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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Á L L A T T A N .
(Rovatvezető :

(8 .)  AZ OCZEÁNOK MÉLYSÉGÉBEN
é l ő  r á k o k r ó l  érdekes adatokat 
közöl (Archives des Sciences de la 
Bibliotéque universelle) Al. H u m -  
b é r t ,  azon angol tudományos expe- 
ditió egyik tagja, mely a „ Challenger “ 
nevű hajón már mintegy másfél év 
óta az oczeánok természeti viszonyai
nak kutatásával foglalkozik.

Kiváló érdekű ugyanis az a föl
fedezés, miszerint a nagy mélységek
ben élő héjanczok látószervei sokszor 
egészen elsatnyúlnak. Teneriífa és 
Szt.-Tamás szigetek között 3475 mé
ternyi mélységben fedezték föl az 
első ily vak állatot, mely külsejére 
nézve a rákfélékkel (Astacidae) min
denben megegyezik, de tőlök szemei
nek teljes hiánya által különbözik. E 
hiány oly nagymérvű, hogy nem csak 
a szemek és azokat hordozó mozgé
kony nyelecskék hiányzanak, hanem 
még csak a hely sem vehető észre, a 
hol e szerveknek elhelyezve kellene 
lenniök. A talált hímpéldány hoszsza 
12 centiméter, s hoszszú, még testé
nél is hoszszabb vékony lábairól 
Deidamia leptodactyla nevet kapott.—  
Egy más fajt ugyanazon nemből 
(Deidamia crucifer) az Antillák körül 
825 méternyi mélységből fogtak ki. 
Ugyanitt akadtak egy más vak hé- 
janczra is, mely a mi folyami rá
kunkkal egyazon nembe tartozik, s 
melyet Astacus Zaleucus-ndk neveztek 
el. Ennek a szemei helyét két gömbö
lyű üregecske foglalja el, mintha va
laki látószerveit tövestől kitépte volna. 
Az Andaman- szigetek közelében, 
mintegy 5 00  méternyi mélységből, 
szintén egy vak rákfaj (Nephropsis 
Stewartii) került napvilágra.

Tévednénk azonban, ha ezekből 
kiindúlva, azt hinnők, hogy vala-

K r ie s c h  J ános .) 

mennyi nagy mélységekben élő hé-  
jancz szemei el szoktak tűnni ; sőt 
ellenkezőleg, a tapasztalás azt bizo
nyítja, hogy némelyiköknek igen is 
kifejlett látószerve van, így péld. két, 
a Schizopodák családjához tartozó 
szép faj, (Gnathophausia), melyet a 
„Challenger“ állattudósai 1830—  
4020  méternyi mélységben fedeztek 
föl, szabályos alkotású s mozgékony 
nyelecskéken álló szemein kívül még 
a második rágony-páron is egy-egy  
mellékszemet visel. E különös saját
ság annál feltűnőbb, minthogy a hé
janczok osztályában ily mellékszemek 
a tor és potroh egyes részein eddig  
tudvalevőleg egyedül csak az E u - 
phausidák családjában voltak ismere
tesek. D r . Horváth Géza.

. (9.) A ROVAROK SZAGLÁSÁRÓL.---
Minden természetbarát és főleg va
dász előtt ismeretes, hogy a maga
sabb szervezetű emlősöknél és mada
raknál a szaglás érzéke átalában nagy 
mértékben ki van fejlődve. Kevésbbé 
ismeretes talán, hogy ezen érzék sok
szor a rovaroknál is oly magas fejlett
séget ér el, mely még a legfinomabb 
szaglású állatok, az őzek, szarvasok, 
antilopok stb. szaglásával is vete
kedik.

A rovarok szagló-szerve , mint 
tudjuk, a csápokban van elhelyezve; 
és a mindennapi tapasztalás mutatja, 
hogy a mely rovarok táplálékuk b e
szerzésénél főleg szaglásuk segélyére 
vannak utalva, mindig bunkós vagy 
lemezes csápokkal birnak, mint a 
melyek a szagos anyagok megérzé
sére nagyobb terimével rendelkeznek. 
Ilyenek péld. a ganéjbogarak és a 
dögészek (Necrophorus), melyek már 
több száz lépésnyire megérzik vala
mely ganéjrakás, illetőleg dög jelen-
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létét, s rövid idő alatt tömegesen  
szoktak körébe gyülekezni.

A finom szaglás legkitűnőbb pél
dáját azonban bizonyára a Corsica 
szigetén tenyésző Pachypus cornutus 
hímpéldányai szolgáltatják, a mint 
azt R e v e 1 i é r e franczia rovarász a 
„Petites Nouvelles Entomologiques“ 
ezidei évfolyamában közli. E csere- 
bülyféle bogár szárnyatlan nőstényei 
ugyanis állandóan a föld alatt tar
tózkodnak ; a szabadon élő és leme
zes csápokkal biró szárnyas hímek 
ennél fogva kénytelenek párjaik rej
telmét néha meglehetős mélységben  
(20— 25 centim.) kifürkészni és őket 
ott fölkeresni. Minthogy pedig a he
lyet, hol valamely nőstény tartózko
dik, semmi külső jel sem árulja el, az 
alkonyaikor szerteröpkedő lovagok 
fürkészetökben kizárólag szagló szer
vökre vannak utalva.

Szaglásuk ereje és finomsága va
lóban rendkívüli. Nevezett rovarász 
írja, hogy alig ásott ki egy nőstényt 
lyukából, a hímek nemsokára sere- 
gestől előteremtek, folyvást körülötte 
repkedtek és belé ütődtek —  oly 
hévvel, hogy csaknem szemeit kiver
ték. Midőn a nőstényt feltűzte, az 
bizonyos tejfehér folyadékot lövellt 
ki magából, melyből egy kevés ka
bátja újjára hullott. Kabátja ennek 
következtében három napig oly vonz
erővel birt, hogy valahányszor csak 
a mezőre ment, 'mindannyiszor a 
legrövidebb idő alatt számtalan hím 
rajzott és zúgott körülötte. —  Még 
inkább meggyőződött azonban a hí
mek szaglásának erejéről, midőn egy 
élő nőstényt a szabadba vitt. Csak
hamar egész csapat hím repült felé —  
mind azon irányból, mely felé a szél 
fújt, a hol tehát az illető nőstényt 
megérezhették. Egy ily élő nőstény
nyel aztán képes volt a hímeket még  
oly helyeken is elővarázsolni, a hol 
jelenlétüket nem is sejtette volna, 
mint péld. mocsárokban —  és pedig  
nem csak naplementekor, a midőn 
rendesen röpkedni szoktak, hanem

tetszése szerint a nap bármely órá
jában, még verőfényes déltájban is.

D r . H. G.

