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Doświadczalnej podstawy do sformu
łowania prawa Ernesta Henryka Webera 
(1795—1878 r.) dostarczyły eksperymenty 
pomienionego badacza, wykonane w celu 
ścisłego wyznaczenia stosunku pomiędzy 
natężeniem podniety a czucia.

Weber podał swe doświadczenia w ar
tykule „Der Tastsinn und das Gemein- 
geftlhl”, zamieszczonym w R. Wagnera 
„Handworterbuch der Physiologie” 1). 
Z doświadczeń tych wynikło, że o zale
dwie dostrzegalnej (progowej, liminalnej) 
zmianie czucia stanowi nie bezwzględny 
przyrost podniety, ale stosunek tego przy
rostu do natężenia poprzedniego bodźca, 
a stosunek ten miał zachowywać wiel
kość stałą.

W oytywanym powyżej artykule W e
ber przytacza, między innemi, następu
jący przykład, który tu załączam, by

uzmysłowić treść prawa Webera: obcią
żamy dłoń funtowym ciężarkiem; do
świadczamy pewnego czucia. Chcąc na
stępnie doznać zaledwie dostrzegalnej 
zmiany czucia przez dodawanie nowych 
ciężarków do już leżącego na dłoni, 
stwierdzimy, że będziemy musieli dodać 
ł/3 funta, by spowodować wystąpienie 
owej zmiany czucia. W razie obciążenia 
dłoni 2 -ma funtami musielibyśmy dodać 
2/3 funta, do trzech funtów— 1 funt i t. d., 
czyli że w danym przypadku podnieta 
winna stale wzrastać o 73 swej począt
kowej wielkości, by mogła wywołać za
ledwie dostrzegalną zmianę czucia.

Jeżeli teraz stosunek zaledwie dostrze
galnego przyrostu podniety do natężenia 
bodźca pierwotnego nazwiemy względnym 
progiem różnicy podniety, to będziemy 
mogli sformułować treść prawa Webera 
w następujący sposób:

„ w z g l ę d n y  p r ó g  r ó ż n i c y  p o d 
n i e t y  j e s t  w i e l k o ś c i ą  s t a ł ą ” 1).

Oznaczając natężenie bodźca początko
wego przez B, a zaledwie dostrzegalny

3j Tom 111, część 2, str. 559.
■) P orów naj T. Ziehen, Zasady psychologii 

fizyologicznej (W arszaw a, 1900, str, 41).
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jego przyrost przez dB , możemy ująć 
prawo Webera we wzór:

d B
—7, =  const.£>

Prawo Webera daje się sformułować 
w najrozmaitszy sposób 1). Nie będę tu 
jednak podawał innych określeń, powyż
sza bowiem definicya nie pozostawia nic 
do życzenia pod względem jasności, śc i
słości i zwięzłości.

Dotychczasowe badania na polu psy
chologii doświadczalnej dowiodły, że p ra 
wo Webera stosuje się w przybliżeniu 
do wzroku, słuchu, do czuć ucisku, r u 
chu i ciężaru a) o tyle jednak, o ile nie 
posługujemy się bodźcami zbyt słabemi 
lub zbyt silnemi 3).

Niemając zamiaru rozpatrywania cał
kowitej li teratury  psychofizycznej, doty
czącej prawa Webera, wspomnę tylko 
o pracach, odnoszących się do wrażeń 
świetlnych, obierając sobie za przewo
dnika Wilhelma W undta 4).

]) P a trz  w  te j m ierze G. T. P echner, E le - 
m ente der P sychophysik , str. 134— 135 (w ydanie 
II-gie, część 1, L ipsk , 1889). K róciu tk i a tre śc iw y  
w y k ład  zasad psychofizyki czy te ln ik  znajdzie 
też w  dziełku G. F . Lippsa, G rundriss der P s y 
chophysik (Sam m lung Goschen, L ipsk, 1909, w y 
danie II, Ns 98, str. 5—154).

2) H . H offd ing , P sycho log ia  w  zarysie  na 
podstaw ie dośw iadczenia, str. 178 (W arszaw a, 
1911); W . W undt, G rundziige d er physio log ischen  
P sychologie (w ydan ie  4-te, tom  I, L ipsk 1893): 
„ITeberlieken w ir h ie rnach  die G esam m theit der 
fur die versch iedenen  S innesgebiete  gem achten  
E rm itte lu n g en , so la ss t sich n ich t verkennen, 
dass ueberall, wo u eberhaup t die V erhaltn isse 
der R ąizstarke und  der R eizeinw irkung  in  zu- 
reichend  exacter W eise b eh errsch t w erden  k5u- 
nen, das \Veber’sche G esetz w en igs tens eine 
annahernde G eltung  beanspruchen darf. A m  
genauesten  und  im  w eitesten  TJmfang stim m en 
m it dem selben die S challversucke ueberein ; be- 
g renz ter is t seine G eltung  fiir L ich ts ta rk en , 
D rack- und  B ew eguns- sow ie fiir G eschm acks- 
em pfindungen, vo llig  unsicher is t  sie in  Bezug 
au f die T em peratur-eindriicke, w ahrend  ueber 
die G eruchs- und G em einem pfindungen IJn ter- 
suchungen  ueb erh au p t n ich t vorliegen, auch 
schw erlich  solche ausfiih rbar sind”. (str. 387).

*) H offding, op. cit., s tr. 178; Z iehen, op. eit., 
s tr. 44.

4) Op. cit., o p raw ie  W ebera  str. 358—410.

W edług badań Yolkmanna średnia w ar
tość progu różnicy podniety świetlnej 
wynosi 0,01 1).

Masson otrzymał analogiczne rezultaty, 
stosując odmienną metodę badania; próg 
różnicy podniety =  7 ioo — 7 120 2).

Doświadczenia Auberta i Helmholtza 
zdawały się przemawiać przeciwko za- 
stosowalności prawa Webera do wrażeń 
świetlnych. Metoda eksperymentowania 
badaczów pomienionych nie je s t  jednak 
bez zarzutu; między innemi, nie uwzglę
dnili oni zjawiska adaptacyi siatkówki, 
ogromnie wikłającego całą sprawę 3).

Doświadczenia Kraepelina, wolne od 
wyżej zaznaczonego błędu, ze szczegól
ną ścisłością potwierdziły zastosowalność 
prawa Webera do wzroku.

Załączam liczby, otrzymane przez tego 
badacza 4):

i —  1000 706,59 593,78 388,44 386,44

di — 1 1 1 1 1
l _  121,5 121,5 121,5 121,5 121,5
i — 305,58 96,22 78,48 9,61

Ai — 1 1 1 1
. 1 ~  120,9 117,6 T lT Ą  109,1

„Man ersicht hieraus—powiada W undt 
—dass die Methode der Minimalanderun- 
gen innerhalb ziemlich weiter Grenzen 
eine vollkommene Uebereinstimmung mit 
dem Weber’schen Gesetze ergibt; nur bei 
den kleinsten Lichtintensitaten zeigt sich 
eine untere Abweichung” 5).

Zastosowalność prawa Webera do wra
żeń świetlnych stwierdzili też Schirmer 
w cytowanej już rozprawie i Merkel 6).

Zaszczyt stwierdzenia poraź pierwszy

*) W und, op. cit., str. 369.
2) W undt, op. cit., str. 370.
3) W undt, op. cit., s tr. 370. Porów naj O tto

Schirm er, TJeber die G iiltigkeit des W eber’schen 
G esetzes fu r den L ic h ts in n  (Archiv fu r Ophthal- 
m ologie, tom  36, część IV , 1890, s tr . 126).

4) W undt, op. cit., str. 378; i  oznacza n a tę

żenie św ia tła , ^  — w zględny różnicow y próg1
podniety.

5) Op. cit., s tr. 379.
6) W u n d t, op. cit. str. 371.
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zastosowalności prawa Webera do faktów 
z zakresu botaniki przypadł w udziale 
słynnemu fizyologowi niemieckiemu, W il
helmowi Pfefferowi.

W znakomitej rozprawie „Locomoto- 
rische Richtungsbewegungen durch che* 
mische Reize” x) Pfeffer wykazał, że pra
wo Webera stosuje się do chemotaksyi 
plemników paproci i mchów.

Pomieniona rozprawa Pfeffera wywarła 
ogromny wpływ na wszystkie późniejsze 
badania, dotyczące chemotaksyi, to też 
musimy w kilku przynajmniej słowach 
opisać metodę doświadczeń znakomitego 
uczonego. Pfeffer stwierdził, że kwas 
jabłkowy działa przyciągająco na plem
niki paproci. W jednostajnym roztworze 
tego kwasu plemniki rozmieszczają się 
zupełnie tak, jak  w wodzie 2). Dopiero 
różnica stężeń kwasu jabłkowego działa 
jako swoista podnieta, stanowiąca o kie
runku ruchu plemników.

Metoda Pfeffera polegała na tem, że 
umieszczał plemniki w roztworze kwasu 
jabłkowego o pewnem stężeniu, a nastę
pnie wprowadzał do tego roztworu rurki 
włoskowate, wypełnione również kwasem 
jabłkowym ale o większem stężeniu. Oka
zało się, że plemniki paproci wnikały do 
rurek włoskowatych dopiero wówczas, 
gdy stężenie kwasu jabłkowego w kapi- 
larach przewyższało 30-krotnie koncen- 
tracyę tej substancyi w cieczy, zawiera
jącej plemniki Adiantum cuneatum 3), 
czyli że prawo Webera stosuje się do che
motaksyi plemników zlotowłosu (Adian
tum cuneatum), wywołanej działaniem 
kwasu jabłkowego.

