograni
czenia eksploatacyi rocznej do 2 500 ton. 
Jeżeli ograniczenie produkcyi wyspowej 
można nazwać środkiem rozumnym i tro
skliwym o przyszłość i jeżeli monopol 
kamfory j e s t  taką  pomocą dla budżetu 
japońskiego, to jednak  okoliczności te 
ani trochę nie zmniejszają kłopotliwego 
położenia, w jak iem  znajduje się przemysł 
zachodni: z konieczności ucieka się on 
do pomocy jedynego dostawcy, którego 
dobra wola okazać się może zawodną na
wet wtedy, gdy  potrafi się oprzeć poku
sie spekulacyjnej. W zrastające zapotrze
bowanie kamfory i wysoka jej cena, 
a przedewszystkiem względny brak  w y
wołany przez osta tn ią  wojnę, pobudził 
zapał poszukiwaczy i doprowadził osta
tecznie do rozwiązania zagadnienia: spo
sobu wytworzenia kamfory syntetycznej.

Tłum. M. S.
(D ok. nast.)

O Z A D A N IA C H  I C E L A C H  
G E O G R A F II  R O Ś L IN .

(D okońcżenie).

Idąc dalej w kierunku wskazanym, w y
jaśn iam y  cały szereg zagadkowych znaj
dowali się roślin obcych wśród flory dzi
siejszej, dokum entujących swem powino
wactwem florystycznem, a często także 
swą budową morfologiczną, nie licującą 
zgoła z dzisiaj panującemi warunkam i 
klimatycznemi, przynależność swą do flo
ry  minionej, która, w yparta  przez zmie
niony klimat, zesunęła się na południe. 
Nie tu  jednak miejsce wymieniać te 
wszystkie, często nadzwyczaj zajmujące 
znajdowania się roślinne, które tylko te 
go rodzaju rozumowanie może wyjaśnić, 
wspomnę tylko, że ogromny problem ge
nezy flory Alp powoli poczyna się wyła
niać i czynić dostępnym wiedzy, w du
żej części przez wyszukiwanie tego ro 
dzaju przeżytków florystycznych. Wśród 
roślinności Polski nie brak także podo
bnych świadków okresów minionych. 
Mamy je  w Pieninach, m amy w dolinach 
Ojcowa pod Krakowem, mamy w górach 
Sandomierskich, mamy w Miodoborach 
na Podolu i w wielu innych miejscach. 
W szystkie te punk ty—rzecz znamienna — 
dotyczą terenów, które charakteryzują  
się przedewszystkiem tem, że są uprzy
wilejowane we względzie panującej tu 
tem peratury , o czem z reguły stanowi 
ich podkład wapienny. Tutaj zachowały 
się relik ty  z epoki stepowej, która pano
wała po ustąpieniu lodów z dalekiej Pół
nocy zesuniętych w czasie okresu lo
dowcowego. Ci reprezentanci stepu wśród 
nizin Mało - i Wielko - Polskich, pokry
tych pierwotnie puszczą leśną—to jedna 
grupa, wcale liczna, stanowiąca wśród 
roślinności Polski zachodniej obcy, cofa
jący  się element florystyczny. Na m iej
scach obdarzonych wręcz przeciwnemi 
cechami klimatycznemi, by tu ją  świadko
wie okresu tundry  północnej, rozwiniętej 
bujnie w czasie trw ania  epoki lodowej 
u ogromnego czoła lodowca Skandynaw
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skiego. Żyją oni w środowiskach, jak  
mówimy, zimnych, więc wśród naszych 
bagnisk i torfowisk, k tó rych  początki 
powstania sięgają w ową daleką przesz
łość, gdy  cały prawie obszar Polski spo
czywał pod lodem. Znajdujem y je  tu 
w formie skarlałych, północnych wierzb 
i brzóz (Salix livida, myrtylloides, Betula 
nana) lub drobnych łomikam ieni i innych 
roślin zielnych (Saxifraga Hirculus, Swer- 
tia  perennis i t. p.), żyjących w bardzo 
nieraz charak te rys tycznych  zespołach w 
środowiskach ubogich w pożywienie, 
gdzie walka o b y t  — ów czynnik bez 
przerwy regulujący s tan  roślinności w 
każdem zbiorowisku— wre bardzo słabo, 
wśród nielicznych mieszkańców tych 
miejsc niegościnnych.

Prócz tych dwu grup, świadków p r a 
starych czasów polodowcowych, posiada
my jeszcze w naszej florze elementy, 
k tórych  nie zdołały wyprzeć z miejsc da
wnego m ieszkania r.awet tak  zmienione 
warunki, jak ie  sprowadził fenomen zlo
dowacenia Europy północnej w czasie 
epoki lodowej. Te typy—praw dziw ą ary- 
s tokracyę wśród naszej flory—odnajdu je
my w terenach, które, odległe od w pły
wów lodowcowych, nie zmieniły zbytnio 
swych warunków klimatycznych, więc 
na Wołyniu, Podolu i wśród roślinności 
karpackiej. Do tak ich  reliktówr, j a k  mó
wimy trzeciorzędowych (bo żyją tu  od 
trzeciorzędu), obok bardzo licznych sk ład
ników flory Karpat i Podola, np. owej 
miodoborskiej: Schiwereckia  podolica
Andrz., przedstawiającej monotypowy, 
wym ierający ga tunek  roślinny, należą 
takie typy, jak  owa niezwykle dziwnie 
od naszej roślinności odbijająca „zieleni- 
ca“, Rhododendron flayum (Azalea ponti- 
ca), znana z borów poleskich, a świeżo 
odkryta  w szczątkach puszczy sando
mierskiej na te ry to ryum  galicyjskiem  
przez prof. M. Raciborskiego.

Powróćmy jednak  do rzeczy, k tórych  
naukowej wartości dowieść p ragn iem y— 
do metod badania geografii historycznej 
roślin.

Wyżej przytoczone, nieliczne zresztą  
w porównaniu z obszarem dzisiejszych 
naszych wiadomości w tym  k ie runku ,—

przykłady  ważności studyów florystycz- 
no-porównawczych wśród dzisiejszej sza
ty  roślinnej, k tórych  rezultatem je s t  w y 
szukiwanie obcych, s tarych  elementów, 
pouczają nas dokładnie o ogromnej do
niosłości tego rodzaju badań w geografii 
roślin. D rugiem  źródłem, z k tórego ge
ografia h istoryczna roślin czerpie m ate 
ryał, są dokum enty zawarte w formie 
szczątków skamieniałych wśród osadów 
wodnych złożonych w odległych peryo- 
dach. Ich fragm entaryczność i niedo
kładność sprawia, że tylko szczątki ro
ślinne osadów młodszych i obfitszych 
w skamieniałości, a pozostające w bez
pośrednim związku z dzisiaj żyjącą florą, 
geografia roślin wyzyskała dla wyśw ie
t lenia genezy dzisiejszej szaty roślinnej 
ziemi. J a k  bardzo ważnem źródłem dla 
geografa roślin są wiadomości o rośli
nach kopalnych, najlepiej świadczą re 
zultaty, k tóre na tej drodze osiągnęli 
uczeni w Szwecyi i Norwegii, a także 
w Danii i Niemczech. Dzisiejsze nasze 
wiadomości z dziedziny rodzenia się flo
ry półwyspu Skandynawskiego po u s tą 
pieniu lodów północnych u schyłku epo
ki lodowej, z których dum ną być może 
nauka, są przecież wyłącznie prawie 
oparte na wykopaliskach roślinnych z p ra
s ta rych  torfowisk skandynaw skich. Te 
klasyczne wprost badania skandynaw skie  
i duńskie pozostaną na zawsze wzorem 
dla dalszych poszukiwań w dziedzinie 
wyśw ietlenia  genezy flory europejskiej. 
Zdobycze te  związane z nazwiskami 
S teenstrupa  (1888), N athorsta  (1892), An
derssona (1897) i innych w Europie pół
nocnej i zachodniej, Webera (od 1891), 
Conventza i innych w Niemczech, Heera 
(1879 i 1885), Christa  (1882), W etts te ina  
(1892) w Alpach—stworzyły szerokie pod
staw y  pod dalszy rozwój tego wielce pro
dukcyjnego k ierunku historycznej ge
ografii roślin, opierającego się na florze 
kopalnej.