(iO.) A BURGONYA Új ELLENSÉGE
A m erik áb an . —  A burgonyát egy új 
ellenség fenyegeti, az ú. n. burgonya
bogár y Doryphora decemlineata, mely 
gyors terjedése és szaporodása miatt 
az Egyesült-Államok burgonya-ter
mésében rövid pár év alatt már is 
roppant károkat okozott. Nem lehe
tetlen, hogy e csapás ép úgy, mint a 
szőlőpusztító Phylloxera tette, szintén 
átjön az oczeánon s veszedelmes mű
ködését Európa mezőgazdáival is 
éreztetni fogja. Nem tartom azért 
fölöslegesnek e kártékony rovart az 
eddig közzétett adatok nyomán itt 
röviden megismertetni.*

A burgonya-bogár alig 12 millim. 
hosszúságú, tojásdad idomú ; színe
zete agyagsárga, torján fekete foltok
kal, röptyűinek hoszszában pedig  
fekete csíkokkal. Tulajdonképeni ha
zája a Sziklás Hegységekben van, hol 
egy vad burgonyafajon (Solanum 
rostratum var. carolinense) él. Alig 
kezdték a szelíd burgonyát ama hegy
ségek tövében elterülő vidéken mű
velni, e rovar csakhamar reá kapott 
s pusztításait mindinkább fokozva, 
bámulatos gyorsasággal kezdett ter
jedni kelet felé. 1859-ben még 100  
mérföldnyi távolságban volt nyugatra 
Omaha városától, Nebraska állam
ban; 1861-ben már Jowában jelent
kezett; 1864- és 1865-ben roppant 
pusztításokat okozott Missouriban, s 
először köszöntött be Illinoisban. 
1868-ban Indianáig haladt; 1870-  
ben megjelent Ohioban és Canada 
határain, sőt Pennsylvánia , New- 
York és Massachusets államok né
mely vidékein is. E szerint rövid 
tizenegy év alatt nem kevesebb mint 
1700 mérföldnyi utat tett. 1871 - ben

* Rövidebb ismertetése már a „Ter
mészettudományi K özlöny44 1872-ik évi 
folyamában is megjelent. IV. köt. 274. 1.

Szerk.
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roppant mennyiségben lepték el e 
falánk rovarok a Detroit folyó part
jait, Michiganban ; innen úszó leve
leken stb. átkeltek az Erié tavon s 
megtámadták a St. Clair é3 Niagara 
között fekvő területet. —  Vájjon nem  
kerül-e most Európára a sor ?

E rovar annál veszedelmesebb, 
minthogy évenként két vagy három 
nemzedéke lévén, rendkívüli gyorsa
sággal szaporodik. A burgonya gu
móit nem bántja ugyan, —  de leve
leivel táplálkozván, azokat oly nagy 
mértékben pusztítja, hogy a leveleik
től megfosztott és letarolt növények 
aztán a gumóképzésre alig vagy épen 
nem képesek. Mihelyt az ültetvények 
tavaszszal kikelnek, a földben áttelelt 
rovarpéldányok mihamar előterem
nek és megkezdik gyászos működé
süket. A nőstény 7 0 0 — 1200 szép 
narancssárga petét tojik, s azokat 
12 — 30 darabból álló csomócskákban 
a burgonyalevelek alsó oldalán he
lyezi el. E petékből az álczák jó idő
ben 5— 6 nap alatt k ikelnek , és 
azonnal a levelek rongálásához lát
n a k ; mintegy 17 nap múlva a földbe 
bújnak s ott bábbá alakúinak ; e báb
nyugalom 10— 14 napig tart, minek 
lefolyása után már tökéletesen kifej
lett rovarok gyanánt jönnek elő, 
csakhamar párosodnak és a petera
kást megkezdik. Ekként, ha az idő
járás kedvező, e bogárnak egy év 
alatt három nemzedéke is van.

A kiirtására tett kísérletek eddig  
még nem igen jártak sikerrel, mert 
az ajánlott ellenszerek vagy nem  
használtak, vagy nem voltak gyakorla
tilag alkalmazhatók. Fokozott éber
séggel kell ennél fogva ügyelnün^ne-  
hogy e kártékony rovar a két világ
rész között fennálló élénk közlekedés 
és sűrű érintkezés folytán hozzánk 
Európába is elkerüljön. Főleg az 
Amerikából behozott tenyész-burgo- 
nya beszerzésénél a legnagyobb elő- 
vigyázattal s óvatossággal kell eljár
nunk. D r . H. G.

Az ügy fontosságánál fogva hozzá 
csatolhatjuk még a fenntebbiekhez az 
idéztük ismertetés következő pontját: 
„Ha e bogár a burgonya leveleit már 
mind leette, akkor a szőlőre is át
csap. Egyedüli biztos irtószere az, ha 
a bogarakat álczástól, petéstől, min
denestől együtt össze szedjük. Meg
jegyzendő különben, hogy a minde
nütt közönséges Coccinellidák (Ka* 
talinka bogarak) e veszedelmes bogár 
petéit és álczáit szen ved éllye l kere
sik föl és emésztik meg." Szerk.

( 11 .) Ú ja b b a n  f ö l i s m e r t  k á r t é 
k o n y  Á l l a t o k  —  1) Az amerikai 
burgonya-bogár , Doryphora decem- 
lineata. (L. a jelen fűz. 42 7-ik lapján.)

A répának is két új ellensége tá
madt , melyekre C o h n  a „Land- 
wirth“-ban hívta föl a figyelmet. Az 
egyik

2) Atamaria lineáris nevű 1 \  3 
milliméter hosszú, 2, 3 millim. széles 
répabogárka, melyet főkép Franczia- 
országban jól ismernek, a hol már 
nagy károkat tett. A másik

3) a Silpha atrata á lczája , mely 
a gyögéd, úgynevevezett szívlevelek
nek lerágása által nagy károkat tehet. 
A fekete színű álczák sajátságos la
pos, hosszúkás alakúak, csápjaik 3 
izűek.

Már régóta ismeretes ellensége a 
répának a répa-fonálféreg, melynek 
tejfehér, homokszemhez hasonló testű 
nősténye a gyökérrostokon ül néha 
roppant számmal.

4) Chrysomela adonidis Jaeger G. 
szerint Württembergában a repcze 
ellenségének bizonyúlt be, és pedig 
e bogárnak álczája, mely 1 — 1 *3 cen
timéter hosszú, fölül sötétzöld, barna, 
alúl világosabb; a báb sárgavörös 
színű. Junius derekán jelenik meg a 
0*6— 0-9 centim, hosszú, vörös színű, 
feketén jegyzett bogár. Tulajdonké- 
peni tápláló növénye az Adonis au- 
tumnalis, de a repcze leveleit és virá
gait is teljesen leeszi.
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5) A szőllő-tetü,Phylloxeravasta- 
tr ix . (L. a megelőző füzetben, 397.1.)

6) A Jóreménység fokán Be eke r  
a beteg szőlőtőkéken egy Acarus- 
féle állatot talált, mely a gyökereken, 
a kéreg hasadékaiban él, és ott csőrét 
a nedvdús sejtszövetbe mélyeszti. 
Ezen nyílásokon azután kifolyik a 
nedv, minek következtében a növény 
növése folyvást csökken, míg végre 
teljesen ki nem vész.