Podaję tu tabelkę, w której Pleffer ze
stawił stężenia kwasu jabłkowego w cie
czy, zawierającej plemniki paproci, z od- 
powiedniemi stężeniami tegoż kwasu 
w rurkach włoskowatych:

’) U ntersucłiungen  aus dem  Botanischen In- 
s ti tu t zu Tiibingen, tom  I , zeszy t 3, 1884. K o
m unikat tym czasow y w  Ber. d. D . B ot. Gressel., 
1883, tom  I , zeszy t 10, s tr  524—533.

2) P feffer, op. cit., str. 375.
3) Op. cit., str. 397.
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W tej samej pracy Pfeffer stwierdził 
przyciągające działanie cukru trzcino
wego na plemniki mchów i wykazał, że 
wnikanie plemników Funaria do rurek 
włoskowatych zachodzi wówczas, gdy 
ciecz, wypełniająca kapilary, zawiera 50 
razy więcej cukru trzcinowego, niż ciecz, 
w której się znajdują wyżej pomienione 
p lem nik i1).

W 1888 r. Pfeffer wydal drugą roz
prawę pod tytułem „Ueber chemotak- 
tische Bewegungen von Bacterien, Fla- 
gellaten und Volvocineen” 2), w której 
wykazał, że prawo Webera stosuje się 
do chemotaksyi Bacterium termo, spowo
dowanej działaniem ekstraktu mięsnego: 
kapilary stale musiały zawierać 5 razy 
więcej pomienionej substancyi, niż ciecz, 
w której znajdowały się bakterye, by te 
mogły wnikać do rurek włoskowatych 3).

Od czasów wyżej opisanych badań Pfef
fera ukazała się bardzo znaczna ilość roz
praw, dotyczących chemotaksyi, a stwier
dzających zastosowalność prawa Webera.

Autorowie tych rozpraw mieli zadanie 
ogromnie ułatwione, bo wszyscy posługi
wali się metodą, bardzo dokładnie opra
cowaną przez Pfeffera, a więc „metodą 
rurek włoskowatych”.

!) Op. cit., str. 432.
2) U ntersucłiungen aus dem  Botanischen In- 

s ti tu t zu Ttlbingen, tom  II.
®) Op. cit., str. 635.
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By ułatwić referowanie dalszyćh ba
dań, dotyczących chemotaksyi, oznaczmy 
pojęcie: „stały stosunek stężenia roztworu 
w rurkach włoskowatych do koncentra- 
cyi cieczy zewnętrznej” przez S.

Badacz japoński, K. Shibata, wykazał, 
że kwas jabłkowy działa przyciągająco na 
plemniki rypiny (Isoetes) tylko wtedy, 
gdy S  =  400 1).

W  1909 roku ukazała się rozprawa H. 
Bruchmanna „Von der Chemotaxis der 
Lycopodium-Spermatozoiden” 2), w której 
badacz ten wykazał, że na plemniki Ly- 
copodiuin clavatum działa przyciągająco 
kwas cytrynowy wolny 3), oraz jego sole 
z K, Ca, Mg i Na *). Z doświadczeń 
Bruchmanna wynika, że S  =  30 — 40 5).

O o
Ake Akerman 6) badał zachowywanie 

się plemników Marchantia wobec całego 
szeregu soli kwasów nieorganicznych i or
ganicznych, tudzież wobec pięciu kw a
sów wolnych 7).

Okazało się, że wszystkie sole potaso
wa, siarczan i azotan rubidu oraz siarczan 
cezu działają próschemotaktycznie na 
plemniki porostnicy (Marchantia 8). Dla 
roztworu jakiejkolwiek soli potasowej 
&=40, dla roztworu hemoglobiny $ = 2 0  9).

Wspomniany już uczony japoński, K. 
Shibata, wydał w 1911 r. obszerną roz
prawę „Untersuchungen ueber die Che- 
motaxis der Pteridophyten - Spermatozoi- 
den” 10). Badania Shibaty dotyczą plem
ników Eąuisetum, Salvinia i Isoetes. Dla 
plemników Eąuisetum £ = 4 0  pod działa
niem jabłczanu lub mezowinianu so d u 11);

') S tud ien  ueb e r d ie  Choinotaxis der Isoeies- 
sperm atozoiden (Jah rb . f. w iss. Bot., tom  41, 1905, 
str. 374). K om unikat tym czasow y w  Ber. d. D. 
Bot. Gesell., tom  22, 1904, s tr . 478—484.

2) F lora, tom  99.
3) Op. cit., str. 200.
4) Op. cit., s tr. 199.
5) Op. cit., s tr. 198.
6) Op. cit., s tr. 202.
7) U eber die C hem otaxis der M archantia- 

Sperm atozoiden (Z eitschrift f. B ot., tom  2, 1919),
8) Solny, azotow y, s ia rkow y, jab łk o w y  i w inny .
9) Op. cit., s tr. 97.
10) Op. cit., s tr. 101.
n ) Jahrb . f. w iss. Bot., tom  49, zeszy t 1, str. 

1 — 60. 1

gdy chemotaksyę powodują katjony Ca, 
Sr, Mg, i H, lub alkaloidy, S  =  30 — 40 x). 
Co dotyczę plemników Salvinia, to S— 0, 
skoro plemniki te wystawiny na działa
nie jabłczanu sodu lub maleinianu po
tasu 2); gdy zaś użyjemy jonów Ca, Sr, 
H, $  =  30; wreszcie za sprawą chininy 
$ = 2 0 —30 8). Na plemniki rypiny (Isoetes) 
działa przyciągająco iNaOH;$—400—5004). 
Plemniki Isoetes są znacznie wrażliwsze 
na działanie pewnych alkaloidów; stosu
jąc te ostatnie Shibata otrzymał S— 50 5).

Pr. Muller poświęcił rozprawą „Unter
suchungen ueber die chemotaktische 
Reizbarkeit der Zoosporen von Chytridia- 
ceen und Saprolegniaceen” 6) chemotak
syi pływek Rhizophidium pollinis, Rhi- 
zophidium sphaerotheca, Pseudolpidium 
saprolegniae i Saprolegnia mixta.

Podaję tu tabelkę, w której zestawiłem 
uzyskane przez Mullera wartości na $ 7).
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W 1894 r. ukazała się rozprawa Ma- 
nabu Miyoshi pod tytułem „Ueber Che- 
motropismus der Pilze” 8), stwierdzająca 
zastosowalność prawa Webera do che- 
motropizmowych zgięć strzępek roztoczki 
(Saprolegnia); zgięcia powodowane były 
działaniem roztworu cukru trzcinowego. 
Metoda badania uczonego japońskiego 
polegała na tem, że wysiewał zarodniki

■) Op. cit., str. 40.
2) Op. cit., str. 41.
3) Op. cit., str. 42.
4) Op. cit., str. 43.
5) Op. cit., s tr . 43,
G) Jah rb . f. w iss. B ot., tom  49, zeszy t 4, 1911, 

str. 421—521.
7) Op. cit., str. 481—482.
8) B otan ische Z eitung , tom  52,
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grzybka na dość grubej kwadratowej 
błonce z kolodyum, przedziurawionej 
w środku. Następnie Miyoshi umiesz
czał taką błonkę pomiędzy dwoma pa
skami bibuły, krzyżującemi się pod ką
tem prostym. W  celu utrzymania po
wolnego stałego prądu cieczy w owych 
paskach, Miyoshi wyginał jeden koniec 
każdego paska do góry i zanurzał go 
w odpowiedniej cieczy, która po przebie- 
żeniu paska spływała następnie kroplami 
po drugim zwieszającym się końcu tegoż.

W pierwszem doświadczeniu stężenie 
roztworu cukru trzcinowego, płynącego 
po górnym pasku wynosiło 0,1%, po dol
nym — 0,3%, to znaczy, że stężenia miały 
się do siebie jak  1: 3. W tym razie strzęp
ki roztoczki nie wyginały się ku dołowi. 
Chemotropizm nie występował i wówczas, 
gdy stężenia roztworów po obu stronach 
blonki kolodyonowej miały się do siebie 
jak  1 :5 . Gdy jednak roztwór, płynący 
po pasku dolnym był 10 razy bardziej 
stężony od roztworu, płynącego paskiem 
górnym, strzępki wyginały się bardzo 
wyraźnie ku dołowi, a więc w kierunku 
roztworu o większej koncentracyi s). Ten 
stosunek stężeń roztworów zachowy ̂  ał 
wartość stałą, niezależnie od absolutnej 
wielkości koncentracyi roztworu, płyną
cego paskiem górnym.

Badacz rossyjski, Teodor Porodko, wy
kazał, że prawo Webera stosuje się do 
apochemotropizmowych zgięć korzeni łu
binu (Lupinus albus), wywołanych działa
niem dyfuzyjnego prądu roztworu, MgCl2s). 
Okazało się bowiem, że stosunek różnicy 
stężeń roztworów, stykających się z prze- 
ciwległemi bokami korzeni, do stężenia 
roztworu po stronie tylnej (t. j. s tykają
cej się z roztworem słabszym) jest wiel
kością mniej więcej stałą, której wartość 
waha się w bardzo ciasnych granicach 
dokoła średniej wartości pomienionego 
stosunku, wynoszącej 0,0284 4).