Podobnie jak  fenomen epoki lodowej 
w Europie północnej i środkowej był na j
ważniejszym motywem, modyfikującym 
skład roślinności po epoce trzeciorzędo
wej i, jako  taki, stanowi zwykle gran i
cę, od której geografia h istoryczna ro 
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ślin poczyna swoje badania, tak  w in
nych częściach świata ów punkt wyjścia 
stanowią inne przewroty klimatyczne, 
bądź to wywołane przez wynurzanie się 
nowych kompleksów lądu z morza (np. 
powstanie Sahary  wśród roślinności a fry 
kańskiej), bądź to podnoszeniem się gór 
(przykładem, wzniesienie się Himalajów 
dla flory centralnej Azyi) i t. p. Mimo 
jednak  różnych punktów wyjścia dla ge
ografii roślin w różnych częściach zie
m i—wszystkie jej  badania zdążają do j e 
dnego celu i wszystkie dają — dziś jesz 
cze często bezładnie obok siebie leżące — 
fragm enty  do jednego obrazu genezy flo
ry  ziemskiej. Rozumiemy, że od chwili, 
gdy obraz taki powstanie, oddziela nas 
okres czasu niemały, okres wielkiej p ra
cy i skrzętnych poszukiwań w obszarach 
wszystkich  5-ciu części świata. Dzisiaj 
zadowolić się m usim y tymczasowemi syn
tezami, które jed n ak  obrazu całości dać 
nam nie mogą. Najśmielszą, a zarazem 
pierwszą w tym  k ierunku syntezą je s t  
próba A. Englera  pod tytułem: „Versuch 
einer Entwicklungsgeschichte  der Pflan- 
zenwelt, insbesondere der Plorengebiete 
seit der Tertiarperiode“, 1879 i 1882. 
W niej znajdujem y poraź pierwszy ze
stawienie poszczególnych zdobyczy ba
dań z zakresu geografii historycznej ro
ślin w jeden  całokształt, k tóry  obejmuje 
zarys genetycznego rozwoju flory półkuli 
północnej w ogólnych wnioskach i dziś 
jeszcze słuszny. Po Englerze n ikt po
dobnej syntezy całości w geografii roślin 
nie stworzył.

Krótko zbierając wyżej określone za
dania, które geografia historyczna roślin 
ma rozwiązać, i rozpatrując wartość rze
czywistą jej metod badania, któremi do 
rozwiązania swych trudnych  problemów 
zdąża, powiedzieć trzeba, że w stosunku 
do ważności i ogólnej doniosłości zagad
nień, nastręczających się jej do rozwią
zania, geografia h istoryczna roślin po
sługuje się metodami naukowo ścisłemi 
wprawdzie, lecz w dzisiejszym stanie 
wiedzy często przecież niewystarczające- 
mi. W ynika  to ze zrozumiałej fragm en
taryczności szczątków roślinnych kopal
nych z jednej, a niepewności badań flo-

rystyczno-porównawczych z drugiej s tro 
ny. Nie trzeba jednak  mniemać jakoby 
przez powyższe, krytyczne zdania miały 
być zachwiane u swych podstaw wszel
kie zdobycze historycznej geografii ro
ślin, temi właśnie metodami dokonane; 
mają one jedynie  zwrócić uwagę na to, 
że należy je  tylko ostrożnie i w właści
wej mierze stosować. Przykładem, jak  
często napozór ważne dla geografii ro
ślin znalezienie florystyczne w rzeczywi
stości zupełnie przyczynić się nie może 
do w yjaśnienia problemu genezy flory, 
może być zdarzenie następujące:

Zbiorniki wody pod miejscowościami 
Beriers, Agde i St. Raphael we Francyi, 
powstałe w czasie n iedawnym  przez wy
eksploatowanie w tych miejscowościach 
kamieniołomów, posiadają bardzo dziwne 
konsorcyum florystyczne. Rosną tu  obok 
siebie: Pilularia minuta, Riella Battan- 
dierii, Marsilia pubescens, Isoetes seta- 
cea, adpressa, Ranunculus lateriflorus, 
Elatine macropoda, Damosonium poly- 
sperm um ,—wszystko typowi przedstaw i
ciele algerskiej flory błotnej. W spom nia
ne typy florystyczne, zebrane razem 
w zespół naturalny, mogłyby łatwo wpro
wadzić w błąd geografa roślin, k tóryby 
w nich widział może jak iś  prastary  re 
likt z minionych okresów rozwoju flory 
francuskiej, gdyby nie miał oczywistych 
dowodów w ręku, wskazujących, że owo 
konsorcyum roślin algerskięh je s t  wśród 
flory europejskiej obcym przybyszem, 
przeniesionym przez ptaki przelotne w n ie 
dawnym  czasie.

Albo gdyby nie dość dobrze znano 
przeszłość naszych pospolitych dziś ogro
mnie chwastów, ja k E r ig e ro n  canadensis, 
X.antium spinosum, Impatiens parviflora, 
Rudbeckia Iaciniata, Galinsoga parviflora 
i t. d.—czyby te napozór do flory euro
pejskiej należące rośliny, nie mogły być 
wzięte za bardzo ciekawe i ważne sk ład
niki florystyczne naszej roślinności? W ie 
my przecież, ja k  doniosły wpływ w yw ie
rają  przeróżne czynniki świata zewnętrz
nego na przenoszenie roślin w okolice 
bardzo nawet odległe i obce. Badania 
nowsze, przez nieuprzedzonych badaczów 
wprowadzone, odkrywają  coraz to częś
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ciej podobne, przykre omyłki, dotyczące 
pewnych ważnych elementów florystycz- 
nych, k tóre do niedaw na może bardzo 
naw et doniosłą rolę odgryw ały  w geogra
fii historycznej roślin. W ystarczy  tu ta j 
wspomnieć choćby tylko o tem, że w osta
tnich czasach (1908) tak  gruntow ny 
znawca rozbieranych kwestyj, jak im  je s t  
bezsprzecznie W eber, podał w wątpli
wość naturalność stanow isk roślin dylu- 
wialnych na niżu północno-niemieckim — 
rzeczy, j a k  się zdawało — niezbicie już  
dowiedzionej. W ątpliwości podobnej na
tu ry  nasuw a się w geografii roślin nie 
mało. Mimo to, możemy jed n ak  z całą 
stanowczością twierdzić, że one nie n a 
ruszają  ogólnych rezulta tów  badań  h i
storyczno - geograficznych i że są  tylko, 
bardzo zresztą pożytecznem „m em ento“ 
dla wszystkich  badaczów, k tó rych  chro
nią  przed zbytnią pochopnością odk ry 
wania „reliktów". Nie można jed n ak  
z drugiej strony  nie przyznać pewnej 
słabości i niepewności, sku tk iem  używa
nia metody florystyczno • porównawczej, 
tkwiącej w historycznej geografii roślin, 
a choć przez to w zasadzie wynik i ba
dań tej nauki nie tracą  swej wartości, 
to przecież winny być zawsze k ry tycz
nie przyjmowane. W  przyszłości, gdy 
doniosłość albo lepiej w yrażając  się efekt 
w szystkich  czynników przyrody, p rzeno
szących szybko i daleko pewne rośliny, 
dokładnie zbadany zostanie i za każdem 
pojedyńczem odkryciem dokładnej u le 
gnie analizie, zostaną usunięte  z geogra
fii roślin tego rodzaju pomyłki.