7) Ortalis fuminans nevű légy 
álczája K ü h  n észleletei szerint a fia
tal spárga-ültetvényeket néha oly 
nagy számmal lepi el, hogy alig ma
rad növény, melyet ne bántanának. 
Az áttelelt bábból aprilisben kel ki a 
légy, és május végéig a fejlődő spárga 
fejecskéibe rakja petéit. A petéből 
kikelő álczák a szárba hatolnak, abba 
utakat rágnak, s így a spárga kifejlő
dését gátolják.

8) G r e f f  észlelte, hogy aburgo- 
nya-betegségek egy neme az által 
idéztetik elő, hogy a gumókba fonál
férgek (Pelodencí) hatolnak.

9) K ii h n jelentést tett a Cephus 
pygmaeus álezájának kártékony föllé
péséről. Ez az áleza, az eddigi ta
pasztalatok szerint, csak a búzán és 
rozson fordúl elő , míg az árpán és 
zabon soha sem. Az áleza a szár 
belsejében él, és rágását rendesen a 
füzér és az első bütyök közt kezdi, s 
egészen a tövig lehat. Testszíne sár-

CSILLAG TAN ÉS  

(Rovatvezető :

(iO.) Az 1871-IK ÉVI IDŐJÁRÁS
Ma g y a r o r sz á g b a n . —  A következő 
adatok Dr. S c h e n z l  G u i d ó  úr
nak az. Akadémia elé terjesztett dol
gozatából vannak merítve.

Az időjárási adatok közt mindig  
első helyen állanak a melegségi viszo
nyok, A legalacsonyabb évi átlagot 
mutatja Árva-Váralja 4*0, a legma
gasabbat Fiume 1 3 -4 0 .  fokot. Össze
hasonlítván az ez évi átlagokat az 
egyes állomásokra nézve ismeretes

gás fehér, feje barnás sárga; hossza 
1 0 — 12 millim., szélessége 2 millim. 
A szalmából kivéve -S* alakúlag hajlik 
össze. £

10) Botys silacealis kis pillének  
álczája Magyar-Ovárott a kukoricza 
ellenségének bizonyúlt be. A pille 
juliusban repül, és augusztusig rakja 
a nőstény egyes sárga petéit a kuko
ricza virágzatának csúcsaira. A kikelő 
álczák a szár belét emésztik, kinőtt 
állapotban majdnem 1 hüvelyk hosz- 
szúak, csupaszok, fejők gesztenye
barna. A hernyók a szár alsó részé
ben áttelelnek, és csak tavaszkor bá- 
bezzák be magukat.

T a s c h e n b e r g  a kukoriczá- 
nak még két más ellenségét említi.

11) az Anthomyia funesta  nevű új 
légyfajt írta le K íi h n , mint a Lupi- 
nok ellenségét.

12) Anerastia lotella álezájában a 
rozs egyik betegségének okozóját is
merték föl. E lepke életmódját már 
régebb idő óta ismerték , de hogy a 
rozsot is pusztítja, annak csak újab
ban jutottak nyomára. Az általa oko
zott betegségnek jellemző ismertető 
jele az, hogy a növényhajtások olda
lain sajátságos tokok láthatók, m e
lyekbe a hernyók lakomájuk után 
visszahúzódnak. A sárgás hernyó 
15 — 17 millim. hosszú és harmadfél 
millim. széles. V.

METEOROLOGIA.

H e l l r r  Á gost.)

rendes mérsékletekkel, azt találjuk, 
hogy 1871 -ben a hőmérsékletek kivétel 
nélkül alacsonyabbak voltak átlagosan
1 *4 fckkal. Budának évi átlaga 
8*9 fok volt , holott reryles átlaga 
10-9 fok.

Vegyük továbbá szemügyre a 
legmelegebb és leghidegebb hónapok 
közti különbséget. Ha Fiúmét nem 
veszszük tekintetbe, minthogy ez ten
germelletti fekvésénél fogva egyedül 
áll, azt találjuk, hogy a különbség
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a magyar korona országaira nézve 
29*3 C.°-ot tesz.

Budapesten a deczember és julius 
közti különbség 2 8 * °  -ra rúgott.

A legmagasab hőfok észleltetett 
Losonczon “f - 3 8 7 0 C., a legalacso
nyabb Árva-Váralján — 30*3 C. fok. 
Budapesten volt a m axim u m -|-3 2‘6°, 
a minimum — 16*0°.

A legnagyobb szélsőségeket mu
tatják Losoncz, Segesvár, azután Ko
lozsvár és Nyíregyháza, hol a különb
ség 60  foknál többre rúgott. Buda
pesten 48*6 C.°-ot tett a különbség 
a legnagyobb és legkisebb mérséklet 
közt.

A légnyomás eloszlásáról valamely 
meteorologiai területen mindaddig  
biztosat nem állíthatunk, bármilyen 
érdekes legyen is ez a tárgy, míg az 
egyes állomások tengerfölötti magas
sága nincsen pontosan meghatározva. 
Nagyon kívánatos lenne tehát az 
ebben a tekintetben szükséges lejt- 
méréseket megtenni. Annak hiányá
ban csupán a légnyomás ingadozá
sainak tanúlmányozására szorítkoz
hatunk az egyes helyeken.

Az ország valamennyi részeiben 
a különbségek legnagyobbak január
ban és deczemberben (32— 33 •milli
méter). A légnyomás átlagos évi in
gadozása az év folyamában 34*4 mil
liméterre rúgott.

A páranyomás és légnedvességi 
észlelések nem történtek 1871-ben  
elegendő számban, úgy hogy ezen 
viszonyokról magunknak képet nem  
alkothatunk.

A csapadék magassága Magyar- 
országban Fiume kizárásával ezen  
évben 76*3 centiméter volt. Ezen 
mennyiség azonban az egyes állomá
sokra nézvé igen egyenlőtlenül oszlik 
el, úgy hogy még igen közelfekvő 
helyeken is nagy a különbség.

Legkisebb volt a csapadék meny- 
nyisége L osonczon , Szegeden és 
Budapesten, 42*6, 51*5 és 52*0 cen
timéter. Legnagyobb csapadékmeny- 
nyiség esett Fiúméban, azután Ora-

vicza, Orsóvá és Ruszkabánya kör
nyékén 137*7 centim. Azon napok 
száma, melyeken csapadék esett a 
magyar területen, átlagban 126 cen
timéter volt, legkevesebb esős nap 
fordul te lő  Esztergámban, Selmeczen, 
O-Gradiskán, Szegeden, Pozsonyban 
(79  86 nap), legtöbb Árva-Váralján 
és Brassóban (179 — 180 nap).

A csapadék-mennyiség megálla
pítása több nehézséggel jár mint a 
többi meteorologiai elemeké. Csak 
sok évi és sok helyen történő meg
figyelések alapján lehet biztosat állí
tani. Ennek hiányában az egész 
Magyarországra vonatkozó rendes 
csapadék-mennyiség vétetett alapúi, 
a miből kitűnik, hogy az 1874-ik  
év csapadék-mennyisége a közép
értéknél 10 centiméterrel nagyobb 
volt.