') Op. cit., str. 21.
2) U eber den Chem otropism us der tfłanzen- 

w urzełn (Jahrb . f. w iss. Bot., tom  49, zeszy t 3, 
1911, str. 307—388).

3) Op. cit., str. 375.

Pr. Czapek i H. Pitting usiłowali do
wieść zastosowalności prawa Webera do 
geotropizmu. W rozprawie „Untersuchun- 
gen ueber Geotropismus” x) Czapek wziął 
sobie za cel, między innemi, wyznaczenie 
stosunku pomiędzy natężeniem siły od
środkowej a reakcyą geotropizmową ko
rzonków łubinu (Lupinus albus). Długość 
czasu reakcyi służyła Czapkowi za miarę 
wielkości podrażnienia. Okazało się, że 
wobec wzrastania natężenia siły odśrod
kowej od 0,001 g do 1 g długość czasu 
reakcyi zmniejszyła się bardzo prędko 
(z 6-ciu godzin do 1% godz.). W miarę 
jednak dalszego zwiększania siły odśrod
kowej (aż do 40 g) wielkość podrażnie
nia wzmagała się w tempie bardzo po- 
wolnem, to też długość czasu reakcyi 
spadła tylko do 45 minut z l 3,/a godziny.

Jeżeli teraz wykreślimy krzywą, wyra
żającą powyższą zależność długości czasu 
reakcyi od natężenia siły odśrodkowej, 
to zauważymy, że przebieg tej krzywej 
odpowiada najzupełniej przebiegowi k rzy 
wej logarytmicznej, przedstawiającej za
leżności pomiędzy potęgami i odpowie- 
dniemi logarytmami. Stąd wniosek, że 
prawo Webera stosuje się do geotropi- 
zmowych zgięć korzonków łubinu (Lu
pinus albus).

Dalsze przyczynki do prawa Webera 
znajdujemy w drugiej rozprawie Czapka 
„Weitere Beitrage zur Kenntnis der ge- 
otropischen Reizbewegungen” 2). Zależ
ność wielkości podrażnienia od długości 
działania bodźca-rozum uje ten badacz— 
ujawnia się l-o w długości czasu reak
cyi, t. j. w prędkości wystąpienia zgięcia 
geotropizmowego, i 2-o w wielkości kąta 
pomienionego zgięcia. A więc zarówno 
czas reakcyi, jak  i wielkość odczynu 
posłużyć nam może za miarę wielkości 
podrażnienia. Otóż z doświadczeń Czapka 
wynikało, że czas reakcyi nie je s t  od
wrotnie proporcyonalny od czasu trwa
nia ekspozycyi, lecz że wraz ze wrasta

1) Jahrb. f. w iss. Bot,, tom  27, 1895, str. 
301 — 308.

1) Jahrb . f. w iss. Bot., tom  32, zeszyt 2, 1898, 
str. 175—308.
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niem czasu ekspozycyi (poczynając od 
czasu wywoławczego1) zmniejsza się po
czątkowo powoli, by później spadać prędko 
aż do pewnego minimum 3).

Jeżeli do wyników tych doświadczeń 
zastosujemy układ spółrzędnych, wyra
żając czas trwania ekspozycyi w postaci 
rzędnych, a czas reakcyi w postaci od
ciętych, to otrzymamy dla korzonków 
łubinu (Lupinus albus) krzywą o prze
biegu krzywej logarytmicznej.

Taką samę krzywą otrzymamy, przed
stawiając graficznie zależność pomiędzy 
wielkością kątów zgięcia geotropizmowe- 
ga, a odpowiadającemi im długościami 
czasu ekspozycyi 3). I te fakty świadczą 
o zastosowalności prawa Webera do ge- 
otropizmu.

Już Czapek w drugiej z wyżej wymie
nionych rozpraw wypowiedział zdanie, 
że próg różnicy podniety daje się wy
znaczyć ściśle dopiero przez użycie do 
doświadczeń klinostatu, umożliwiającego 
przerywane poddawanie roślin działaniu 
siły ciężkości4).

Pr. Darwin i pani Pertz poraź pierwszy 
skonstruowali taki klinostat, ale dopiero
H. Pitting nadał mu postać, czyniącą za
dość potrzebom ścisłego eksperymento
wania. Uczony ten poświęcił dwa roz
działy rozprawy „Untersuchungen ueber 
den geotropischen Reizvorgang” 5) opi
sowi tych swoich doświadczeń, które 
miały na celu rozstrzygnięcie zagadnie
nia, ja k  wielka powinna być różnica po
między bodźcami geotropizmowemi, dzia
łającemu' na przeciwległe strony rośliny, 
by reakcya mogła wystąpić.

W celu rozwiązania tej kwestyi Pitting

!) W  k w esty i term inologii p a trz  mój a r ty 
ku ł „P raw o F rosch la  i B laauw a”, str. 210 — 211 
(„W szechśw iat”, tom  32, 1913. Ns 14).

2) Op. cit., s tr. 187.
3) Op. cit., str. 187.
4) V ielleicht w ird  die M essung der U nter- 

schiedsem pfindlichkeit gelingen , w enn m an inter" 
m itt.irend nnd  u n te r  A nw endung  versch ieden  
g rosser R eizung d iam etra l en tg eg e n g ese tz t ge- 
o tropisch  reiz t. H ierzu  m iisste e rs t ein braueh- 
bare r A p p ara t gebau t w erden  (op. cit., s tr. 205).

5) Jah rb . f. wiss. Bot,, tom  41, 1905, str.
303—318.

posługiwał się dwiema metodami: l-o 
poddawał przeciwległe strony rośliny 
działaniu siły ciężkości w ciąga tego sa
mego czasu, ale wychylał je o różny kąt 
z pozycyi równowagi geotropizmowej; 2-o 
zachowując bez zmiany kąt wychylenia, 
jednę stronę badanych objektów wy
stawiał na działanie siły grawitacyjnej 
w ciągu dłuższego czasu, niż stronę prze
ciwległą x).

Pierwszą metodę Pitting stosował, po
sługując się jednostajnie wirującym kli- 
nostatem o skośnie ustawionej osi. Kąt 
pochylenia osi względem poziomu dobie
rano tak, by badane rośliny (nadliście- 
niowe części Vicia Paba) zakreślały po- 
bocznicę stożka o bokach, odpowiada
jących dwu kombinowanym ze sobą po
łożeniom, wychylonym o różny kąt z po- 
zycyi poziomej.

Wielkość odpowiedniego kąta (a) po
chylenia osi względem poziomu określa 
wzór:

gdzie aj i a2 oznaczają kąty wychylenia 
z pozycyi poziomej obu kombinowanych 
ze sobą położeń s).

Z tych doświadczeń wynikało, że w mia
rę wzrastania kąta wychylenia roślin ba
danych z pozycyi równowagi geotropi
zmowej zwiększała się minimalna, ko
nieczna do wywołania zgięcia różnica 
kątów wychyleń z pozycyi poziomej kom
binowanych ze sobą położeń.

„Ob die Abnahme der Unterschiedsemp- 
findlichkeit — powiada dalej Pitting — 
aber in der Weise stattfindet, wie es 
nach dem Weber - Pechnerschen Gesetze 
zu forden ware, lasst sich vorlaufig nicht 
mit Sicherheit sagen” 8).

Do drugiego szeregu doświadczeń za
stosowano klinostat, umożliwiający prze
rywane poddawanie roślin działaniu siły 
ciężkości. Przedmiotem badania były 
nadliścieniowe części Yicia Paba i Pha-

1) Op. cit,, str. 304.
1) Op. cit., str. 227.
1) Op. cit., str. 311.
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seolus multiflorus, jakoteż podliścieniowe 
części Helianthus annuus.

Doświadczenia tej seryi wykazywały, 
że jeżeli zachowamy bez zmiany kąt wy
chylenia rośliny badanej z pozycyi równo
wagi geotropizmowej, a lejednę jej stronę 
wystawimy na działanie siły ciężkości 
w ciągu dłuższego czasu, niż stronę prze
ciwległą, to stosunek niezbędnej do wy
wołania reakcyi różnicy pomienionych 
czasów do czasu ekspozycyi będzie wiel
kością stałą, przynajmniej wówczas gdy 
ekspozycya nie przekracza 780 sekund*).

Stąd Fitting wyprowadza słuszny wnio
sek o zastosowalności prawa Webera do 
danego przypadku2). Co dotyczę foto- 
tropizmu, to w tym kierunku wyszła do
tychczas jedna tylko rozprawa Jana Mas- 
sarta „Le loi de Weber verifiee pour 
l’heliotropisme d’un champignon” 3), usi
łująca wykazać, że prawo Webera stosuje 
się do fototropizmowych zgięć trzonków 
zarodni Phycomyces nitens.

Metodyka doświadczeń Massarta pole
gała na tem, że kultury Phycomyces ni
tens ustawiano wzdłuż jednej linii ukoś
nie biegnącej i poddawano naświetlaniu 
dwustronnemu. Jednę kulturę umiesz
czano w7 punkcie, w którym natężenie 
światła, padającego z dwu przeciwległych 
stron, b jło  jednakowe; oznaczmy ten 
punkt przez A. Inne kultury znajdowały 
się po prawej i lewej stronie punktu A, 
a więc podlegały z jednej strony działa
niu silniejszego światła, niż z drugiej. 
Ekspozycya trwała stale 4 godziny. Po 
upływie tego czasu notowano odległość 
od punktu A  kultury najbliższej tego 
punktu, a już ujawniającej zgięcie foto- 
tropizmowe. Znając tę odległość, można 
bardzo łatwo wyznaczyć stosunek natę

a) Op. cit., 317—318; pa trz  też  str. 328.
2) Op. cit., str. 318. A. H. B laauw  m yli się, 

tw ierdząc, że F ittin g  nie w ykazał zastosow al
ności p raw a W ebera (Die P erzep tion  des L jchtes, 
str. 145—146). P a trz  w  tej m ierze E. G. P rings- 
heim , D ie R eizbew egungen der P flanzen, str. 66, 
Berlin, 1912.