W  ten  sposób poznaliśmy w krótkości 
zadania  i w ytknęliśm y cele, do których  
dąży geografia h istoryczna roślin jako  
nauka  odrębna, zapatru jąca  się na dzi
siejszą szatę roślinną globu ziemskiego 
jako  na wynik długiego szeregu prze
mian naturalnych, podlegających jej okre
śleniu i wyjaśnieniu.

W ypada nam w skazać jeszcze jedno 
zadanie ogromnej doniosłości, k tóre  speł
nia geografia roślin. Mam na myśli jej 
znaczenie dla zagadnień descendencyj- 
nych, dla kw esty i  powstawania nowych 
form w naturze.

Znaczenie rozmieszczenia roślin  i zwie

rząt na  ziemi dla kw esty i powstawania 
gatunków wyzyskali już  Darwin i Wal- 
lace, a Maurycy W agner w swej teoryi 
m igracyi uczynił je  nawet osią swych 
dociekań teoretycznych nad zmiennością 
organizmów. Na właściwy jednak , bo 
bardzo produktyw ny tor weszły poszuki
wania w tym  kierunku  dopiero w o s ta t 
nich czasach przez szczegółowe, m ono
graficzne prace dotyczące rozmieszczenia 
pewnych grup zwierzęcych i roślinnych. 
Ta należą przedewszystkiem badania b ra 
ci Sarasinów nad rozmieszczeniem m ię
czaków na wyspie Celebes, które można 
nazwać klasycznemi, ze strony  zaś bo
tanicznej na czele bodaj winny być w y 
mienione prace B riąueta  oraz W etts te ina  
i jego  szkoły. W ykrycie wielu uzasad
nionych powinowactw pomiędzy blizko 
spokrewnionemi gatunkam i (gatunki „ko
respondujące" W etts te ina)  i prawdopo
dobne wskazanie drogi, na  której nowe 
zmiany zostały osiągnięte,—to są bardzo 
ważne zdobycze, zyskane przez geografię 
roślinną dla kw estyi descendencyi orga
nizmów.

Zdążając do końca naszego szkicu, w y 
pada nam oba kierunki geografii roślin, 
historyczny i ekologiczny, obok siebie 
postawić i porównać je  we względzie do 
niosłości problemów, które rozwiązać m a
j ą  i wartości ich zagadnień dla nauki 
wogóle. Odpowiadając na te pytania, po
wiedzieć trzeba, że doniosłość problemów 
obu kierunków  w geografii roślin nie 
j e s t  jednakowa. Rozwiązanie kw esty i 
rozmieszczenia roślin na ziemi z punktu  
widzenia ekologicznego prowadzi nas do 
zrozumienia zbiorowisk roślinnych jako  
skupień biologicznych, a przez to rozsze
rza nasze wiadomości biologiczne w ogól
ności. Czyniąc to, ekologiczna geografia 
roślin zbliża się bardzo do biologii ro
ślin, a naw et — powiedzieć można—staje  
się jej częścią, bo stw arza  podstawę pod 
specyalne badania pewnych, wskazywa
nych przez siebie typów biologicznych. 
Z drugiej strony sama opiera się prawie 
wyłącznie na obserwacyach z zakresu 
biologii i fizyologii roślin i tylko bada
nia te rozszerza, wprowadzając je  na 
arenę obszerniejszą — bo do zbiorowisk
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roślinnych całej ziemi. Geografia ekolo
giczna roślin je s t  więc odrębną przez 
swój obszerny zakres, ale przecież ściśle 
przynależną gałęzią ogólnej biologii orga
nizmów.

Inaczej h istoryczna geografia roślin. 
Tu już  nietylko pojedyncze zagadnienia 
ale cała m etoda badania różni się zasad
niczo od kierunku biologicznego. Zada
niem jej, k tóre rozwikłać pragnie, je s t  
zrozumienie rozmieszczenia roślin na zie
mi jako problemu historycznego, jako  fe
nomenu, który się stawał, rodził, przecho
dząc wszelakie fazy rozwoju i pozosta
wiał ślady, z odległej przeszłości pocho
dzące, wśród teraźniejszej roślinności. Te 
ślady — owe przeżytki, o których była 
mowa poprzednio, to jeden  dokum ent hi
storyczny; drugim je s t  miniona przesz
łość, owe światy wymarłe, o k tórych 
uczy nas paleontologia. Geografia histo
ryczna roślin wyzyskuje do swych celów 
oba te źródła, s tw arzając  g igantyczny 
obraz rozwoju szaty roślinnej ziemi, 
obraz, oparty na olbrzymim materyale 
spostrzeżeń, a stworzony olbrzymią pracą 
umysłu, obraz, będący wiernem we wszy
stk ich  szczegółach odtworzeniem os ta t
niej fazy natura lnych  przeobrażeń roślin
ności ziemskiej. Zrywając zasłonę, którą 
przeszłość zakryła owe wielkie przemia
ny natura lne  wśród szaty roślinnej, przez 
ciągle trw ające przewroty klimatyczne 
wywoływane, wskazując, nam ich prze
bieg i przyczyny je  powodujące, geogra
fia historyczna roślin s tawia nas wobec 
problemów olbrzymiej doniosłości nauko
wej, i otwarcie wyznać trzeba, że w po
równaniu z blaskiem tych zagadnień ma
leje bardzo doniosłość pytań, które roz
wiązać usiłuje ekologiczna geografia ro
ślin.

Władysław Szafer.

Z A G A D N IE N IA  Z A S A D N IC Z E  
E L E K T R Y C Z N O Ś C I  A T M O S F E 

R Y CZN E.!.

(D okończenie).

IH. Pionowe prądy elektryczne w atmo

sferze. Kwestya regeneracyi pola elektrycz

nego atmosfery.