Fiúméra nézve ellenben aránylag 
száraz év volt, mert 32*7 centimé
terrel maradt az átlag mögött, mely 
hét évi észlelés folytán 170*3 centi
méterre tehető. H. Á.

( 1 1 . )  A N a p  HŐMÉRSÉKLETÉRŐL. 

S e c c h i  legújabban a Nap hőkisu
gárzását összehasonlította a villany 
fényével oly czélból, hogy ebből a 
Nap mérsékletére következtessen ; 
azért a villany fényével, mert mes
terséges fény- és hőforrásaink közt 
erélyességre nézve ez közelíti meg 
leginkább a Napot. Secchi e czélra 
külön készüléket (Thermoheliometer) 
szerkesztett, melynek befeketített 
hőmérő-gömbjét a villanyfény suga
rai hatásának tette ki, és észlelte, 
hogy mennyivel magasabb a gömb 
mérséklete mint a környezeté. Ugyan
ezt a kísérletet hajtotta végre a Nap
pal is, meghatározván erre nézve is 
a mérsékleti többletet. E mérsékleti 
többlet azonban függ a sugárzás eré- 
lyességétől, a sugárzó felület nagy
ságától és a hőforrás meg a hőmérő 
közti távolságtól. A Nap feszinét és 
távolságát ismerjük, — ugyanezek 
az adatok megszerezhetők a villany
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fényre nézve is ; s ha még észleltük 
a mérsékleti többleteket, melyeket az 
egyik és a másik hőforrás a feketített 
hőmérő-golyón okoz : könnyen kiszá
míthatjuk a sugárzási erélyességek 
viszonyát.

Secchi úgy találta, hogy a feke
tített golyó a villanyfénytől 0*395 
méter távolságban 3*6° mérsékleti 
többletet mutatott, —  míg a Nap 
(julius hó napjain délben tévén kí
sérleteit) 1 7*i 6°-ot. Egyszerű számítás 
útján ezen adatokra támaszkodva, 
azt találta, hogy a Nap hőkisugárzása 
3Ó*5-szerte erélyesebb mint az épen 
használt villanyfényé. E szám azonban 
kisebb mint valósággal lennie tk e l-  
lene, mert Földünk légköre a Nap 
sugarainak tetemes részét elnyeli. 
Ha tehát a mérsékleti különbséget 
a légkör valamely magasabb réte
gében határozzuk meg, azt ott na
gyobbnak fogjuk találni. Csakugyan 
S o r e t a Mont-Blancon a mérsékleti 
többletet 2 i* i3°-n ak  találta ; feljebb 
valószínűleg még nagy óbb. A 2 7 • 13 0 
fokot véve már most a számítás alap- 
jáúl, a fennebbi 36*5 viszonyszám 
jóval nagyobbnak, t. i. 44*4~nek 
jő ki.

Egy későbbi kisérletsorozatban, 
midőn lehetőlej gondoskodva volt 
arról, hogy a használt villanyfény ne 
legyen hiba forrása, a kisugárzás 
viszonyszámát 47*5-nek találta; ez 
meglehetősen megegyezik az iménti 
44*4-del, midőn a Nap mérsékleti 
többletét 27*13-nak vettük fel. Ha 
tehát elfogadjuk alapúi ezt az utóbbi
2 I #i 3 °  mérsékletet, mely a valódi
nál bizonyára kisebb ; -— és felvesz- 
szük, hogy az izzó szénvégek közti 
mérséklet 3 0 0 0 0, mert a platina hu
zalt még képes megolvasztani ; és 
végre, hogy a sugárzás erélyessége 
aránylagos a mérséklettel : azt ta
láljuk , hogy a Nap mérséklete 
í 33,780°. De ha tekintetbe veszszük, 
hogy a mérsékleti többlet a légkör 
még magasabb rétegeiben jóval na
gyobb, úgy hogy valószínűleg lehet

azt 2 7°-ra tenni: akkor a Nap mér
séklete 169,980°. Secchi különböző 
oldalokról vizsgálván e kérdést, arra 
a következtetésre jut, hogy a Nap
nak eme általa számított mérséklete 

| ‘átalában véve elfogadható.* (N atú r- 
forscher. 1874. Nr. 22.)

Horváth M iklós.

( 1 2 . )  A NAPFOLTOK ÉS AZ IDŐ 

JÁRÁS. —  A Nap fölszinén mutat
kozó tünemények közöl különösen a 
napfoltok azok, melyeket régóta nagy 
szorgalommal tanúlmányóznak; s 
habár a rólok fölállított hypothezisek  
ezideig nem vergődtek is valami 
nagy tekintélyre, de mióta a napfol
tok föltünése és földünk meteorolo
giai viszonyai közt egy vagy más te
kintetben szembetűnő viszonyosságot 
tapasztaltak, az idevágó megfigyelé
seket és kutatásokat annál kitartób
ban folytatták.

A megfigyeléseknek azon fontos 
eredményeit, hogy a földdelejesség  
változása és a sarkfények szaporasága, 
hogy H o r n s t e i n  szerint a légsúly- 
mérőnek napi és évi ingadozása, 
hogy K l e i n  Á r m i n  szerint a cir- 
rúsfelhők föltünésének mennyisége 
(melyekről a Természettud. Közlöny 
IV-ik köt. 394-ik lapján van említés 
téve) kapcsolatban van a napfoltok
kal, újabb vizsgálatok követték; s 
eme viszonyosságokból kiindúlva, föl
vetették azt a kérdést: vájjon a nap
foltok tizenegy évi periódusának nem  
felel-e meg földünkön az időjárásnak 
ugyancsak tizenegy évi periódusa ? 
E kérdésre, ha nem feleltek is még 
meg véglegesen, de megoldásához

* Közlönyünk V-ik kötetében a 
407. lapon közöltük Zöllner számítga- 
tásait, mely szerint a Napfelszín közép  
hőmérsékletének 267000 C°-nál minden 
esetre kisebbnek kell lenni. Secchi most 
azt találja, hogy i3378o°-nál minden  
esetre nagyobb. Ha az efféle méregeté- 
sek és számítgatások megbízhatók len 
nének, úgy már elég szűk határok közé  
volna szorítva a Nap felszíninek közép 
hőmérséke. Szerk.
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közelebb jutottak egy lépéssel. így  
péld. D a w s o n, Canadában a Nagy 
Tavak közép vízállása és a napfoltok 
gyakorisága között újabban kölcsönös 
viszonyt talált. Dawson epochalis 
változásokat vett figyelembe. Ugyan
azon eredményre jutottak K i n g s t o n  
és L a k é  S u r v e y ,  kik me^ idő
szakos megfigyeléseket tettek. Az 
utóbbi szerint 1837-ben volt eddigelé  
a legtöbb napfolt, s 1838-ban az 
Ontario és Erié tavak vízállása a le
hető legnagyobbra nőtt. Minthogy 
pedig a tavak vízállásának változása 
arányosnak mondható a környékbeli 
évi esőzés középértékével, azt állít
hatjuk, hogy az említett fölfedezés 
újabb bizonyságúl szolgál a Lockyer 
és Meldrum által kimondott azon 
nézetre vonatkozólag, hogy a nap
foltok összhangzásban vannak az évi 
esőzésekkel.