3) B ulletins de 1’academ ie royale  des scien-
ces, des le ttre s  e t des beaux  - arts  de Belgique;
Bruksela, 1888, serya III, tom  16, str. 590—601.

żeń światła, padającego z dwu przeciw
ległych stron.

We wszystkich doświadczeniach sto
sunek ten był wielkością stałą, jak  to 
widać z niżej załączonych wartości na 
pomieniony stosunek:

1.173 
1,186
1.184
1.185 
1,177
1.173 
1,168 
1,188 
1,168 
1,181
1.173

Wartość średnia powyższego stosunku 
wynosi 1,179, albo też w przybliżeniu — 
1,18; a więc kultura Phycomyces nitens, 
umieszczona pomiędzy dwoma źródłami 
światła o natężeniu 1 i 1,18, wygina się 
w kierunku silniejszego światła, je s t  za
tem wrażliwa już na nadwyżkę 0,18 na
tężenia bodźca świetlnego.

Ponieważ badanie Massarta dotyczę 
tylko grzyba Phycomyces nitens i spo
tkało się z surową oceną krytyki, przeto 
postanowiłem podjąć analogiczny temat 
i opracować eksperymentalnie zagadnie
nie ewentualnej zastosowalności prawa 
Webera do reakcyi roślin wyższych na 
działanie światła.

Doświadczenia, wykonane w Krakowie 
w pracowni profesora Emila Godlew
skiego (starszego), doprowadziły mię do 
wniosku, że prawo Webera stosuje się 
w pewnych granicach do fototropizmo
wych zgięć liścieni owsa (Avena sativa). 
Wyniki pomienionych doświadczeń po
dałem w rozprawie o „zastosowalności 
prawa Webera do fototropizmowych zgięć 
liścieni owsa”, która się obecnie drukuje 
w Biuletynie międzynarodowym Akademii 
Umiejętności Krakowskiej.

Tadeusz Klimowicz.
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S Y N T E Z Y , K T Ó R E  N A L E Ż A Ł O B Y  
W Y K O N A Ć .

Czasopismo „Revue generale des scien- 
ces pures et appliąuees” w zeszycie swo
im z 15 sierpnia r. b. podaje treść cie
kawej broszury, przedstawiającej najważ
niejsze dezyderaty dzisiejszego przemysłu 
chemicznego. Pismo francuskie nie przy
tacza tytułu oryginalnego ani nazwiska 
autora, lecz zapewnia o jego kompeten- 
cyi, gdyż je s t  to inżynier, członek Urzędu 
patentowego niemieckiego. Broszura ma 
zawierać spis dokładny odkryć, pożąda
nych z punktu widzenia praktyki, ale 
pismo francuskie ze spisu tego wydobyło 
w postaci przykładów niektóre. Takie 
zwrócenie uwagi na pożądany wybór 
w usiłowaniach badaczów je s t  bardzo 
ważne, ponieważ i na tem polu panują 
często pewne uprzedzenia, a można po
wiedzieć — rządzi też i moda. W danym 
czasie np. wszyscy badacze są zajęci wy
łącznie barwnikami syntetycznemi siar- 
kowemi, kiedyindziej samemi tylko ma- 
teryałami wybuchowemi, to znowu sztucz
ną kamforą, sztucznym kauczukiem itd.

Ażeby pewna synteza osiągnęła wiel
kie powodzenie ekonomiczne, nie je s t  
bynajmniej rzeczą konieczną, by doty
czyła wytworu, zużywanego/w ogromnych 
ilościach. Możnaby raczej sądzić prze
ciwnie. Materyały bowiem, które mają 
obszerne zastosowanie, już przez to samo 
muszą mieć cenę dostępną. Wytwarzanie 
np. cukru lub alkoholu z węglowodorów 
tańsze od wytwarzania z buraków lub 
z mączki jest niemożliwością. Przeciwnie, 
otrzymywanie sztuczne materyj drogo
cennych, jak, przypuśćmy, wanilia lub 
indygo pozostawia zawsze przemysłow
cowi dostateczne środki na opędzenie 
wysokich kosztów produkcyi. Wiadomo, 
że zazwyczaj do syntezy praktycznej 
prowadzi droga, na której spotykamy 
mnóstwo przemian pośrednich, kosztow
nych z powodu zużycia odczynników che
micznych, z powodu małej wydajności, 
ceny pracy ludzkiej itp. Ale dzisiejszy 
rozwój stosunków handlowych i łatwość 
komunikacyi sprawiają, że produkt, cho

ciażby w najmniejszych ilościach zuży
wany przez pojedyńczych spożywców, 
może być wyrabiany na wielką skalę, 
ponieważ łatwo rozsyłać go można po 
całym świecie, a wiadomo, że każda pro- 
dukcya jest tem tańsza dla wytwórcy 
im na większą prowadzona je s t  skalę.

Uwagi powyższe są owocem rozmyśla
nia nad rozwojem wielkich syntez, obec
nie „uprzemysłowionych”, takich, jak  
barwniki sztuczne, zapachy i leki synte
tyczne. Nie wymieniamy syntezy kauczu
ku, która, o ile się zdaje, je s t  jeszcze 
daleka od stanu przemysłu, ani syntez 
takich materyałów, jak  celuloid, galalit, 
wiskoza, aceto-celuloza, które możnaby 
nazwać syntezami przybliżonemu, gdyż 
ciała powyższe nie są wszakże tem, co 
naśladować usiłują: rogiem, kością, j e 
dwabiem. Prawdziwie mówiąc, liczba 
syntez urzeczywistnionych je s t  skromna, 
jeśli ją  porównamy z liczbą używanych 
w zastosowaniach praktycznych mate
ryałów. I jeżeli chemicy-teoretycy ze 
wzgardą patrzą dzisiaj na syntezy orga
niczne, uważając tę „kuchenną” robotę 
za niesłychanie niższą od badań fizyko
chemicznych, to znowu poszukiwacze 
przemysłowi, których celem ostatecznym 
jest,  bądź co bądź, zdobycie pieniędzy, 
mają przed sobą jeszcze olbrzymie pole 
do myszkowania.

Tak, naprzykład, niektóre żywice i gu
my są stosunkowo kosztowne. Ich pro- 
dukcya, zależna od warunków przyrodzo
nych, nie daje się zgóry obliczyć, jakość 
z tegoż samego powodu zmienna. Tym
czasem żądanie tych ciał przez przemysł 
je s t  ogromne. Wszystkie te warunki 
zapewniłyby powodzenie produktom syn
tetycznym, któreby je mogły zastąpić. 
Należy dodać, że punktem wyjścia dla 
syntezy ciał powyższych byłyby zapewne 
odpadki fabryczne małej wartości pie
niężnej. W czasach ostatnich daje się 
spostrzegać coraz wyraźniejsze wyczer
panie się w przyrodzie źródeł, dostarcza
jących niektórych gum i żywic, a w szcze
gólności tak cennych, jak  guma arabska 
i pewne gatunki żywic, znajdowanych 
częściowo w stanie kopalnym, a zwanych 
kopalami i damarami. Prawda, że nieu
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stannie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczo
nych i w Niemczech, powstają wynalazki, 
mające na celu zastąpienie gum i żywic 
w lakierach przetworami sztucznemi. 
Niestety, chemia koloidów jest jeszcze 
ciągle na poziomie stosunkowo nizkim 
i z tej przyczyny w kierunku, o którym 
mówimy, niepodobna posługiwać się cią
gle zasadami racyonalnemi, a to nie może 
zapewnić szybkiego postępu. W brakku 
zupełnie dobrych wyników syntetycz
nych, musimy poprzestać na powodzeniu 
przybliżonem. Tak więc od lat kilku 
rozpowszechniają się w użyciu lakiery, 
w których żywice są zastąpione przez 
celuloid albo octan celulozy, dalsze je 
dnak postępy są tu konieczne.

I jeszcze jeden przykład. Corocznie 
z Ameryki południowej przybywają do 
Europy duże ładunki kory drzewa Quil- 
laya, której zastosowanie polega na za
wartości saponiny. Saponina znajduje 
się i w niektórych innych roślinach, np. 
w naszej mydlnicy, i jest glukozydem 
rozpuszczalnym w wodzie a roztwory ta 
kie mają własności, przypominające po
niekąd własności mydła. Wydobyta z ro
ślin saponina je s t  ciałem proszkowatem, 
bezpostaciowem, białem, i w stanie czy
stości chemicznej osiąga wysoką cenę 
sprzedażną, dochodzącą do kilkuset fran
ków za kilogram. Technika używa je 
dnak nie saponiny czystej, lecz wywa
rów z zawierających ją  roślin, i używa 
w rozmaitych zastosowaniach, ale prze- 
dewszystkiem do usuwania tłuszczów 
z włókien tkackich. Otóż synteza sapo
niny byłaby bardzo pożądana, a z tego 
samego powodu i syntezy takich ciał, 
jak  tauryna, cholina i inne czynne części 
składowe żółci zwierzęcej, której, jak 
wiadomo, używają również do wywabia
nia plam tłustych i w wielu jeszcze in
nych zastosowaniach, w papiernictwie, 
w hodowli winogron itd. Żółć zwierzęca 
jest trudna do przechowania, a czynne 
części składowe zawierają się w niej 
w ilościach niewielkich i przeto koszt 
ich wypada wysoki. Próby zastąpienia 
tych ciał wytworami syntetycznemi, do
konane w czasach ostatnich, o ile się 
zdaje, nie dały pożądanych wyników.