Widzieliśmy w rozdz. I tego referatu, 
że w atmosferze ziemskiej istnieje za
wsze pole elektryczne, wytworzone przez 
odjerriny ładunek ziemi z jednej a prze
s trzenny dodatni ładunek atmosfery z d ru 
giej strony; widzieliśmy w rozdz. II, że 
powietrze atmosferyczne posiada w pe
wnym stopniu zdolność przewodzenia 
elektryczności; s tąd  wniosek, że w kie
runku linij siły elektrycznej, a więc 
w kierunku pionowym, od dodatnich ła
dunków powietrza ku odjemnemu ładun
kowi ziemi musi wciąż płynąć prąd elek
tryczny; oznaczmy przez $ natężenie pola 
elektrycznego, przez X zdolność przewo
dzenia elektryczności przez powietrze, 
a wtedy wciąż płynie prąd o sile równej 
iloczynowi eX. Jakoż można się o istnie
niu i wielkości tego prądu przekonać 
wprost w sposób następujący według 
Eberta. Uczony ten  umieścił wielką pły
tę blasznną o 2  m2 pow. poziomo na s łu 
pach izolujących i pokrył ją  ziemią po
rosłą trawą. W  ten sposób został n ieja
ko izolowany kawał powierzchni ziemi 
pokrytej wegetacyą. P łytę tę najpierw 
łączono z ziemią, by jej nadać potencyał 
ziemi, a następnie połączenie z ziemią 
przerywano i pozostawiono płytę na kil
ka minut izolowaną. Gdy j ą  potem łą 
czono poprzez galw anom etr balistyczny 
z ziemią, galw anom etr w normalnych 
warunkach atmosferycznych okazywał 
zawsze prąd w kierunku od płyty ku  zie
mi. Na ziemię zatem odjemnie nałado
waną spływa ustawicznie elektryczność 
dodatn ia  z powietrza i zobojętnia jej ła
dunek. Dlaczegóż jednak  mimo to, ani 
ziemia, ani powietrze nie tracą swych 
ładunków? Skąd się wciąż odnawiają 
ładunki ziemi i powietrza, neutralizowane
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ciągle przez pionowy prąd elektryczny? 
Jakież to sprawy stanow ią źródło rege- 
neracyi e lektrycznego pola atmosfery? 
I to jes t  trzecia zasadnicza kw estya  e lek
tryczności atm osferycznej. Z licznych 
teoryj, m ających na celu rozwiązanie tej 
kwestyi, dwie tylko w y trzym ują  k ry ty 
kę, choć i one nie są jeszcze dostatecz
nie przez obserwacye poparte. Są to: 
teorya kondensacyjna  C. T. R. Wilsona 
i teorya adsorpcyi jonów Elstera, Geitela 
i Eberta . Pierwsza opiera się na fakcie, 
że w powietrzu, przesyconem  pa rą  wo
dną a wolnem od kurzu, jony  stają  się 
jądram i jej kondensacyi, i to tylko jnny 
odjemne, jeśli przesycenie parą  wodną 
nie przekracza pewnej granicy. W po
wietrzu, zaw ierającem  kurz a przesyco
nem parą wodną, cząsteczki kurzu s ta ją  
się jąd ram i kondensacyi; że w powietrzu 
zupełnie wolnem od kurzu w razie p rzesy
cenia parą  w odną tworzy się gęsta  mgła, 
jeś l i  powietrze je s t  jonizowane, dowiódł 
Wilson w sposób następujący: Niechaj 
N —  fig. 3—oznacza naczynie zawierające

(F ig . 3).

wilgotne wolne od kurzu  powietrze 1), 
A  i K  to 2  e lektrody, k tóre  można po

łączyć z biegunam i źródła elektryczno
ści (bateryi); zapomocą pompy można na
gle rozrzedzić powietrze w naczyniu, 
a tak a  ekspansya  adyabatyczna powo
duje oziębienie powietrza i co za tem  
idzie przesycenie go parą wodną (w owej 
tem peraturze). Objętość powif trza  przed 
ekspansyą  oznaczmy przez v , , po ekspan- 
syi przez v.2 , oświetlmy naczynie promie
niam i Rontgena lub y i ekspandujmy 
kolejno do coraz większych v2: dopóki

—v-2 -- <  1,25, nie następuje  kondensacya

(mimo promieni), aż gdy 2

■«!
=  1,25,

tworzy się silna mgła; że kropelki mgły 
zawierają jako jąd ra  tylko jony  odjemne, 
dowodzi to, że mgła w polu elektrycznem 
porusza się od katody K  do anody A

(przeciw sile ciężkości) i dopóki —  jes t
vi

większe niż 1,25 ale mniejsze niż 1,31 
krople m gły osiadają tylko na jonach od

jem nych; dopiero gdy osiągnie war-
l ’ i

tość 1,31 kondensacya następuje także 
na  jonach  dodatnich. W tedy mgla dzieli 
się na  2  części, z k tórych jedna  porusza 
się ku  anodzie, d ruga  ku katodzie. Za
stosujm y te rezulta ty  do atmosfery i po
w staw ania  w niej chmur i deszczów. 
W  niższych w arstw ach  atm osfery znaj
duje się dostateczna ilość cząsteczek k u 
rzu, które dla powstających w tych w ar
stw ach  deszczów służą za ją d ra  konden
sacyjne; im wyżej się jednak  wznosimy, 
tem  mniej takiego kurzu powietrze za 
wiera i ju ż  w wysokościach ponad 1 0 0 0  

m zawartość jego w powietrzu je s t  zni
komo mała. Dla deszczów więc, które 
powstają  w tych wysokościach, za jąd ra  
kondensacyi mogą służyć tylko jony, 
i to tylko jony odjemne — o ile p rzesy
cenie parą  wodną nie przenosi wartości

') P ow ietrze  u w aln ia  się od kurzu w  taki 
sposób, że przez ekspansyę adyabatyczną spro- | 
w adza się przesycen ie pow ietrza  parą w odną  
i — co za tem  idzie — kondsnsacyę na cząstkach | 
kurzu; czeka się aż p ow sta ła  m gła  opadnie (ra
zem  z cząstkam i kurzu) na dół, a potem  nanow o I 
się ekspanduje, aż w reszcie  pow ietrze  zostan ie j  

zupełn ie z kurzu uw oln ione i przez ekspansyę  
m gła przestan ie ju ż  pow staw ać.

odpowiadającej ekspansyi =  1,31,

co jed n ak  zdarza się rzadko (skoro bo
wiem przesycenie odpowiadające ekspan-

syi =  1,25 zostaje osiągnięte,

kondensacya następująca na jonach od
jem nych  przeszkadza dalszemu przesy
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ceniu). W sku tek  osiadania kropelki mgły 
na jonie odjemnym jako jądrze  powstaje 
element chm ury  o średniej średnicy 
lO--3 cm; w skutek  zlania się około milio
na takich elementów powstaje kropla 
deszczu o średnicy około 2  mm; ponie
waż każdy jon  (zawarty w elemencie 
chmury) jest obładowany elem entarną 
ilością elektryczności ( =  około 4 .1 0 - 10 

jedn. elektrost.), kropla więc deszczu po- 
w innaby być naładowana ładunkiem od
jem nym  o wielkości rzędu 1 0 ~ 4 jedn. 
elektrost.

Dotychczasowe nieliczne szeregi po
miarów ładunku deszczów i śniegów 
stw ierdzają te wnioski. Aby zmierzyć 
ładunek kropli deszczu, wystawia się po- 
prostu miseczkę na deszcz i równocześ
nie mierzy się wielkość kropli; ładunek 
miseczki z deszczem mierzy się zapomo
cą elektrometru. W zasadzie pomiary te 
są bardzo proste, w rzeczywistości j e 
dnak komplikują się i w ym agają  wielu 
środków ostrożności z powodu rozpryski
wania się kropel podczas spadania na 
miseczkę (lub siatkę chroniącą miseczkę 
przed polem elektrycznem  atmosfery). 
W eiss un ika  rozpryskiwania w ten spo
sób, że chwyta deszcz nie do miseczki 
ale zapomocą szczotki; na jej  twarde wło
sy krople deszczu niejako się wtykają. 
Cztery szeregi pomiarów w Wolfenbiittel 
(Elster i Geitel), w Getyndze (Gerdien), 
w Wiedniu (Weiss) i w Poczdamie (Kith- 
ler) okazały zgodnie, że większa część 
deszczów posiada ładunek  odjemny J) 
i że wielkość ładunku kropli jest  wielko
ści rzędu 1 0 ~ 4 jedn. el.—ja k  tego teorya 
wymaga. Deszcze sprowadzają zatem na 
ziemię jony  odjemne i w ynagradzają  
u t ra ty  ładunku ziemi spowodowane przez 
pionowy prąd elektryczny; w atmosferze 
zaś przez zabieranie jonów odjemnych 
powodują przewagę 'jonów dodatnich 
i w ten sposób również odnawiają doda
tni ładunek atmosfery, zobojętniany wciąż 
przez prąd  pionowy. Jeśli więc przyszłe

*) Zdarzają się często  i  deszcze z ładunkiem  
dodatnim , ale suma algebraiczna ładunków  spro
w adzonych  na ziem ię przez deszcze i śn iegi 
w  ciągu roku j«st odjemna.

pomiary ładunków deszczów nie przy
niosą zmiany, to można powiedzieć, że 
teorya kondensacyjna W ilsona jakośc io 
wo i ilościowo dosyć dobrze odpowiada 
faktom.