Tovább menve, K o p p é n  W. az 
osztrák meteorologiai társaság folyó
iratának tavalyi folyamában megje
lent értekezésében —  áttekintve az 
egész földfelületet, s használva a 
rendelkezésére álló , még ugyan 
nem eléggé gazdag anyagot —  azon 
eredményre jut , hogy szembetűnő 
összhangzás van a 1 égkörünkbe li 
mérsékleti görbék és a napfoltok 
görbéi között, s azt mondja, hogy a 
napfolt-periodusok folyamában elő
álló változások a hőmérsékbeli vál
tozásokban tükröződnek vissza. E két 
dolog kétség kívül kapcsolatos egy
mással, ámbár okadatolt magyaráza
tát <§E. ideig  még nem lehet adni. 
K o p p é n  érdekes eredményként ve
zeti le, hogy az 1875-ík év valszinű- 
leg igen hideg lesz.

L. I.

E L  E T T A  N. 

( R o v a tv e z e tő  : T h a n h o f f e r  L ajo s .)

( 9 . )  M i l y e n  e l e d e l e k e t  e m é s z t

MEG LEGKÖNNYEBBEN A GYOMOR ? 

Mint ismeretes, az emésztési folya
mat mindjárt kezdődik már a száj
ban. A leharapott falatot fogainkkal 
összeaprózzuk, az összeaprózott fala
tot pedig nyelvünk segélyével, a 
nyállal összekeverve , pépes tésztává 
alakítjuk át. Ez azonban még csak a 
mechanikai munka. A szájnyálban 
erjesztő anyagok vannak, melyek már 
az alatt a rövid idő*alatt is, míg az 
étel a szájban marad, az eledelek  
keményítő részeit szőlőczukorrá vál
toztatják át. Az így átalakúlt falatot 
lenyeljük, midőn az a bárzsingon át 
beesik a gyomorba. A gyomor az 
emésztési miveleteknek második fő 
állomása. Itten a pépesedés és elfo- 
lyósulás még tovább fejlődik. A gyo
morfalak élénk összehúzódása folytán 
ugyanis folyton mozgásban vannak 
a lejutott eledelek, és a bővében levő 
gyomornedv nagyobbára föloldja 
még azon részeket is, melyek a száj

ban oldatlanúl maradtak. így áll elő 
az emésztet (chymus), mely nem egyéb 
mint a lényeit eledeleknek elegye a 
gyomor nedvével. Az emésztetben az 
eledelek keményítőjének czukorrá át
alakulása tovább folyik. Az ételek al
buminjának egy része változatlan 
marad, más része oldódik és átalakúl. 
A gyomorban azonban még nincsen  
befejezve a munka. 5 — 6 óra múlva 
átjut az emészet a belekbe, hol a fe
hérnyék tovább módosúlnak, a zsír 
emulsióvá és szappanná alakúi, a mi 
van még keményítő czukorrá, mely 
elegyből aztán a használható anyagok 
a felszívó edényeken át bejutnak a 
vérbe, míg a nemhasználható anya
gok a bélsárral kitakarodnak a szer
vezetből.

A tápszerek megválasztásának és 
emészthetőségének megítélése tekin
tetéből érdekesek B e a u m o n t  kí
sérletei, melyeket ő egy canadai va
dászon tett, kinek a hasfalán át egy 
a gyomorral közlekedő nyíláson ke
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resztül a gyo urába lehetett látni. 
Különböző tápszereket adott a va
dásznak, és vizsgálta, hogy a gyo
morban mennyi ideig tartózkodnak 
az egyes tápszerek. A főtt paczal és 
disznóláb már egy óra múlva eltűnt 
a vadász gyomrából; másfél óráig  
volt benne a sült vadhús; a  kenyér 
és hús két óra> a vad lúd és malacz* 
pecsenye harmadfél óra múlva mentát 
a belekbe. A sült marhahúsnak 2 3 4 
— 3Vg» mig a főttnek 3 '/2 4 ' / 2 
órára volt szüksége, hogy a gyomor
ból a belekbe juthasson. Ugyan ennyi 
idő kellett a friss, sült diszn$húsnak 
is. Legtöbb idő kellett a füstölt disznó- 
és marhahúsnak : egészen hat ó ra ; a 
borjúhús és kemény tojás öt és f é l 7 

a bárányhús négy és f é l  óra múlva 
hagyta el a gyomort.

Sokan azt hiszik, hogy a nyers 
tojás igen könnyen emészthető étel. 
Ez nem áll, sőt épen a legnehezebb 
ételek közé tartozik, mert a legszilár
dabb fehérnye is hamarabb feloldódik 
és átváltozik a gyomornedvben, mint 
a meg nem aludt tojásfehérje.

Sokaknak a tej is igen nehéz 
emésztetü lehet, bár azt gondolná az 
ember, hogy a sajtanyag  (casein) o l
datban lévén benne, a gyomorban 
nincs szükség a föloldásra. A tapasz
talat azonban azt mutatta, hogy a 
casein előbb megalszik a gyomor
ban és csak azután oldódik fel és 
válik alkalmassá a táplálásra.

Ha a fehérnye-tartalmú tápszere
ket nagyon megfőzik, kevésbbé ol
dódnak a gyomornedvben. A húsétel 
sohasem oldódik föl a gyomorban 
egészen. A keményítő is ellenáll az 
oldóhatásnak, még pedig annál to 
vább, mentői kevésbbé főtt meg. A 
gyümölcsök héja, mely sejtanyagot, 
úgynevezett celluloset tartalmaz, nem 
emészthető. D r . H . E .

(10.) A NAGY HIDEG HATÁSA AZ

Ál l a t i  s z e r v e z e t r e . —  Valamennyi 
állatnak a környezettől bizonyos 
fokig független hőmérséke van. A

Természettudományi Közlöny, ]VI. kötet. 1874,

különböző állatoknál különböző. Az 
emlős állatok testmelege 3 6 — 40  
Celsius fok, a madaraké 4 0 — 43 C° 
között in gadozik ., míg a vízben 
élő hidegvérű állatoknál néha alig 
több a környező víz hőmérsékénél 
1 — 2 C°-al. E hőmérsék az állati élet 
alaplényegét képező lassú égésnek 
terménye. A tüdő által felvett éleny 
által a szövetrészek folytonosan elég 
nek, az égés terménye a meleg, a 
mely a szerint kisebb vagy nagyobb, 
a mint kisebb vagy nagyobb fokú a 
szétbomlási folyamat az egyes állatok 
szöveteiben. Az emlősök és madarak 
testmelege igen kicsiny határok kö
zött ingadozik, kisebb fokú körlégi 
változások nincsenek rá befolyással; 
ezért ezeket B e r g m a n n  állandó 
melegií állatoknak nevezi, míg a hül
lők, két éltnek és halak hőmérséke a 
környező közeg szerint igen változik, 
azért ezek változó melegü állatoknak 
neveztetnek.