W dziale związków organicznych tru 
jących jest także bardzo wiele do zro
bienia. Nie mamy tu na myśli alkaloidów 
leczniczych, gdyż tutaj, pomimo, że alka
loidy rzeczywiste są ciągle otrzymywane 
z roślin, synteza chemiczna jednak do
starcza mnóstwa środków zastępczych, 
mniej lub więcej dobrze spełniających 
swoje zadanie. Ale istnieje mnóstwo in
nych, ostro działających i mających liczne 
zastosowania ciał organicznych, które 
z korzyścią mogłyby być syntezowane 
albo przynajmniej zastąpione przez pro
dukty sztuczne, zbliżone co do swego 
działania. Taka, naprzyklad, czynna część 
składowa proszku perskiego: jej cena 
jest niesłychanie wysoka, a jako środek 
przeciwko owadom domowym niczem nie 
daje się zastąpić. Szczęśliwy chemik, 
któryby dokonał syntezy tego ciała, na- 
pewno za jednym zamachem doszedłby 
do okazałej fortuny. Toż samo powtórzyć 
można ze względu na wyciągi nikotyno
we, których rolnictwo zachodnie używa 
obficie do przyrządzania środków prze
ciwko pasorzytom. Fabryki tytuniowe 
nie mogą nastarczyć żądaniom tych wy
ciągów, a tymczasem z badań wielkiego 
agronoma francuskiego, Schloesinga, wy
nika, że zakładanie plantacyj tytuniowyh 
z wyłącznym celem wytwarzania alka
loidu nie byłoby przedsięwzięciem eko
nomicznie możliwem.

Najwspanialsze jednak rezultaty prak
tyczne wydałaby synteza dyastazy. Cały 
świat nieustannie hoduje niewypowie
dziane ilości drożdży wyłącznie w celu 
skorzystania ze śladów zawartej w nich 
zymazy, która zamienia cukier na alko
hol i powoduje tworzenie się pęcherzy
ków gazowych w rosnącem cieście. Ho
dowla tych delikatnych pomimo swej 
prostoty istot jednokomórkowych, któ- 
remi są drożdże, je s t  z natury rzeczy 
bardzo kosztowna i bardzo niewygodna. 
Przypomnijmy sobie, że G. Bertrand do
konał pewnego rodzaju zaczątkowej syn
tezy jednej z dyastaz, wykazując, że 
sole. manganowe z kwasami organiczne- 
mi spełniają poniekąd czynność dyastazy 
względem soku z drzewa lakkowego j a 
pońskiego. Widocznie przeto mogą być
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otrzymane produkty sztuczne, które dzia
łają nawzór prawdziwych dyastaz na
turalnych. Wyrabianie sztuczne takich 
produktów, obdarzonych zadziwiającą 
energią działania, miałoby nieobliczone 
następstwa praktyczne. Wywołałoby bo
wiem nietylko przewrót zupełny we 
wszystkich przemysłach biologicznych, 
w szczególny sposób zmieniając je  i u- 
proszczając, ale dałoby początek zupeł
nie nowym przemysłom syntetycznym, 
które zastąpiłyby mnóstwo dzisiejszych 
metod naturalnych. Większa część na
szych środków żywności, które czerpie
my ze świata zwierzęcego i roślinnego, 
wyrabiałaby się wtedy w zakładach prze
mysłowych zapomocą dyastaz również 
fabrycznego pochodzenia. Możnaby po
wiedzieć, że przemysł osiągnąłby wtedy 
syntezę syntez, a liczne dzisiejsze me
tody fabrykacyi, chociaż wydają się nam 
niesłychanie doskonałemi, doznałyby kon- 
kurencyi ze strony metod nowych, bez- 
wątpienia znacznie ekonomiczniejszych 
i bardziej eleganckich.

Poczet naszych przykładów ogranicza
my rozmyślnie do kilku specyalności, na 
które zapewne mniejszą zwracano uwagę. 
Ale szereg przykładów możnaby przecią
gać do nieskończoności. Żartujemy nie
raz w sposób nader dowcipny z fabry
kantów zadań syntetycznych, uważają
cych za przedmiot najdogodniejszy dla 
siebie otrzymywanie szeregów ciał, „które 
dotychczas jeszcze nie zostały opisane”. 
Istotnie, je s t  rzeczą w pewnym stopniu 
pożądaną występować przeciwko takie
mu rozpowszechnionemu przyzwyczaje
niu. Nie zapominajmy jednak, że, ja k 
kolwiek w laboratoryach naszych prze
chowujemy „sto tysięcy zapomnianych 
preparatów w stu tysiącach zakurzonych 
słoików”, Przyroda codziennie w ytw a
rza kolekcye nieskończenie jeszcze bo
gatsze.

M.

Prof. dr. N. Z U  N T Z.

U D Z IA Ł D R O B N O U S T R O JÓ W  
W  S P R A W A C H  T R A W IE N IA  

U O R G A N IZ M Ó W  W Y Ż S Z Y C H 1),

Miazga pokarmowa stanowi tak dobry 
m ateryał do wyżywienia mikroorganiz
mów, że zrozumiałem się staje liczne osie
dlanie się tych ustrojów w przewodzie po
karmowym zwierząt. Jak wiadomo, nie
które z tych drobnych istot wydzielają 
fermenty, które działają rozkładająco na 
materye, będące z niemi w zetknięciu, 
podobnie ja k  fermenty trawienia, wytwa
rzane w organizmie zwierząt. W ten 
sposób sumuje się niejednokrotnie dzia
łanie bakieryj na zawartość jelita z dzia
łaniem fermentów, wytworzonych przez 
organizm zwierzęcy i słusznie powiedzieć 
można, że grzybki roztocze wzamian za 
skromną ilość pożywienia, znajdującego 
się w jelicie, zmniejszają pracę trawie
nia swego żywiciela. Słuszne to jest, ale 
tylko do pewnych granic. Niejednokrot
nie bowiem czynność rozszczepiająca 
grzybków ma na zawartość jelita cał
kiem inny wpływ, niż działanie enzymów 
własnych organizmu żywiciela, wskutek 
czego powstają materye nietylko nieprzy- 
noszące mu pożytku, ale nawet będące 
dla niego truciznami. I tak  np. Bacte- 
rium coli, znajdujące się stale w jelicie 
cienkiem i grubem człowieka oraz po
krewnych mu wszystkożernych, rozkłada 
dwusacharydy i wielosacharydy zupełnie 
tak, jak  to czyni maltaza i sacharaza, wy
dzielana przez jelito cienkie. Niejedno
krotnie jednak, przechodząc z jelita cien
kiego do dróg moczowych i innych or
ganów, wywołuje w nich chorobę.

Źródłem energii życiowej dla bakteryj 
jelitowych są zjawiska życiowe anaero- 
biotyczne, gdyż w treści je lita  brak tlenu. 
W  ten sposób niektóre z nich rozkładają 
cukier szeregu heksoz na dwie cząsteczki 
kwasu mlecznego, przyczem zaledwie 3%

*) N aturw iesenB chaften 1913.
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całkowitego ciepła spalania cukru zostaje 
uwolnione jako energia, podtrzymująca 
procesy życiowe mikrobów. W podobny 
sposób bakcyle masłowe rozkładają cu
kier rzeczywiście na kwas masłowy, kwas 
węglowy i wodór. Z całkowitej przytem 
energii rozłożonych węglowodanów żywi
ciel oprócz ilości ciepła, użytego przez 
mikroby, traci także i ciepło spalania wo
doru, który, według doświadczeń Oppen
heimera, stale uchodzi niespalony z ciała. 
Inne mikroorganizmy, które rozkładają 
nietylko cukier, ale i wielosacharydy jak  
krochmal i celulozę, wytwarzają przez 
swoje procesy życiowe kwasy tłuszczowe 
lotne, od kwasu octowego, aż do kwasu 
kapronowego, a może nawet wyższe człony 
szeregu, a oprócz tego znowu kwas wę
glowy i albo wodór, albo metan (CH4). 
Ponieważ ten ostatni jest równie nieu
chwytny dla organizmu, jak  i wodór, 
mamy przeto także tutaj obok ciepła 
uwolnionego skutkiem rozkładu i zużyt
kowanego przez drobnoustroje, pomimo 
zapotrzebowania ciepła przez żywiciela, 
jeszcze i stratę energii w postaci ucho
dzącego gazu palnego.

