
Ezen kérdésre csak számokkal felelhetünk biztosan. 
A dellő hosszát 12G% millió lábra téve földünknek felülete, ha 

azt tökéletes gömbnek tekintjük 88484 millió holdra rúgna. Ha már most 
a földet levegő helyett higannyal, a tengernél mutatkozó légsúlymérő 
állás magasságában képzelj! k környezve lenni, úgy ezen higanytömeg 
térfogata 12253 billió köbláb. A higany fajsúlya 13,5; a légkörben súly 
szerint 0,0008 rész szénsavany, ebben ismét 0,272 rész széneny foglal
tatik; — mindezekből a levegő szénsavanyában rejlő szénenynek súlya 
2030 billió fontra számítódnék ki. — 

Ha továbbá Humboldt után a föld egész" felületének 0,266-edjét 
tekintjük szárazföldnek, a növény termelésre alkalmas összterület 23537 
millió holdra és az azon előállítható széneny körülbelül 48 billió fontra 
menne, mely számitásnál azomban nem mint előbb 1892 font, hanem 
ennél több 2055 font vétetett fel termelhetőnek. — 

Kitűnik mindezekből, hogy a légkör szénenytartalma az öszszes szá
razföld növényzetét holdankénti 2055 font szenény évi növekedésnél 
sose — 42 évig lenne képes szénennyel táplálni, nem is tekintve Ázsia s 
ft 

Afrika számításba vehető, növényzettől megfosztott rengeteg sivatagjait. 
Az adott számítás eléggé bizonyítja, hogy a légkörben sohasem 

hiányzó szémavanymennyiség a növényzet szükségleteit tökéletesen 
fedezheti. 

Igaz ugyan, hogy a széneny jelenlegi készlete 42 év alatt beszívat
nék, de majd minden széneny, a mi a légkörből a növénybe megyén, a 
korhadási, égési és lehellési tolván: at útján oda visszatér, sőt ezen kész
let újabb mennyiségekkel is szaporodik, mert mennyi kőszén, barnaszén 
tőzeg szállíttatik ki minduntalan a földből s égettetik el! 

Rorhel Károly. 

A szénsav áthasonlitása (assimilatio) felfedezé
sének története. 

Bonnet a múlt század közepe felé 1747-ben azt észlelte, hogy szőllő-
levelekböl, melyeket vízzel töltött edénybe tett, mihelyt azokat nap 
érte, gázbuborékok fejlődtek. Izek részint a levél lapjából, részint a 
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levélnyelek és gályákból, de legtöbb a levél alsó oldaláról eredett. Nap
lementekor a gázképződés megszűnt, de másnap a sugarak érintésére 
ismét elkezdődött, Ez igy folyt pár napon keresztül , míg a kigőzölgés 
tökéletesen i'élbc nem szakadt. 

Bonnet ezen gázt közönséges levélhez tapadt légnek tartván, hogy 
azt eltávolítsa a levél lapjait ecsettel többször végig húzá, oly eljárás, melyet 
hasonló kísérleteknél mindég sikeresen használt. A gázképződés ennek 
daczára folyvást tartott. — De midőn Bonnet a vizet kifőzte s úgy tevé 
abba a leveleket semmi buborék sem keletkezett. Most egy csövön át leve
gőt lehelt a vízbe, a kigőzölgés azonnal ismét beállott. 

Bonnet ezen tüneményeket megfejteni nem vala képes , mert ma
gyarázatainál azon téves feltevésből indult ki, hogy a buborékok közön
séges légből állanak. 

De Pristley az elény felfedezője 1771-ben kimutatá miként a gáz 
mit a levelek a napsugarak behatása alatt kilehelnek tiszta élen}'. 

Sennebier 1792-ben a növényekből az emiitett körülmények közt 
kifejlődött éleny eredetét felvilágosítá. Bebizonyitá, hogy csak szénsa-
vanyt tartalmazó vízben történik gázfejlődés, s ezzel okadatolá miért 
szünetel bizonyos idő után a buborék felszállása; felderité hogy az éleny-
képződés ép akkor éri végét, midin a növények által valamennyi vízben 
feloldott szénsavany beszivat itt, Ezek után könnyen kimagyarázható 
lett, miért nem szállanak főtt vízben a levelekből buborékok fel; ezen 
víz t. i . huzamosabb főzés folytán szélisavanyától megfosztatott. 

A gázfejlődésen, mely midőn Bonnet levegőt fujt a főtt vizbe, ismét 
folyamatba jött, Sennebier felderítése után, — mert a kilehelt lég mindig 
szénsavany tartalmú, — csodálkozni többé nem lehetett. 

Most csak az vala még megfejtendő : miért szünetel éjjel az éleny-
képződés ? 

lhgehoüiz, ki Bonnetnak kísérleteit nappal úgy mint éjeken át is
mételte, első jött azon felfedezésre, hogy setétben vagy éjjel a lehelés! 
és égési folyamatot gátló légnem állíttatik elő. 

Bonnetjdsérlete azt bizonyítja, hogy a növények leveleik által szén-
avanytvesznek fel; de a víz közvetítésével, — mely mindigszénsavanyos 



s a léggel való csak rövid ideig tartó érintkezésnél is szí magába szén-
savanyt, — a gyökerek útján is jut szénsav a növényi testbe; Sennebier 
szénsavanyos vízbe levágott baraczkgallyat helyezvén, itt is tapasztalt 
élenyképződést. — Több közvetett kísérlet által már Saussure kimutatta, 
hogy a növény szénenye valóban a légköri szénsavanyból származik, de 
ezek a szerves testek elemzése rendszerének akkori hiányos volta miatt 
tökéletes bizonyosságot nem nyújtottak, miért is itt említés nélkül 
hagyjuk. 

Boussingault, ki a mai tudományok minden készletével rendelke
zett, Saussure kísérleteit folytatta, — A szerves részek eltávolítása miatt 
előbb égetett s aztán porbanyított és kiégetett agyagba 5, összesen 0.276 
nehezéket (1,211 grammét) nyomó borsószemet ültetett. 30 nap múlva 
a hüvelyek érettek voltak. — A borsó leveleivel és szárával együtt szá
raz állapotban a hamu levonása után 1 nehezék (4,41 grammé) súllyal 
bírt. — Boussingault az éleny széneny, legény s köneny tartalmat vizs
gálat alá vette. Ezután az ültetett szemekhez tökéletesen hasonlókat 
szárított s hamutartalmukat meghatározván 0*276 nehezék (1-211 gram
mé) fris magnak súlyát, a víz s hamu levonása után 0-24 nehezéknek 
(E072 gramme-nak) találta. Ezeknek is kiszámítá éleny, széneny kö
neny s legenytartalmukat, 

Az elültetett magvak szénenytartalina 0-118 nehezéket (0-515 gr.), 
az aratás 0'547 nehezéket (2-392 gr.) mutatott. 

A művelés általi nyereség tehát 0.43 nehezéket (1-877 gramme-ot) 
tüntet fel, mely széneny csak a légkörből származhatott. 

Rockéi Károly. 

A vasúti ászokfákról ®) (Sleepers) és átalában 
valami a mü- és szerszámfáról. 

Mai napság az értelmes erdőgazdának feladata nem csak egyedül a 
nyers termelésnek tömeget és minőséget illető fokozása, hanem, és igen 

•] Á s z o k fa a .'.Magyar nyelv szótára" szerint jelent átalán dorongot vagy ge
r e n d á t , mélyet talapul valami alá tesznek. A Sleepert pedig talapul teszik a sínek 