Az állatok élete csak e fölismert 
normális * hőingadozási határok kö
zött maradhat meg; ha a határokon 
felül emelkedik, vagy alább száll, ve
szély fenyegeti az életet. Az emberi 
test normális melege 37— 37*5 C°. 
Azonban e határokon felül is csap a 
meleg az ú. n. láz-bán, néha egész 
42°-ig, hol már komoly életveszély 
forog fenn. A testhőmérsék lejebb 
is száll a rendes alá bizonyos beteg
ségek vége felé, le egészen 33°-ig ,  
melyen alól a szervezet önálló élete 
nem maradhat fenn.

Ép , egészséges emlősszervezet a 
külhőmérsék nagyobb fokú ingado
zásainak is képes ellenállani. Nagy 
hideg esetén nagy fokú ugyan a me
legvesztés a bőrön át, de nagyobb 
fokú a melegtermelés is. így a test 
lehűlése meg van akadályozva. Egy  
bizonyos fokon túl azonban nem ké
pes a szervezet á nagy hideget elvi
selni, a melegtermelés nem pótolja a 
veszteséget, a test lehűl és a meg- 
fagyás beálltáig egész sora lép fel az 
életjelenségek zavarainak. Érdekesek
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azon kísérletek, melyeket W a 1 tb e r 
tett e zavarok tanúlmányozására ten
geri nyulakon. O a tengeri nyulakat 
fokról fokra nagyobb hidegnek tette 
ki, egészen a megfagyásig. Midón a 
test hőmérséke egy bizonyos fokig 
leszállóit, bizonyos lomhaság lépett 
fel a mozgásokban, későbben pedig 
az agyi működések mondták fel a szol
gálatot. Megfagyáskor a halál azért 
áll be, mert a szív működése azon 
módon csökken, a mint nő a hideg, 
úgy hogy utoljára megszűnik a ke
ringés, az agyba nem jut elég vér és 
beáll a halál. A tengeri nyulak test
melege ilyen fagyasztásoknál, ha a 
hideg alól fölszabadulnak, ismét az 
előbbi leend ; lassanként maguktól 
visszatérnek az elébbi életműködések. 
Ha azonban a test melege - f - i5 C °-ig  
lehűl, magától nem éled fel többé az 
állat. Télen alvó állatok —I- 4 °-ig le
hűtve is magukhoz térnek.

A sark-utazók ész leletei szerint 
ugyan ezen viszonyok ar emberre is 
állanak. Dr. K a n é ,  híres sarkutazó 
szerint, a nagy hideg hatása alatt, a 
mint nő a hideg, mind inkább fogy 
a kedve az embernek mozgást tenni ; 
utoljára annyira, hogy izmait teljesen 
képtelen használni. Majd köd borúi 
az érzékekre, gondolkozásra képte
lenné válik az agy, ellenállhatatlan 
álmosság lepi meg az embert A ne
vezett merész utazó, ki nem egyszer 
volt e fagyási halál révén, igen fáj
dalmasnak és kétségbeejtőnek írja 
le e félfagyott helyzetet.

W a 1 th e r kísérleteiben nevezetes 
még az, hogy a félig fagyott állatokat 
életre lehetett hozni akkor is, ha már 
úgy látszott, hogy minden életjelen
ségek kialudtak. Midőn a megfagyott 
állat m oígása teljesen megszűnt, s 
a szív többé nem vert, akkor lassan
ként fölmelegítette és mesterséges 
légzést eszközölt, és áz állat teljesen 
fölüdült. Az agy és az idegek, bár a 
hideg miatt huzamosabb ideig el 
voltak tompúlva(hüdve), a mesterséges 
égzés behatására ismét föléledtek.

A mi sark-utazóink erős hidegeket 
állottak ki. Érdekes leend megtudni, 
vájjon az ő észleleteik megegyeznek-e 
W a 11 h e r kísérleteivel és Dr. K a n é  
tapasztalataival. D r . H. E .

( 1 1 . )  M i é r t  j ó  t o r n á z n i  v a g y

NAGYOBB TESTMOZGÁSOKAT TENNI  

A N N AK , A KI SOKAT ÜL ÉS KEVESET

m o z o g ? —  Mindenki tapasztalhatja
—  ki csak kévéssé is figyel saját 
szervezete egyes szerveinek működé
sére — hogy a test különböző részei 
nem működnek ugyanazon erélylyel 
egyszerre ugyanazon időben. Ha egy 
jó ebéd után javában dolgoznak az 
emésztő szervek (a gyomor, a belek 
stb.), nehezünkre esik valamely in- 
tensivebb szellemi munkát végezni. 
Plenus venter, non studet libenter. 
Ugyan ilyenkor izmainknak működési 
képessége is alászáll, a lomhaság és 
izomerőtlenség egy bizonyos érzete 
terjed el tagjainkban. így van ez 
egyéb szervekkel is. Egyszer egyik
nek, másszor másiknak működése lép 
előtérbe; midőn aztán a többi szerv
ben kisebb vagy nagyobb fokú mun
kaszünet van. A szervek tehát ilyetén- 
képen egymás rovására váltakozva 
munkálkodnak. E fölváltott műkö
déssel az is vele jár, hogy a műkö
désben levő szervhez nagyobb meny- 
nyiségben tódul oda vér, a mi viszont 
azt vonja maga után, hogy a nem
működő részekben megcsökken a vér- 
tartalom. Kísérletileg ki van mutatva, 
hogy erős izommunkánál két annyi 
vér van az izmokban mint nyugvó 
állapotban ; ugyanekkor pedig meg- 
kevesbedik a vér az emésztő-szervek- 
ben és a májban. Viszont az emésztő
szerveknek fokozódott munkája szin
tén nagyfokú vérbőséggel lévén kap
csolatban, a mozgásra szolgáló szer
vek vér tar tál mának csökkenését vonja 
maga után. (Ranke.)