Inny szereg mikroorganizmów zaspa
kaja swoje potrzeby energii przez rozkład 
białka i jego produktów rozpadu. I te 
organizmy działają przedewszystkiem 
w ten sam sposób, co i normalne dostar
czone przez organizm enzymy, to je s t  
rozszczepiają białko przez hydrolizę na 
cząstki mniejsze, albumozy i peptony 
a wreszcie na ostatnie, zawierające azot, 
składniki białka, t. j. kwasy aminowe i za
sady aminowe. Ponieważ i normalny pro
ces trawienia zdąża również do rozpadu 
białka, aż na kwasy aminowe itd., przeto 
czynność mikroorganizmów wspomaga 
w tym względzie pracę narządu trawie
nia. Dalszy jednak proces życiowy więk
szości roztoczy wywołuje rozkład amidów 
i kwasów aminowych na amoniak i skła
dniki beztlenowe, tłuszcze, alkohole i wę
glowodór. Te ostatnie produkty są więc 
podobnie, jak  powstałe z węglowodanów 
gazy palne, albo całkiem bezużyteczne 
dla organizmu żywiciela, albo podrzędne
go dlań znaczenia. Wydzielony amoniak 
może wprawdzie być zużywany przez

bakterye do wytwarzania właściwych im 
ciał białkowatych, lecz czy tkanki zwie
rząt wyższych są zdolne do tak daleko 
posuniętej syntezy, jest conajmniej w ąt
pliwe. Aż do niedawna mniemano ogól
nie, że organizm zwierzęcy nie może 
użytkować z amoniaku w syntezie swo
ich materyj azotowych. Dopiero w naj
nowszym czasie zrobiono niektóre spo
strzeżenia, które przynajmniej upowa
żniają do przypuszczania takiej możliwo
ści. Główną ilość amoniaku, pochodzące
go z przewodu pokarmowego, wydzielają 
nerki albo w postaci niezmienionej, albo 
w połączeniach z bezwodnikiem węglo
wym w postaci mocznika. Tak samo 
cystyna, kompleks atomowy białka, za
wierający siarkę, zostaje uwolniony od 
siarkowodoru przez pewne grzybki roz
tocze i w ten sposób usunięty od zu
życia przez żywiciela.

Wogóle można rozważane dotąd grzyb
ki-roztocze, zamieszkujące jelito, uwa
żać za obojętne, albo prawie obojętne 
dla swego żywiciela. Gdy jednakże jedna 
z fermentacyj, połączonych z powstawa
niem amoniaku lub siarkowodoru, albo 
z silnym rozwojem gazów, stanie się 
istotnie silniejsza od normalnej, docho
dzi do podrażnień błony śluzowej jelita 
przez wytworzone produkty, w szczegól
ności przez niższe lotne kwasy tłuszczo
we i do mechanicznego uszkodzenia przez 
wzdęcie jelita pod wpływem gazów, roz
winiętych w niem w zbyt wielkich ilo
ściach. Metschńikow wykazał w najnow
szych czasach, że można zwalczyć te 
szkodliwe fermentacye przez używanie 
pożywienia bogatego w białko i węglowo
dany, t. j. mleka w postaci „Yoghurtu” , 
czyli w stanie fermentacyi wywołanej 
przez zaszczepienie pewnych bakteryj. 
Bakterye Yoghurtu, energicznie rozmna
żające się, przeszkadzają rozwojowi szko
dliwych twórców zgnilizny. W podobny 
sposób działa spożycie mleka kwaśnego, 
kefiru i sera w odpowiednim stanie doj
rzewania. I u wielkich zwierząt roślino
żernych można zauważyć modyfikacye 
fermentacyj szczególniej ważnych dla ich 
trawienia, wytwarzane przez regularnie 
przygotowany w niektórych okolicach
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„pokarm kw aśny”. U wielu zwierząt roz
wija się wskutek przystosowania do s ta 
łej obecności w jelicie powyżej wymie
nionych drobnoustrojów dążność do zu
żytkowania ich współdziałania na rzecz 
trawienia żywiciela, który w ten sposób 
oszczędza własnych sił chemicznych i me
chanicznych, korzystając z czynności ży
ciowych pasorzytów. Prof. Zuntz miał 
sposobność niedawno zbadać dokładniej 
ten fakt ze współudziałem d-ra Cron- 
heima. Idzie tu o sposób żywienia się 
ryb, takich jak  karp, lin itp., żywiących 
się drobnemi organizmami zwierzęcemi. 
Ryby te trawią pożywienie zarówno ro
ślinne jak i zwierzęce, gdyż mają wszyst
kie potrzebne potemu fermenty w wy
dzielinach jelita i gruczołów. Ale ilość 
tych fermentów nie wystarcza w okre
sach najszybszego wzrostu podczas lata 
do rozłożenia całego pobranego pożywie
nia. Tu zatem pomagają enzymy t r a 
wienne połkniętych zwierząt (skorupiaki, 
larwy owadów itd.). Gdy zdobycz obumrze 
w przewodzie pokarmowym ryby, nastę
puje strawienie jej ciała przez jej własne 
enzymy. Analogiczne zjawisko można 
stwierdzić, badając po śmierci żołądek 
napełniony miazgą pokarmową człowieka 
lub każdego innego zwierzęcia ssącego.

To „samotrawienie” przygotowuje sub- 
stancyę do resorpcyi przez jelito ryby. 
Enzymy, zawarte w kanale pokarmowym 
ofiary, są tak obfite, że pomagają także 
do strawienia pobranego równocześnie 
innego pożywienia i w ten sposób ujmują 
gruczołom jelita  ryby wydatną ilość ro
boty. Przekonano się, że w razie podnie
sienia ilości pokarmów wolnych od fer
mentów, wzrost ryb je s t  niedostateczny.

U wielu zwierząt kręgowych występuje 
podobne przystosowanie, głównie przez 
zużytkowanie zdolności trawiących grzyb- 
ków-roztoczy. W  różnych miejscach prze
wodu pokarmowego tworzą się zatoki, 
w których pozostają przez dłuższy czas 
wielkie ilości pożywienia bez zetknięcia 
z wydzielinami ciała zwierzęcia, które 
w odpowiednich odcinkach przewodu po
karmowego albo nie są wcale w ytw a
rzane, albo tylko w małej ilości. Ta 
stagnacya sprzyja rozwojowi pewnych

grzybków-roztoczy, przystosowanych do 
zawartości miazgi pokarmowej i przez 
swoję fermentacyę rozkładających w wy
żej podany sposób pożywienie tak, że 
wskutek tego staje się ono zdatnem do 
resorpcyi przez ten sam lub inny odci
nek przewodu pokarmowego.

Najbardziej rozpowszechnionem urzą
dzeniem tego rodzaju je s t  kiszka ślepa, 
która powstaje jako odnoga końcowej 
części jelita grubego.

U niektórych zwierząt, np. jednokopy- 
towych i gryzoniów, kiszka ślepa docho
dzi do takiej wielkości, że pojemność jej 
je s t  większa od połowy przewodu po
karmowego. Znaczenie ślepej kiszki dla 
strawienia pożywienia staje się jasnem na 
podstawie doświadczeń, wykonanych przez 
dr. Zuntza 8 lat temu, wraz z dr. Ustjan- 
zewem, na królikach. Ogromna ślepa 
kiszka tego zwierzęcia została oddzielona 
przez operacyę od przewodu pokarmo
wego i otwór jej został poprowadzony 
na zewnątrz. Po całkowitem wyzdrowie
niu okazało się, że zwierzęta zużytkowują 
również dobrze, a może nawet trochę le
piej, białko, tłuszcz i skrobię, zawartą 
w pożywieniu, że jednak celuloza po
karmu roślinnego, z której normalnie 
znaczna część była strawiona, obecnie 
została w znacznie większej ilości wyda
lona w kale. Z całą pewnością można 
było udowodnić, że kiszka ślepa nie wy
twarza żadnych wydzielin, któreby roz
puszczały celulozę i czyniły ją  podatną 
do strawienia, wobec czego zatem idzie 
tu  wyłącznie o udział bakteryj. Niemoż
ność rozpuszczania celulozy powtarza się, 
o ile się zdaje, u wszystkich zwierząt 
kręgowych. Przed kilku laty Knauthe 
w pracowni prof. Zuntza znalazł, że eks
trak t z błony śluzowej jelita karpiów 
rozpuszcza włókna roślinne, ale to od
krycie nie zostało później w doświadcze
niach kontrolujących potwierdzone. Może 
być, że badacz ten został wprowadzony 
w błąd przez to, że w materyale roślin
nym działały enzymy, roztwarzające na
wet celulozę, gdyż, jakkolwiek enzymy 
te są nader rzadkie w świecie zwierzę
cym, za to wśród roślin, a szczególniej 
w nasionach są wogóle rozpowszechnio
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ne. Podczas kiełkowania nasion jednym 
z pierwszych procesów jest przechodze
nie celulozy w ciało rozpuszczalne, wsku
tek czego z jednej strony zarodek ma 
otwartą drogę na zewnątrz, a z drugiej 
strony cukier wytworzony z celulozy 
służy mu za pożywienie. U zwierząt j e 
dynie Biedermanowi udało się udowodnić 
napewno istnienie fermentu, rozpuszcza
jącego celulozę, u ślimaków, u których 
wydzielina trawienna rozkłada celulozę 
na cukier. Możnaby dojść do przypusz
czenia, że i grzybki-roztocze, rozpuszcza
jące celulozę, oddziaływają na ten roz
twór przez rozszczepianie wielosachary- 
dów na dwu lub jednosacharydy. Do- 
niedawna jednak nie udawało się nigdy 
w kulturach tych bakteryj, któremi od
działywano na celulozę, wykazać cukru. 
Dopiero w nowszych czasach udało się 
Pringsheimowi wykazać istnienie enzy
mów cukrotwórczych, oswobodzonych od 
bakteryj, w ten sposób, że zabijał bak 
terye przez odpowiednie antyseptyki. 
W tedy można było stwierdzić powolne 
tworzenie się cukru w roztworze. Prings- 
heim objaśniał zjawisko w ten sposób, 
że żyjące bakterye natychmiast wchła
niają w swe ciało utworzony cukier i zu- 
żytkowują go do swoich procesów ży
ciowych. Procesy te, przebiegające bez 
tlenu, zostały już  powyżej wspomniane. 
Idzie tu o rozpad cukru wobec tworze
nia się kwasów tłuszczowych lotnych, 
dwutlenku węgla i gazów palnych. W e
dług tego całkiem prawdopodobnego po
glądu Pringsheima te procesy życiowe 
są tak intensywme, że z wytworzonego 
cukru nie pozostaje ani śladu. Pogląd 
ten jest potwierdzony przez odkrycie, 
które w tego rodzaju mieszaninach fer
mentacyjnych można zawsze łatwo stwier
dzić. Skoro tylko do mieszaniny fermen
tującej dodamy cukru, natężenie fermen- 
tacyi wzrasta wielokrotnie. To dowodzi 
niemożliwości nagromadzenia cukru w roz
tworze. Powstawanie cukru, któryby mógł 
być zużytkowany przez ciało zwierzęcia, 
według Pringsheima przypuścić można 
w ten sposób, że bakterye zostają zabite, 
a masy zawierające celulozę, pozostają 
potem jeszcze przez dłuższy czas w ze