Druga teorya, to teorya adsorpcyi jo 
nów Elstera, Geitela i Eberta. Opiera 
się ona na fakcie, że z przestrzeni po
wietrza o jednostajnej jonizacyi przez 
adsorpcyę u ścian zamykających prze
strzeń znika więcej jonów odjemnych 
niż dodatnich (z powodu większej ru
chliwości pierwszych). Niechaj przez ru 
rę o znacznej długości przepływa s t ru 
mień powietrza jonizowanego, to na ścia
nie wewnętrznej ru ry  będą osiadać w zna
cznej przewadze jony odjemne, tak, że 
rura  w tem miejscu otrzyma ładunek 
odjemny. Wprawdzie ostatecznie odje
mne jony  się wyczerpią i w ostatniej 
części ru ry  będą osiadały na ścianie jo 
ny dodatnie, wyobraźmy sobie jednak, 
że jak iś  jonizator jonizuje powietrze 
w rurze wciąż nanowo i wytw arza tyle 
par jonów, że liczba jonów dodatnich, 
choć w przewadze nad liczbą jonów od
jem nych, nie osiąga jednak  tej przewa
gi, k tóra  je s t  konieczną, by przez a d 
sorpcyę więcej dodatnich niż odjemnych 
jonów osiadło na ścianie rury; wtedy ru 
ra we wszystkich swoich częściach przy
bierze ładunek odjemny. Stosunki te 
urzeczywistnione są w ziemi: ruram i są 
kanaliki włoskowate gruntu , przez które 
przepływa powietrze, jonizowane wciąż 
przez emanacyę i ciała promieniotwórcze, 
w ziemi zawarte bądźto podczas zniżki 
barometrycznej, bądźto z powodu inso- 
lacyi. W skutek  adsorpcyi jonów odje
mnych, następującej podczas przepływa
nia powietrza przez owe kanaliki, ziemia 
nabiera ładunku odjemnego *) i w ten 
sposób w ynagradza się jej s tra ta  spowo
dowana przez pionowy prąd elektryczny. 
W atmosferę zaś owo powietrze w ypły
wające z ziemi unosi nadmiar jonów do
datnich i w ten  sposób regeneruje ładu-

') S tw ierd ziły  to dośw iadczenia laborato
ryjne w ykonane przez Eberta, a naśladujące 
stosunki zachodzące w  przyrodzie.
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nek dodatni atmosfery. P raw da, że nad 
morzami nie może się odbywać w ten 
sposób regeneracya  pola elektrycznego 
atmosfery, ale E bert  przyjm uje, że po
ziome prądy powietrzne w yrów nyw ają  
koncentracyę jonów nad całą powierz
chnią ziemi. Toż samo musi przyjmo
wać i teo rya  kondensacyjna, by w ytłu 
maczyć regeneracyę pola elektrycznego 
w tych miejscach, gdzie deszcze wcale 
nie padają  lub tylko w rzadkich przy
padkach.

Naogół rozporządzamy dotychczas za 
małą liczbą spostrzeżeń, by na nich mo
żna z wszelką pewnością opierać teorye 
elektryczności atmosferycznej. Niniejszy 
refera t nie podał też gotowego rozwiąza
nia kw estyj zasadniczych, a raczej w ska
zówki i drogi, jak iem  i badania kroczyć 
będą dla ich rozwiązania; nauka  o e lek
tryczności atmosferycznej — choć w osta
tnich latach, dzięki postępom w nauce 
o przewodzeniu elektryczności w g a 
zach i o promieniotwórczości, badania 
znacznie się wzmogły-—znajduje  się dziś 
jeszcze w stadyum, rzecby można, po- 
czątkowem. Toć gdy przed kilku la ty  
miano zorganizować międzynarodową, j e 
dnolitą służbę obserwacyjną, plan ten 
dla braku wykończonych metod ekspe
rym entalnych  i założeń teoretycznych 
musiano odłożyć do pory stosowniejszej. 
Sprawę organizacyi m iędzynarodowej dla 
urządzenia  obserwatoryów atmosferycz- 
no-elektrycznych, bez k tórych  dalsze po
stępy są niemożliwe, podejmie p raw d o 
podobnie nanowo międzynarodowy kon
gres elektryczności i promieniotwórczo
ści m ający się odbyć w Brukseli w ro
ku 1910.

J .  L . Salpełer.

P isząc  ten  referat, korzystałem  g łów n ie  z na
stępujących dw u dzieł:

A . Gockel: D ie  L nftelekt rizitat, L ipsk 1908.
H . M ache i E . v. Schw eidler: D ie  atm ospha- 

rische E lek trizita t, B run św ik  1909.

O B J A W Y  S Z C Z Ą T K O W E  I A T A 
W I S T Y C Z N E  W  Z A K R E S IE  U C H A  

L U D Z K IE G O .

Ciekawym przedmiotem badań a n tro 
pologicznych było i je s t  ucho ludzkie, 
zarówno ze względu na różnice rasowe, 
j a k  na kw estyę rozwoju rodowego czło
wieka.

Na uwzględnienie szczególne zasługuje 
koncha uszna, będąca nowym nabytkiem  
w szeregu ssaków. Już sama okolicz
ność, że ludzka koncha uszna je s t  tak 
kunsztownie modelowana, usuwa przy
puszczenie, by mogła być narządem 
szczątkowym.

W  budowie konchy usznej zachodzą 
różnorodne wahania u ras i osobników 
rozmaitych, a także w ystępują  różnice 
zależne od wieku. Badania jednak  ści
ślejsze wykazują, że wahania te ograni
czają się jedynie  do tej części konchy, 
która odstaje swobodnie w tył i ku gó
rze. Schwalbe zowie j ą  fałdą uszną, 
a okolicę podstawową ucha — pagórkiem 
usznym. Okolica pagórka usznego odpo
wiada u człowieka sześciu wygórowa- 
niom, w ystępującym  u zarodka w okoli
cy l-ej szpary skrzelowej, czyli tak  zwa
nym  zarodkowym pagórkom usznym. Ta 
część ucha w porównaniu z uchem mał- 
piem nie je s t  zredukowana. Przeciwnie 
fałda uszna wykazuje silną redukcyę, 
a w szczególności ulega zwinięciu.