Normális viszonyok között, mi
dőn kellőleg fölváltva mindenik szerv- 
rendszernek kijut a maga munkája, e 
bő vérjárás  a működő szervekhez
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nem hagy semmi kártékony nyomot 
sem maga után. Nem így van a dolog  
azoknál, kik hivatásuknál fogva sokat 
ülnek, vagy bár mi okból keveset m o
zognak. Nálok a tétlen izmokba ke
vesebb vér jut. Ennek legelőbb is az 
a következése, hogy a vér a májban 
nagyon fölhalmozódik, úgy szintén a 
belekben is, melyeknek vére, mint 
ismeretes, a májon keresztül jut be a 
balszívbe. Ha ez állapot huzamosab 
bán tart, a vér lasúbb áramlása és 
pangása folytán kitágulnak a vissz- 
erek. Lassanként aztán kifejlődik az 
a kóros állapot, a mit „arany ér “-nek 
neveznek, melynek lényege tehát az, 
hogy a szívbe visszafolyó vér a gyo
morban, belekben, lépben és májban 
nagy mértékben fölhalmozódva ma
rad. Ez oly közönségesen ismert és 
oly sok kellemetlenségekkel járó bajra 
kilátásuk van mind azoknak, kik so-

M Ű SZ A K I

( 7 . )  F é n y í r á s  t e r m é s z e t e s  s z í 

n e k b e n . *  —  A photographia már 
nagyszerű eredményeket mutathat 
f ö l ; de egy föladatot még csak ezen
túl kell megfejtenie, t. i. azt, hogy 
miként lehetne a testeket természe
tes színökben levenni. Elég színes 
fényképet láthatunk ugyan itt is — ott 
is, csakhogy ezeken a szín utólago
san ecsettel van kifestve**; a tata
rozásnak (retouche-nak) egyik módja 
ez, mely azonban sokszor épenség- 
gel nem emeli a kép szépségét. A 
természetes színekben való fényírást 
úgy értjük, hogy a tárgyakat az ő 
eredeti színükben, egyes-egyedül a 
fény hatása másolja le. Temérdek  
kísérlet van már előttünk, melyek e

* Dr. H e r m á n  n V  o g e l :  „Die  
chemischen Wirkungen des Lichts und 
die Photographie in ihrer Anwendung  
in Kunst, Wissenschaft und Industrie" 
czímű művéből. Megjelent az „Interna
tionale wissenschaftliche B ibliothek“ k i 
adásában, Lipcsében. 1874.

** Ide tartoznak azok a színes fény
képek is, melyek K oller  tanártól a váczi 
utczában Calderoni kirakatában láthatók.

Szerk.

kát ülnek és keveset mozognak. Ha  
azonban a huzamosabb ülést időnként 
fokozott izomműködés (sok gyaloglás, 
tornázás, vívás stb.) váltja fel, e bajok 
nem fejlődnek ki. Nem fejlődnek ki 
pedig azért, mert mihelyt az izom- 
rendszer nagyobb mértékben mun
kálkodik, nagyobb mérvűvé válik a 
vérnek az izomba való áramlása is, 
a mi természetesen azt vonja maga 
után, hogy a belső szerveknek, a máj
nak, gyomornak, beleknek stb. vér
tartalma, ismét megkevesbedik, és 
így a fenyegető véredény-tágulások 
megelőztetnek. A kiknek tehát ülő 
vagy kevés mozgással járó foglalko
zásuk van , időnként tornázzanak 
vagy tegyenek nagyobb testmozgást, 
azért pedig, hogy a hasban létező 
szerveiket az életmódjuk okozta vér
bőségtől időnként föl-fölszabadítsák.

D r. Hőgyes Endre.

VEG Y T A N .

nagy és szép czél elérésére irányul
tak. A fény chemiai hatásával már 
elő is állítottak színes k ép ek et; csak
hogy ezek hamar tönkre mennek 
ugyanazon ágens befolyása által, 
melynek előállásukat köszönik. Mai 
napság mégnem  ismerünk szert,mely- 
lyel színes fényképeket rögzíteni 
(fixirozni) lehetne.

A legelső színes képek készíté
sére czélzó kísérletek igen korai 
időkből valók. Seebeck, jénai tanár, 
már 1810-ben fölismerte, hogy a 
chlórezüst a spectrumban jóformán 
a színek szerint színeződik. Ezen, 
Goethe „Farbenlehre" czímű müvé
ben í II. 716 1 ) közzétett észrevételt 
senki sem méltatta figyelemre. Csak 
1841 -ben, a daguerreotypia fölfedez
tetése után tett a hires John Her- 
schel ugyan ez irányban kísérleteket. 
Chlórezüsttel és pokolkő oldatával 
itatott papirost készített; erre ráve
tette a fényes napszínképet, s úgy 
mint Seebeck, ő is szivárványszerű 
szalagot kapott, melynek színei per
sze csak közelítőleg hasonlítottak a

2 8 *
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valódi színekhez. Jobb eredményre 
jutott Becquerel, ki fölismerte, hogy 
Herschel kísérleteiben a pokolkő- 
oldat zavarólag hatott. Ez okból B e
cquerel tiszta chlórezüsttel dolgozott. 
Ezüst lapot használt, melyet chlóros 
vízbe mártott. A lapok, chlórezüst 
képződése folytán, fehéresek lettek; 
s most már a szinkép által megvilá
gítva, oly képet tüntettek föl, mely
nek színei majdnem olyanok voltak 
mint a természetes színek. Becquerel 
azt is észrevette, hogy a chloros víz 
hatásának tartama nagyon fontos; 
s ez indította őt később arra, hogy 
a lemezeket galvánfolyammal chló- 
rozza. E czélból a lemezeket a gal- 
vántelep rézsarkával kötötte össze, és 
sósavba mártotta. A galvánfolyam e 
savat chlórra és hydrogénre bontja ; 
a chlór az ezüstlappal érintkezik, s 
chlórezüstöt képez. E módon hata l
munkban áll bizonyos erősségű chlor- 
ezüstréteget készíteni a szerint, a 
mint a villanyfolyamot rövidebb vagy 
huzamosabb ideig hagyjuk működni, 
így barnás ezüstchlorür keletkezik, 
a mely kiválóan érzékeny a színek 
iránt. Mindamellett ez az érzékeny
ség nem igen n a g y ; a fényerős szín
kép rögzítésére elegendő ugyan, de 
igen sokáig tartó megvilágítást igé
nyel, hogy vele a camera obscura 
képeit állandósítsák, s fájdalom, az 
ily képek a fény folytonos behatása 
alatt elhomályosodnak. Becquerel ta
pasztalta, hogy a lapok fölhevítése 
fokozza érzékenységüket. E megfi
gyelést Becquerel utódja, Niépce de 
St. Victor (Nicophore Niépcenek  
unokaöcscse) csakugyan értékesítette 
is. Ő tudniillik 1851 —67-ig színes 
fényképek előállítására vonatkozólag 
számos kísérletet hajtott végre, s vizs
gálatait a párisi akadémiával közölte.

Mint Becquerel, Niépce de St. 
Victor is ezüst-lemezekkel dolgozott, 
melyeket úgy készített, hogy azokat 
előbb rézchlorid és vaschlorid olda
tába mártotta, azután erősen fölhe
vítette, s ez által oly lapra tett szert,

me ly tízszerte érzékenyebb volt mint 
aBecquerelé, s így lehetővé vált neki 
a sötét kamrában rézmetszeteket, vi
rágokat, templomablakokat, bábokat 
sat. lemásolni. Állítja, hogy e módon  
nemcsak színeket nyert, hanem hogy 
az arany és ezüst is teljes fémfényében  
látszott a képen, sőt a pávatoll képe 
természetes hullámos színt játszott.