tknięciu z ciałami bakteryj. Podobny 
przebieg nie je s t  możliwy w związku 
z fermentacyami w kiszce ślepej i jelicie 
grubem, lecz byłby możliwy dla zjawisk 
fermentacyjnych w przednich częściach 
żołądka złożonego przeżuwaczy, wśród 
procesów, które obecnie opiszemy do
kładniej.

Te części żołądka, poprzedzające żołą
dek właściwy, mogą z jeszcze większą 
pewnością, niż kiszka ślepa i przedłuże
nie jelita grubego, być uważane za ko
mory łermentacyjne. One nie wytwarzają 
żadnej wydzieliny, ani ich powierzchnia 
nie jest zdolna do . resorpcyi, gdyż jest 
pokryta nabłonkiem zrogowaciałym, po
dobnym do nabłonka jam y ustnej prze
żuwaczy. Jedyną wydzieliną zwierzęcia, 
z którą pokarm się tu styka jest ślina, 
która wytwarzana jest nietylko podczas 
żucia, ale i potem stale w niewielkich 
ilościach, które spływają do przednich 
komór żołądka. W komorach tych mieści 
się bardzo duża ilość miazgi pokarmowej 
i to średnio, w razie pożywienia bardzo 
bogatego wr celulozę, prawie tyle, ile może 
być żądane przez i x/2 — 2 dni. Dokład
niejsze badania tych spraw fermentacyj
nych, które tu zachodzą, przedsięwziął 
najpierw Tappeiner w ten sposób, że na 
celulozie, przepojonej rozmaitemi pożyw
kami zaszczepiał bakterye, pochodzące 
z tej części żołądka złożonego, którą zo- 
wiemy żwaczem i badał możliwie najdłu
żej fermentacyę, która rozwinęła się sil
niej po kilku dniach. Z tego wynikło, że 
podczas rozpuszczania celulozy powsta
wał bezwodnik węglowy i metan, a oprócz 
tego wielokrotnie już wymieniane lotne 
kwasy tłuszczowe. Że w żwaczu zwie
rząt przeżuwających procesy przebiegają 
tak samo, próbował udowodnić na pod
stawie analizy gazów żwacza, a nadto 
wykazując w treści żwacza lotne kwasy 
tłuszczowe. Twierdzenie jego jednak, że 
celuloza rozpuszczona w ten sposób ma 
tylko minimalne znaczenie pożywne dla 
zwierzęcia, nie utrzymało się w nauce. 
Prof. Zuntzowi wespół z Meringiem i in
nymi udało się mianowicie wykazać, żb 
lotne kwasy tłuszczowe, o ile się je  do
prowadzi do przewodu naczyniowego, są
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zużytkowane przez zwierzę, a energia, 
odpowiadająca ich ciepłu spalenia, idzie 
na korzyść zwierzęcia. Oprócz tego Hen- 
neberg i Stohmann udowodnili, że z wy
twarzanych przez fermentacyę wielkich 
ilości kwasów tłuszczowych znajdują się 
minimalne ich ślady w wydalinach zwie
rząt. Przez dokładne zbadanie procesów 
zachodzących w świeżej treści żwacza, 
wypompowanej zapomocą sondy, Markoff 
oznaczył ściślej znaczenie fermentacyi 
żwacza dla całkowitej gospodarki prze
żuwaczy. W razie normalnego żywienia 
zwierząt pokarmem, bogatym w celulozę, 
ja k  np. sianem, cały proces przebiega 
tak, że z celulozy powstają gazy palne 
w takich ilościach, że wytwarzają 6,9% 
całkowitego zapasu energii. Pozostałe 
3,1% rozpraszają się w postaci ciepła, 
powstającego skutkiem spraw życiowych 
bakteryj. Pozostaje zatem 90% energii 
celulozy w formie kwasów lotnych, m a
jących ciężar cząsteczkowy kwasu ma- 
słowego. Kwasy te resorbuje przewód 
pokarmowy zwierzęcia tak, że są spo
żytkowane do jego spraw życiowych 
i to, ja k  Zuntz z Meringiem i innymi 
udowodnił, kwasy wyższe według pełnej 
wartości spalania. Kwas octowy jednak 
nie zastępuje izodynamicznie normal
nych materyałów spożywczych, lecz wa
runkuje stopniowanie produkcyi ciepła 
zwierzęcia.

Tłum. J. G.
(Dok. nast.).

Korespondencja Wszechświata.
Aleksandrówka, 25 V I I I  1913.

Zjaw iska zmierzchowe.
W ciągu kończącego się miesiąca, nieod- 

znaczającego się zresztą ilością pogodnych 
zachodów słońca, miałam k ilkakrotnie spo
sobność zauważyć niezwykle intensyw ne za
barw ienia zorzy wieczornej.

.Zwłaszcza dn. 23 zjawiska zmierzchowe 
na niebie bez najlżejszej chm urki były w prost 
uderzające zarówno natężeniem  swem jak  po
stacią . Od g. 7 m. 20 północno-zachodnia

część nieba szybko przybierała barwę mocno 
różową, k tóra o g. 7 m. 30 utw orzyła -wy
soką piramidę, albo lepiej połowę dość wy
pukłej soczewki, stojącej prostopadle do 
widokręgu. Po paru  m inutach na południo
wej stronie piram idy ukazały się promienie 
tejże barwy, a o g. 7 m. 40 cała postać po
przednia rozłamała się na szereg szerszych 
i węższych promieni, rozchodzących się wa- 
chlarzowo z jaskrawo-pomarańczowego pasa 
nad poziomem. Jednocześnie nad widokrę- 
giem południowo-wschodnim, to jest w miej
scu  średnicowo przeoiwnem, ukazało się sze
roko rozlane światło o rosnącem stopniowo 
natężeniu, nieco opóźnionem względem zja
wisk na zachodzie, gdyż osiągnęło maximuin 
jasności o g. 7 m. 45, gdy zachodnia część 
nieba już silnie przygasła. W chwili tej 
mocno różowy odblask zalewał wielką połać 
nieba, zagarniając w blaski swe przechodzą
cego przez południk Jowisza.

Obraz planety tej, widzianej w luneoie, 
a przepasany, jak  wiadomo, szeregiem mniej 
lub więcej ciem nych smug, nie stracił je 
dnak nic na wyrazistości, znajdując się na 
tle  mocno różowem; tylko blask księżyców 
Jowisza jakby  nieco przygasł.

Była to ostatnia faza świetnego zjawiska; 
jaskrawe barw y poczęły szybko niknąć, i już 
o g. 7 m. 55 nie pozostało po nich ani śladu. 
Wogóle godną uwagi była szybka zmienność 
kształtów  zjawiska obok jednoczesnej in ten 
sywności i wyrazistości poszczególnych jego 
momentów.

Świt i zachód dnia następnego, bardzo po
godne, były już najzupełniej normalne.

Meteory.

Obserwując, zresztą zupełnie dorywczo, 
sierpniowy rój gwiazd spadających, zano
towałam, między innemi, m eteor o k ierunku 
ruchu  w prost przeciwnym kierunkow i tych  
gwiazd, t. j. skierowany ku punktow i ich 
promieniowania.

Mianowicie dn. 1L o g. 9 m. 14 ozasu śr. 
miejscowego (g. 9 m. 13 cz. warsz.) gwiazda 
spadająca blasku takiego jak  W enus i bar
wy żółto-zielonej przebiegła drogę od S Ka- 
sypeyi do K] Perseusza w ciągu około 1 sek. 
pozostawiając za sobą kró tką i nietrw ałą 
sm ugę bląsku.

Dnia tego, obserwując Perseidy przez pół
torej godziny wobec św iatła księżyca i nieba 
nieco zamglonego, naliczyłam 9 meteorów 
należących do tego roju; 2 były 2 wielkości, 
pozostałe 1-ej i jaśniejsze.

Gwiazdy z tego p u n k tu  promieniowania 
ukazują się jeszcze; wczorajszego wieczora 
(24), niezwracając bynajm niej uwagi na 
okolicę nieba, z k tórej należy ich oczekiwać, 
widziałam kilka. Stanisława Kosińska.
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Meteor.
Bilcza, 29 V III. 1913

Dn. 29 lipca r. b. o godz. 10 wieczorem 
obserwowałem w Bilczy (wieś położona o 9 

wiorst na pd. od Kielc) charakterystyczne 
zjawisko.