Budowa konchy usznej u zwierząt ssą
cych je s t  odmienna, mianowicie koncha 
je s t  niezwinięta, ma kształt lejkowaty, 

i zakończony ostrym  końcem, nadto  ucho 
na stronie zewnętrznej je s t  uwłosione 

! i wogóle znajduje się jeszcze pod silnym 
wpływem mięśni, czyli je s t  ruchome.

U licznych zwierząt ssących istnieją 
silne odchylenia od tego kształtu  pier- 

i wotnego, zarówno w k ierunku progre- 
| sywnym ja k  i regresyw nym .

U człowieka, podobnie ja k  u małp człe
kokszta łtnych  zachodzi w tym  zakresie 
metamorfoza regresywna, zarówno pod 
względem ruchomości, j a k  zakończenia 
śpiczastego i uwłosienia ucha. U an-



M  42 WSZECHSWIAT

tropoidów jed n ak  objaw ten  występuje 
słabiej, aniżeli u  człowieka.

Ruchomość ucha została postradana 
przez większość ludzi, aczkolwiek u wszy
stkich wykazać można jeszcze szczątki 
właściwych mięśni (m. attolens, m. att,ra- 
hens, m. re trahens  i t. d.), których zdol
ność czynnościowa je s t  jednak  bardzo 
różna, indywidualna. Znajdujemy rów
nież u człowieka mięśnie jam y  bębenko
wej, które w przeciwieństwie do mięśni 
poprzednich są już  zupełnie unierucho
mione. Stanowią one dawną pozostałość 
aparatu  służącego do zamykania i otwie
rania, t. j. zwężania i rozszerzania ze
wnętrznego przewodu słuchowego.

Darwin wyprowadza kształt ludzkiej 
konchy usznej od kształtów właściwych 
dwom małpom niższym: Macacus i Cer- 
copithecus. U Macacus wyrostek  uszny 
skierowany je s t  silniej do góry, u  Cer- 
copithecus zaś silniej wtyl; u człowieka 
je s t  on jednosta jn ie  zawinięty.

Po Darwinie W iedersheim, Ammon, 
a zwłaszcza Schwalbe badali szczegóło
wo ksz ta łt  ucha  zewnętrznego, osobliwie 
zaś fałdę uszną, podlegającą silnym zmia
nom indywidualnym. W edług  tych  ba
dań ksz ta łt  właściwy zarodkowi ludzkie
mu w 4—6 miesiącu embryonalnym wy
kazuje zbliżenie do stosunków istn ie ją
cych u Macacus lub Inuus. Rozróżniamy 
tu  krawędź obrąbka (helix) niezwiniętą 
zupełnie w ty lnym  i górnym  końcu i wy
raźny, ostry koniec ucha występujący 
zawsze w pewnym punkcie określonym.

Poczynając od 8 -go miesiąca łonowego 
rozpoczyna się redukcya fałdy usznej, 
a raczej zwijanie się jej , z jednoczesnem 
silniejszem kształtow aniem  się grobelki 
(anthelix). Przy tem  koniec ucha cofa 
się wdół, wzdłuż krawędzi tylnej obrąb
ka (helix), lecz nie /Zawija się jeszcze. 
W sku tek  tego następuje  w rozwoju ludz
kim stadyum  ucha należącego do typu 
Cercopithecus.

Z chwilą gdy następuje  zawinięcie 
końca usznego ku przodowi, w ytw arza 
się kształt 3-ci, powszechnie właściwy 
człowiekowi. W  obrębie ksz ta łtu  3-go 
znajdujem y najróżnorodniejsze odmiany, 
przyczem koniec uszny, zwany w yrost
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kiem Darwina bądź występować może 
w silnym stopniu rozwoju, bądź też ule
ga zupełnemu zanikowi.

W yrostek  ten  pojawia się na obu 
uszach, lub jednostronnie , przytem obser
wowano, że występuje  on czterokrotnie 
częściej ze strony prawej niż z lewej. 
Również rzadziej spotykano go u kobiet, 
aniżeli u mężczyzn, gdyż u pierwszych 
koncha uszna wogóle posunęła się dalej 
na drodze rozwoju ludzkiego. Niemniej 
ciekawe jest, że u ras niższych wyrostek 
Darw ina  występuje  rzadziej, niż u wyż
szych. Np. u Buszmanów i Negrów ko
niec obrąbka je s t  zwinięty specyalnie 
silnie.

W czwartym miesiącu płodowym czło
wieka spostrzegamy na powierzchni wol
nej fałdy usznej 4 — 5 fałdek posiadają
cych ciekawe znaczenie filogenetyczne. 
Mianowicie odpowiadają one listwom po
dłużnym, właściwym niektórym  ssakom, 
np. bydłu, świniom, służącym za podporę 
dla ucha niezwykle wzdłuż rozwiniętego. 
Utwory te jednak  zanikają u człowieka 
już w 5-ym miesiącu płodowym.

Oprócz redukcyi fałdy usznej koncha 
ludzka  wykazuje również u w ie c z n ie n ie  
chrząstk i przewodu słuchowego, która 
pierwotnie musiała się składać z 3 eh ru 
chomych i zupełnie oddzielnych części, 
podobnie jak  widzimy u zwierząt worko
watych. Dziecięca chrząs tka  przewodu 
słuchowego zdaje się wykazywać taką  
właśnie budowę, aczkolwiek podziału zu
pełnego niemożna stwierdzić z pewnoś
cią.

Co do uwłosienia ucha ludzkiego, aż 
do czasów ostatnich tylko u Schwalbego 
znajdowaliśmy spostrzeżenie, że na wy
rostku  D arwina w późniejszych miesią
cach embryonalnych, jak  również u no
worodka zjawia się czasem zbieżny pę
czek włosów. Schwalbe w rozprawie 
swej podaje wizerunek zaobserwowane
go przez siebie przypadku u noworodka, 
u k tórego zachodzi połączenie kształtu  
konchy usznej o typie Macacus złago
dzonym, z obecnością pęczka włosów 
długiego na 4 mm.

W iedersheim  ogranicza się do przyto
czenia obserwacyi Schwalbego, a Prie-
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denthal w swojem wspaniale ilustrowa- 
nem dziele „Das W ollhaarkleid des Men- 
schen“ podaje barw ny  wizerunek tegoż 
przypadku. Z powyższego widać, że 
uwłosienie ucha ludzkiego należy do wiel
kich rzadkości.

W  czasach ostatnich analogiczny ob
jaw  został zaobserwowany przez d-ra C.
H. S tra tza  z Hagi, k tóry  spostrzeżenie 
swe opisał w Archiv  fur Anthropologie 
1909 r.

Mianowicie dr. S tra tz  musiał wyjąć 
kleszczami z łona matki, w sku tek  groź
nej choroby serca, chłopca zupełnie n o r 
malnego i nie przedstawiającego żadnych 
osobliwości, za w yją tk iem  szczególnego 
wianka włosowego na obu uszach. Uszy 
te o złagodzonym typie  Cercopithecus, 
z w yraźnym  wyrostkiem  Darwina, po
siadają na całej krawędzi zewnętrznej 
konchy usznej, aż do wolnych płatków 
usznych włosy płowe, cienkie, około 1 cm 
długie i gęste. W chwili urodzenia dzie
cko miało na głowie gęs te  uwłosienie 
brunatne , k tóre po dwu tygodniach  u s tą 
piło miejsca włosom płowym i cienkim. 
Równocześnie zaczęły wypadać  i włosy 
uszne.

Oboje rodzice są zupełnie normalni, nie 
mają w sobie żadnych znamion a taw is 
tycznych, specyalnie zaś żadnej hyper- 
trychozy i nie przypom inają sobie w ca
le, by w ich rodzinie zdarzały się p rzy
padki podobne.