Niépce de St. Victor továbbá az 
által is javított, hogy a chlórezüst- 
lapot egy sajátságos, dextrinből és 
chlórólomoldatból álló mázzal vonta 
be, a mely bevonás a lapokat még  
érzékenyebbekké és tartósabbakká 
tette. Az 1867-ki párisi kiállításon 
Niépce de St. Victor többféle színes 
fényképeket állított ki, melyek mér
sékelt napfényen (félig elzárt szek
rénybe voltak helyezve) egy hétig is 
elállottak.

A képek között található volt ne
hány nem színes, hanem színezetlen 
kép is fehér alapon, a mely képek 
rézmetszetekről voltak másolva. Ezek 
nagy feltűnést gerjesztettek, és m él
tán, mert e fényképeken látszólag a 
legsötétebb helyen a legerősebb, 
mig a legvilágosabb {fehér) helyen 
a leggyöngébb hatás nyilvánúlt; te
hát a hatás fordított volt, nem úgy 
mint a photograph-papiroson, hol a 
sötét világosan, a világos pedig sö
téten domborúl ki. A feketének fekete 
által való ezen előállítása csak azon 
föltevésből magyarázható ki, hogy a 
fekete tényleg nem sötét, hanem lát
hatatlan ibolyántúli sugarakat ver 
vissza szemünkbe.

Niépce után, ki 1870-ben halt 
meg, csak Poitevin Párisban , Dr. 
Zencker* Berlinben és Simpson Lon
donban foglalkoztak színes fényké
pek készítésével. A két első búvár 
azonban a régi eljárás módjához tért 
vissza, melyet már Seebeck és Her
schel használtak: azaz ismét papi-

* A  közelebbről érdéklődőket utaljuk 
Dr. Zencker „Lehrbuch dér Photochro- 
mie* czímű munkájára. (Berlin, 1868. 
Saját kiadása.)
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rosra csináltak fényképeket. Csak
hogy a papirost igen sajátságosán 
készítették elő. Konyhasó oldattal be
itatott papirost ezüstoldatban fényér
zővé tesznek, úgy mint a fényirók 
ú. n. positivpapir készítésénél szok
ták, majd az ezüstoldat eltávolítása 
végett lemosván, cinnchlórür oldatá
ban a világosságra teszik ki. Ekkor 
a fehéres chlórezüstből violaszínu 
ezüstchlorür képződik. A czinchlorür 
csak redukáló szer gyanánt hat. E 
papiros önmagában még csak kis 
mértékben érzékeny a szín iránt, de 
chromsavas káli és rézgálicz oldatá
val való kezelés után érzékenysége 
szerfelett növekszik, úgy hogy át
látszó színes képeket könnyen lehet 
másolni. A színek mindazáltal soha

sem oly élénkek, mint az eredetié ; 
legtisztábban tűnnek még fel a piro
sas színezetek. Másolás után a képe
ket vízzel kell lemosni, hogy fény
érzékenységüket csökkentsük. Ily á l
lapotban aztán félhomályon megle
hetős sokáig elállának, de oly szer, 
melylyel a képet absolut állandóvá 
lehetne tenni, még nincs feltalálva. 
A fényképészek rögzítő nátronja nem  
jöhet itt alkalmazásba, mert az a szí
neket tüstént megsemmisíti. Remél
jük, hogy a jövő búvárainak sikerü- 
lend e hiányon segíteni. Hiszen a 
színezetlen fényírásban is meghiúsul
tak az első kísérletek azon rögzítő szer 
hiánya miatt, melyet 17 évvel később 
Herschel fedezett föl.

K ö z li: L. I.

TÁRSULATI ÜGYEK.
IX . S Z A  K  Ü  L É  S.

1874. október 21-ikén. 
Elnök: T h a n  K á r o l y .

(I.) S z i l y  K á l m á n :  „A  gázok 
magaviseletéről kis nyomás alatt “ —  
Átalában ismeretes, hogy a légnemű tes
tek térfogata főleg attól a nyomástól 
függ, melynek alá vannak vetve. A  nyo
máshoz képest, melyet szenvednie kell, 
a gáznak igen különböző térfogata lehet. 
Ugyanaz a gázmennyiség, nagy nyomás 
alatt, igen kis térre összeszorúl ; csekély  
nyomás alatt pedig nagy helyet foglal 
el. Annyi bizonyos, hogy a külső nyomás 
nőttével a térfogat csökken, és viszont a 
nyomás fogytával a térfogat nagyob
bodik.

Több mint 200 éve, hogy a physi- 
kusok puhatolni kezdték : vájjon mily 
arányban csökken a térfogat, ha a külső 
nyomás adott arányban növekszik. F ö l 
teszem, a nyomás 2-szer, 3-szor, 10-szer 
nagyobb lesz, kérdés : a gáz térfogata 
hányszor lesz kisebb ? E kérdéssel leg 
először az angol Boyle és a franczia 
Mariotte foglalkoztak ; az első 1662-ben, 
a második 1679-ben. Egymástól függet
lenül, mind a ketten ugyan arra az ered
ményre jöttek, mely ,,Mariotte törvénye" 
név alatt így szokott kifejeztetni : F ö l 
téve, hogy a hőmérsék nem változik, a 
térfogat ugyan abban az arányban csök
ken, a mely arányban a külső nyomás 
növekszik. Ha tehát a külső nyomás
2— 3 - 10-szer nagyobbá válik, a térfogat 
épen 2-szer, 3-szor, 10-szer válik kisebbé; 
és ha a nyomás 2— 3 — 10-szer kisebb

lesz, a térfogat ugyancsak 2— 3— 10-szer 
válik nagyobbá.

Boyle-Mariotte ideje óta sok physi- 
kus foglalkozott a kérdéssel, vájjon ez az 
egyszerű törvény minden gázra áll-e, és 
akár milyen nyomás mellett igaz marad-e ? 
K ülönösen a francziák tettek sok kísér
letet. Despretz, Arago és Dulong, Pou- 
illet összhangzólag ugyan arra az ered
ményre jöttek, hogy az oxygén, nitrogén
— tehát a levegő is — és* a hydrogén, 
akár milyen legyen is a nyomás, tökéle
tesen hódol a Mariotte törvényének ; e l
lenben azok a gázok, melyek aránylag 
kis nyomás alatt már megfolyósodnak, 
ú. m. a kénessav, ammoniak, szénsav stb. 
erősebben összeszorúlnak, mint a hogy  
Mariotte törvénye kívánná.

Arago és Dulong kísérletei alapján 
sokáig föl volt téve, hogy a levegő, 
oxygén, nitrogén és hydrogén tökélete
sen engedelmeskedik Mariotte törvényé
nek, míg 1845-ben Regnault újra hozzá 
nem fogott e kérdés tanúlmányozásához. 
Bizonyos jelenségekből gyanúja támadt, 
hogy ezek a gázok is csak megközelítő- 
le^, nem pedig tökéletesen , tennének  
eleget Mariotte törvényének. E híres kí
sérletek, melyek, az Arago és Dulongéi- 
hoz képest, nagy mértékben javított és 
finomítot apparatusokkal hajtattak végre, 
a következő nevezetes eredményekre ve
zettek :

1) Egy gáz sem követi Mariotte tör
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