Padał deszcz, niebo było zupełnie zachm u
rzone, a na jego czarnem tle  przesunęła się 
niezbyt wysoko nad południową stroną, ho
ryzontu  z wschodu na zachód jakby  kometa. 
Miała ona kształt podłużnej mgławicy z ja- 
śniejszem jądrem  na przedzie, tej wielkośoi, 
co księżyc w pełni.

Zjawisko trw ało kilkanaście m inut (w mo
ich oozach) i stopniowo tracąc na blasku 
zanikło.

Jak długo trw ało wogóle, nie wiem, bo 
zauważyłem je, wychodząc z chaty .

St. Lencewicz.

Kalendarzyk astronom iczny na wrzesień r. b.

M erkury nie będzie widoczny; 16-go w po
łączeniu górnem ze słońcem.

W enus jes t Ju trzenką; wschodzi na po
czątku miesiąca o godz. l 1/ 2 po północy, 
w końcu zaś o godz. 3 po półn., 25 -go, 
w południe, będzie w połąozeniu z Regulu- 
sem, w odległości tylko 16' na północ. P la
neta  oddala się od Ziemi.

Mars wschodzi na początku miesiąca o lO^s 
wiecz., w końcu zaś w krótce po O1/^ wiecz. 
Ł atw y  jest do znalezienia na wschodniem 
niebie po silnym blasku, małem migotaniu 
i czerwonem zabarwieniu. Szybko posuwa
jąc  się na wschód przechodzi w ciągu mie
siąca z gwiazdozbioru Byka do Bliźniąt. 
Blask w zrasta dość szybko, o 0,02 wielkości 
dziennie. Średnica tarczy powiększa się z 1" 
do 8". P laneta wciąż znajduje się dalej od 
nas, niż słońce, ale nie przestaje się zbliżać.

Saturn  wschodzi przed l O ^  wiecz. na 
początku i o wiecz. —  w końcu mie
siąca. Świeci po wzejściu wyżej^ niż Mars, 
będąc dla oka nieuzbrojonego podobnym do 
Marsa. B rak mu tylko krw istego zabarwie
nia. Porusza się ruchem  prostym  po gwiaz
dozbiorze Byka, ale wolno, a w końcu mie
siąca stanie zupełnie.

Jowisz jes t wieczorami nisko na połudn.- 
zaohodzie. Jest to  świetna, biała, niernigo- 
cąca gwiazda.

W kalendarzyku na sierpień pisaliśmy, że 
Mars będzie jaśniejszy, niż S aturn . Przew i
dywanie to  nie sprawdziło się i wypada nam 
wyjaśnić, dlaczego. Obliczanie blasku pla
net je s t kłopotliwe, gdyż uwzględnić trzeba 
nietylko odległość od ziemi, ale i kąt fazy, 
a dla S aturna i położenie pierścieni. W  po-

dobnyoh razach wolimy zawsze opierać się 
raczej na bezpośredniej obserwacyi, niż na 
rachunkach, w których łatwo się pomylić 
i k tóre muszą być w części oparte na da
nych hypotetyoznych. Porównywaliśmy ze 
sobą parę razy Marsa i Saturna w lipcu 
r. b. i zawsze Mars był znacznie jaśniejszy, 
a blask jego względny powinien był jeszcze 
wzrastać. Nie uwzględniliśmy jednak w ięk
szej ekstynkcyi atmosferycznej dla Saturna, 
k tóry  świecił niżej. Kiedy podczas złącze
nia planety stanęły obok siebie, przeoczenie 
to  wydało się, gdyż Saturn  okazał się ja 
śniejszy. Dane do obliczania blasku planet 
zawiera fotom etrya ciał niebieskich Mullera.

Perseidy spadały w sierpniu w zwykłej 
ilości.

Dn. 15-go będzie całkowite zaćmienie księ
życa, u nas zupełnie niewidzialne, bo księ
życ będzie pod poziomem.

T. B.

KRONIKA NAUKOWA.

Stopień inteligencyi dżdżowników. D arw in i Ha- 
nel zaobserw ow ali, że dżdżowniki, k tóre, ja k  w ia
domo, nocą wciągają, liście do sw ych  nor, czy
nią to  w  ten  sposób^ że w  większości p rzypad
ków  w ierzchołek liści zw rócony je s t  ku  dołowi. 
D arw in  objaśniał to , przypuszczając, że dżdżow 
niki posiadają pew ną in teligencyę, k ieru jącą d a 
ną czynnością. Obecnie pogląd ten  je s t  zw alcza
ny przez H , Jordana, k tó ry  opiera się na w ła
snych obserw acyach, czynionych nie ty lko  w  go 
dzinach rannych, k iedy  m ożna obserw ow ać j e 
dynie w yn ik i nocnej pracy dżdżowników, lecz 
i  w  porze nocnej, k iedy  m ożna być św iadkiem  
sam ego przebiegu tej pracy. O św ietla on spraw ę 
tę  w  sposób następujący, Bobaki w  nocy w y 
chylają  z nor przednią część ciała i w praw iają 
j ą  w  ruch  w ahadłow y, m ajacy na celu poszuki
w anie iiści, i skoro ty lko liść ja k i napotkają, 
s ta ra ją  się go w ciągnąć do nory. W  czynności 
te j dżdżow niki nie szukają — zdaniem  Jo rd an a— 
żadnej określonej części liścia, lecz w ciągają go, 
chw yta jąc  za tę  część, z k tó rą  się w  poszukiw a
n iach przypadkow o zetknęły. K iedy  jednak  
dżdżow nik sta ra  się w ciągnąć do nory  liść, ujętę 
w  m iejscu do tego  się nienadającem , w ted y  na
potyka trudności nie do przezw yciężenia i m usi 
albo czynności te j zaniechać, albo też u jąć  liść 
w  innem  miejscu, bardziej się do tego nadają- 
cem. P ró b y  w ciągania liści odbyw ają się w ięc 
zupełnie bezplanowo; przypadek jed y n ie  k ieru je  
tem , czy robak odrazu, czy też po dłuższych pró
bach ch w y ta  za w ierzchołkow ą część liścia. W o
bec tego  zaś, że w ierzchołek liścia stanow i dla 
dżdżow nika część do jego  celów  najp rzydatn ie j
szą, i że w  ten  ty lko  sposób u ję ty  liść daje się 
naogół w ciągnąć do nory, przeto  w  tem  tk w i 
przyczyna, dlaczego isto tn ie  znajdujem y najw ięk
szą ilość w ciąganych  przez dżdżow ników  liści 
zw róconem i w ierzchołkam i ku dołow i, j .  6.

(N aturw is. W och.).
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SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od 11 do 20 sierpnia 1913 r.

(W iadom ość S tacy i C e n tra ln e j M e teo ro lo g iczn e j p rz y  M uzeum  P rz em y słu  i R olnictw a w W arszaw ie).
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B arom etr red. 
do 0° i na cięż
kość. 700mm-f-

Tem peratura SI. Cels
Kierunek i prędk. 

wiatru w m/sek.
Zachmurzenie

(0 -1 0 ) Su
m

a
op

ad
u

UWAGI

7 r . 1 p. | 9 w. 7 r. 1 p. | 9 w. Najw. Najn. 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. | 1 P- | 9 w. mm

11 49,4 50,4
1
51,8 13,8 18,3 15,8 20,0 11,3 s w 3 s w 4 s w , 9 © 7 1 8,9 » l 30 p . 5

12 51,5 51,0 49,5 14,6 21,7 19,4 22!) 12,3 s w , s w ( s w 2 0 0 © 4 2 0,9 • 1 n.

13 46,5 49,7 50,6 13,9 16,5 14,9 19,5 12,6 W 3 N W , w , 1 0 # 0 6 2 1,2 • 7 a .— 10 a.

14 50,9 50,2 49.1 13,0 18.2 11,7 18,6 10,6 s w , s e 4 n e 6 9 10 1 0 * 23,1 • 5 p .— 9 p . •  n.

15 43,6 43,8 43,8 11,6 12,9 13,9 14,2 10,5 w 2 S W 2 s w , 10 • 1 0 * 10 14,3 7 a .—  1 p. # n .

16 41,8 41,7 42,6 12,2 14,5 13,9 17,0 12,0 W 3 s w 4 s w 6 1 0 . 10 10 8,4 • 7 a .— 12 n.

17 42,3 42,2 42,5 13,9 12,8 13.2 15,3 11,9 s e 6 s e 6 w 4 4 1 0 « 9 2,3 • 1230 p .— 4 p.

18 46,1 48,2 50,2 13,8 18,0 16,7| 20,6 11,9 SW 4 s w 3 W 3 0 5 9 0 —

19 49,7 50,0 50,2 15,7 17,2 16,9 19,6 14,3 SW 4 s w 4 s w . 10 10 10 0,5 • 10 a.-— 11 a.

20 49,3 49,0 48,7 15,4 20,0 17,6 21,6 15,0 s w 2 s w 3 o 10 0 8 3

Śre 1 
dnie 147,3j 47,6 47,oj 13,7 17,0 15,4 18,9 12,2| 2,9 3,7 2,9 7,7 8,4 6,2 - |

Stan średni barom etru  za dekadę J/a (7 r-—(—1 p j —9 w.) =  747,6 mm

Tem peratura średnia za dekadę: V* P,—|~ 2 X 9 w .)=  15°,4 Cels.
Suma opadu za dekadę: —  59,6 mm
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