S tra tz  rozmawiając o tem  zdarzeniu 
z drugą swoją pacyentką, k tó ra  odbyła 
połóg 7 tygodni przedtem, dowiedział się 
od niej, że i jej dziecko również posiada 
podobne uwłosienie, aczkolwiek już dale
ko mniej bogate, aniżeli w chwili uro
dzenia. Dziecko to było również zupeł
nie normalne i pochodziło od zdrowych 
normalnych rodziców. Znaleziono u n ie 
go silniej rozwinięty w yrostek  Darwina, 
połączony z kształtem  Cercopithecus kon
chy usznej. Barwa włosów ciem nobru
n a tn a  odpowiadała barwie uwłosienia 
głowy. Ciekawa j e s t  okoliczność, że dr. 
S tra tz  w drugim przypadku widywał n a j 
mniej raz dziennie dziecko po urodzeniu 
w przeciągu trzech tygodni i przytem  
ani razu nie zauważył tej osobliwości.

W skazuje  to, że podobne przypadki być 
może zachodzą znacznie częściej niż są 
obserwowane i pozostają wprost nieza
uważone.

Je s t  to zresztą najzupełniej zrozumiałe, 
gdyż po urodzeniu dziecko badane je s t  
w sposób powierzchowny i tylko pod 
względem braków rzucających się w oczy; 
m atka  bowiem wym aga wówczas w ięk
szej uwagi. Później zaś ogląda się u 
dziecka, gdy zresztą je s t  ono zdrowe, 
przedewszystkiem  oczy, usta, pępek i oko
licę płciową. Przytem zdaniem S tra tza  
włosy konchy usznej przylegają szczel
nie do uwłosienia głowy, tak, że pozo
sta ją  niezauważone, jeżeli bezpośrednio 
na ten  punkt nie skieruje się szczególnej 
uwagi.

Atawistyczne ' wieńce włosowe na 
uszach u noworodka nie mają znaczenia 
praktycznego, ani też nie stanowią w ady 
w piękności ciała, gdyż ulegają zanikowi 
po upływie niewielu miesięcy. Z bioge- 
netycznego jednak  punktu  widzenia są 
one objawem bardzo ciekawym.

Mówiąc o objawach progresywnych 
i regresyw nych w zakresie ucha ludz
kiego, wspomnieć należy jeszcze o ano
maliach płatka usznego. P łatek  ten  w po
staci wolnej zjawia się dopiero u małp 
człekokształtnych. U człowieka ta część 
ucha ulega licznym wahaniom, t. j. bądź 
w ystępuje  w bardzo silnym stopniu roz
woju, bądź też w stanie zupełnego zani
ku. Naprzykład, według Blancharda, n ie
którym  szczepom kabylów i kagotom 
pyrenejskiin  stale brak p łatka  usznego.

* **

Na podstawie obserwacyj przytoczo
nych powyżej, mamy wszelkie dane przy
puszczać, że pierwotnie człowiek musiał 
używać konchy usznej w znacznie w ię 
kszym  zakresie niż obecnie.

Prawdopodobnie dawniej miała ona do
niosłe znaczenie w grze flzyognomii, j a k  
również w oryentowaniu się co do k ie 
runku  dźwięku, podobnie jak  to widzimy 
u innych ssaków. Dzisiaj jeszcze znane 
są przypadki, gdy koncha uszna bądź 
dowolnie, bądź mimowolnie ulega ru 
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chom. Np. niektórzy ludzie nasłuchując, 
posiadają zdolność nastawiania  uszu w ten 
sposób, że przednia część konchy po
chyla się zlekka ku przodowi, a cała 
koncha zostaje nieco uniesiona do góry.

Przypuszczenie, że koncha uszna po
siadała dawniej używalność większą, po
piera również inny jeszcze fakt, który 
częstokroć daje się zaobserwować. Mia
nowicie obecnie u człowieka koncha usz
na przeważnie przylega do głowy. Po- 
zycyę tę niewygodną fizyologicznie czło
wiek poprawia w ten sposób, że o tacza
jąc  dłonią ucho—zwiększa rozmiary kon
chy. Procedura ta  jednak  staje się nie
potrzebną u tych  osobników, u których 
uszy odstają daleko i skrzydłowato od 
głowy, czyli fizyologicznie dobrze siedzą. 
Podobna pozycya je s t  niewątpliwie w roz
woju pierwotniejsza, aniżeli owo silne 
przyleganie konchy.

Jakie wpływy mogły spowodować ogra
niczenie zdolności czynnościowej konchy 
usznej—trudno orzec. Być może, że pe
wną w tym względzie rolę odgrywało 
położenie człowieka podczas leżenia. Nie
wątpliwie jednak  wszelkie procesy uwste- 
cznienia w zakresie konchy usznej czło
wieka mogły dopiero w tedy nastąpić, gdy 
umysł jego sta ł już  tak  wysoko, że umiał 
zastąpić powstałe braki.

Reasumując fakty  rozpatrzone powy
żej, dotyczące budowy ucha ludzkiego, 
dochodzimy do wniosku, że rozwój jego 
je s t  nadzwyczajnie skomplikowany i po
suwa się jednocześnie zarówno w spe- 
cyalnym kierunku postępowym, jako  też 
i wstecznym, zachowując przytem nie
k tóre ślady odległej przeszłości.

K. Stołyhwo.

KRO N IKA NAUKOWA./!

Platyna piorunująca. Oddawna znane są 
związki metali szlachetnych, zawierające 
w składzie azot, wodór i tlen, a odznaczające 
się zdolnością gwałtow nego rozkładania się 
za ogrzaniem, niekiedy nawet za uderzeniem  
lub potarciem. Świeżo p. J . Jacobsen na
desłał Akademii Um iejętności paryskiej opis 
otrzymanego przez siebie związku platyno
wego, który posiada takież same własności. 
Jacobsen zapomocą nowej metody, której

szczegóły tu  pominiemy, otrzymał kwas 
dwuchloroplatynowy, a gdy na roztwór te 
go związku działał nadmiarem amoniaku, 
otrzymał bezkształtny osad brunatny, z wej
rzenia bardzo podobny do wodorotlenku że
lazowego. Po zupełnem w ym yciu na filtrze 
aż do usunięcia ostatnich śladów amoniaku, 
osad ten był suszony w 10 0°C i następnie 
jeszcze w eksykatorze nad kwasem siarcza- 
nym. Jeżeli tak wysuszony osad pozosta
wimy w zwykłem  powietrzu, to przyciąga 
wilgoć, a tem u zjawisku towarzyszą szcze
gólniejsze ruchy: cząstki osadu podskakują, 
nieraz tak silnie, że zostają wyrzucone z na
czynia na dosyć znaczną odległość. Jeżeli 
osad ten zostanie ogrzany, czernieje, a na
stępnie, powyżej 250°, wybucha gwałtownie. 
Produktami wybuchu są: <rąbka platynowa, 
azot, para wodna i tlen; chloru nie znale
ziono w tym związku. Ciało to rozpuszcza 
się łatwo w kwasie solnym rozcieńczonym, 
rozkłada zwolna nadtlenek wodoru, nie ule
ga zmianie podczas gotowania ze słabym roz
tworem potażu gryzącego, lecz topiony z wo- 
dzianem potasowym, wydziela amoniak, i w 
osadzie pozostawia gąbkę platynową. Z roz
tworu w kw. solnym można wydzielić pla
tynę zapomocą siarkowodoru, a w pozosta
łości oznaczyć amoniak. Korzystając z po
wyżej wym ienionych własności, p. Jacobson 
opracował metodę rozbioru nowego związku, 
która doprowadziła go do wzoru:

(OH)5 P t NHj Pt (OH)5.
N ow y związek, ciemniejąc podczas ogrzewa
nia, traci stopniowo pewną ilość wody, któ
rą jednak może przybrać napow rót.—Przez 
działanie pirydyny na roztwór kwasu dwu- 
chloroplatynowego p. Jacobsen otrzymał od
powiedni związek, zawierający pirydynę na 
miejscu amoniaku. Związek ten również oka
zuje szczególne zjawisko ruchu podczas przy
ciągania wilgoci, i nawzór amoniakalnego, 
wybucha za ogrzaniem. W ybuch jego jest 
bardzo efektowny, ponieważ towarzyszy mu 
deszcz św ietnych iskierek. Pozostałość stalą 
po w ybuchu stanowi mieszanina gąbki pla
tynowej z sadzą. Skład tego ciała wyraża 
się przez wzór:

(OH)5 P t C5H5 N Pt (OH)5. M.
(C. n.,. ___________

Rozmaitości.
Święty dąb biskajski. W departamencie 

Landes, nad Adourem, w niewielkiej odle
głości od miasteczka Dax, rośnie dąb od
wieczny i olbrzymi, podobnie jak nasz Ba- 
ublis mający imię własne— Quillacq. Znaj
duje się on pośrodku dąbrowy, której bujny 
rozrost i zdrowy rozwój zależy od urodzaj
nego gruntu, zasilanego parokrotnemi coro- 
ku wylewami Adouru. Quillacq nie impo-
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nuje wysokością, ale grubość jego i zasiąg j  wydzielana przez organizm sędziwego drze- 
rozgałęzień są zdumiewające. Ponad ziemią wa, i że ma cudotwórcze własności leczni- 
rozszerza się przedewszystkiem  splot obna- cze. Pień drzewa, pokryty niezliczonemi 
żonych korzeni, których potężny węzeł ma j  wotami, świadczy o wdzięczności tych, któ-
w średnicy około 25 metrów. Na pewnej ! rym św ięta woda przyniosła ulgę w  cierpie-
wysokości zaczyna się pień—-objąć go może j niach. Codziennie spotkać można licznych  
dopiero dwudziestu dur słych mężczyzn, [ pielgrzymów, którzy z odległych nieraz oko- 
trzym ających się za wyprężone ręce. Na j  lic dążą do św iętego dąbu po lek niezawo- 
wysokości 3 metrów nad ziemią pień dzieli ! dny, ale w noc z 23 na 24 czerwca zbie-
się na trzy olbrzymie konary, które dalej j  rają się tłum y. Przychodzą tu  Baskowie
rozpadają się na w ielkie mnóstwo gałęzi | z gór, aby w noc czarodziejską spełnić tu
1 gałązek, okrywających cieniem przestrzeń, ofiary. Mówią, że dąb jest jedynym  świad- 
mogącą pom ieścić więcej niż 500 osób. Zna- [ kiem żyjącym ponurych, krwawych obrzę- 
w cy sądzą, że patryarcha ten ma najmniej j  dów druidycznych. Sądzą też, że ma on
2 000 lat wieku, wiosną jednak on pierwszy stałe związki z siłami nadprzyrodzonemi.
na Landach się zieleni, jesienią— ostatni tra- I Dla nas, którzy dotąd obchodzimy wigi- 
ci liście. A bujne to  życie podtrzymuje tyl- [ lię św iętego Jana obrzędami, z przeddziejo- 
ko zewnętrzna warstwa drewna, gdyż rdzeń , wych przekazanemi czasów, którzy starym  
spróchniał i zbutwiał oddawna. | drzewom przypisujemy własności i stosunki

W dziuplach i rozpadlinach Quillacqa zbie- nadzwyczajne, ciekawą może być wiadomość, 
ra się woda: mówią, że jest tam ona i pod- że na najdalszym zachodzie Europy żyją do- 
czas najdłuższej suszy w najskwarniejsze I tąd wśród ludzi wierzenia i zwyczaje tak  
dnie letnie. Lud okoliczny sądzi, że woda ! dziwnie do naszych- zbliżone, 
ta nie pochodzi z deszczu lub rosy, ale jest | M.

Buletyn meteorologiczny
za m iesiąc w rzesień  19 0 9  r.

(Ze spostrzeżeń  na S tacy i M e teo ro lo g iczn e j C en tra ln e j p rz y  M uzeum  P rzem y słu  i R olnictw a w W arszaw ie).

D ekada

£  3-4-T3 1- 1u
•» E i

W artości śred  

w st.

nie tem p era tu r  

C e ls .

Ś re d n ie  wilg. 
bezw zgl. 
w mm

Ś re d n ie  w ilg. 
w zględnej 

w %

W artoś. śred . 
zachm urzenia

( 0 - 1 0 )

«' -c 
o >M £ N O .0 «

S ^  
3 O. OT o

L iczba  dni 
z opadem

OT -0 ® 7 r . 1 P . 9 w. Sred. 
i dzień. 7 r. 1 P 9 w. 7 r. 1 P 9 w. 7 r. 1 P . 9 w.

u O mm ^  0,1 
mm mm

1 ( 1 - 1 0 ) 50,3 13,°3 18,°9 15,°3 15,'“7 8,4 8,1 8,9 74 50 69 3.7 5,5 2,7 74,0 4 ,4 1 i

11(11— 20) 51,2 14,°6 20,°5 17.°7 17 ,°6 10,9 12.0 12,0 88 68 80 7,2 7,0 4,8 51,6 11,6 5 5

111(21-30) 52,8 12,°6 19/“9 1G,°1 16,°2 9,6 9,9 9,8 89 59 72 6,7 5,1 2,3 63,9 12,1 2 2

Ś re d n ie  za 
m iesiąc

51,5 13,°6 19,°8 16,°4 16,°5 9,6 10.0 10,2 83 59 74 5,9 5,9 3,3 — — — —

Sum y 189,5 28,1 8 8

( S tan  najw yższy b a ro m etru  758,2 mm  dn. 23 i 24
,, najn iższy  „  742,4 „  n  1

W artość najw yższa te m p era tu ry  26 ,°9 C e ls . „  19
' ,, najniższa „  8,°4 „ n  5

Ś re d n ia  dw udzies to le tn ia  (1886— 1905) b a ro m etru  =  751,3 mm  
„  ,, „  te m p era tu ry  =  14 ,°4 C els.

W ysokość śred n ia  opadu  z o k resu  (1886— 1905) =  38,4 mm

TREŚĆ N U M E R U . L. J. Sim on. Syn teza  kam fory, tłum . M. S. — O zadaniach i celach g e 
ografii roślin, przez W ład ysław a  Szafera. — Z agadnienia zasadnicze elektryczności atm osferycznej, 
przez J. L. Salpetera.— O bjawy szczątk ow e i a taw istyczn e w  zakresie ucha ludzkiego, przez K .  S to 
ły  liw ę—K ronika naukow a.—R ozm aitości. —B u le ty n  m eteorologiczny.

W ydaw ca W. Wróblewski. Redaktor Br. Znatowicz.

D ru k arn ia  L. B ogusław sk iego , Ś -to k rzy sk a  N r . 11. Telefonu 195-52.


