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OD R E D A K C Y I .
W spraw ie g rom adzenia  w iadom ości m eteorologicznych  

ze w szystk ich  m iejscow ości k ra ju .

Grono ludzi, z których obecnie utworzyła 
się Redakcyja „Wszechświata1*, wydało w ro
ku zeszłym pierwszy tom publikacyi, za
tytułowanej „Pamiętnik Fizyjograficzny". 
W  książce tćj na str. 446 znajduje się arty
kuł p. n. „O spostrzeżeniach meteorologicz
nych, dokonywanych bez pomocy przyrzą- 
dów“, w większćj części skreślony przez 
szanowanego autora „Meteorologii", p. Apoli
narego Pietkiewicza. Autor, zwracając się 
w gorących słowach do wszystkich ludzi do- 
brćj woli, wystawia ważność podobnych spo
strzeżeń, podaje sposoby ich zbierania i koń
czy prośbą, aby notatki i uwagi były przesy
łane do wydawnictwa Pamiętnika. Wcześnićj 
jeszcze uczony astronom i meteorolog, p. dr. 
J. Jędrzejewicz, ogłosił w pismach peryjo- 
dycznych odezwę z prośbą o dostarczanie wia
domości o burzach gradowych, również w Pa
miętniku powtórzoną. Ponieważ jednak Pa
miętnik Fizyjograficzny może się ukazywać 
zaledwie raz na rok, a i korespondencyja z je 
go wydawcami dla wielu osób może być 
utrudniona, przeto postanowiliśmy przenieść
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tę kwestyją na karty „Wszechświata" i w tym 
celu porozumieliśmy się z p. d-rem J. Kowal
czykiem, starszym astronomem przy Obser- 
watoryjum astronomicznem Warszawskiem, 
który w uprzejmćj odpowiedzi na naszą proś
bę przysłał następujący list otwarty:

„Niejednokrotnie zwracano u nas uwagę na 
potrzebę zbierania wiadomości, dotyczących 
przebiegu takich zjawisk powietrznych, które 
zrządzają szkody w rolnictwie, w przemyśle, 
albo zagrażają niebezpieczeństwem dla zdro
wia ludzkiego. Niemożna powiedzieć, że na
sze społeczeństwo pozostaje obojętnem na 
spraw'y tak ważno i wszystkich nas obcho
dzące; przeciwnie, dosyć przejrzeć kilka ga
zet, ażeby przekonać się, że w nich znajduje 
się spora wiązka podobnych wiadomości. Z te
go można wyprowadzić ten prosty wniosek, 
że każdy z nas chętnie dzieli się z drugimi 
tem, co go samego boli, lub co nam wszyst
kim niedolą zagraża. Obojętności bezwzglę- 
dnćj nie należy zarzucać naszemu spo
łeczeństwu; potrzeba tylko skierować jego 
uwagę na wielką i nieodzowną konieczność 
bliższego poznania całego kraju z b i o r o w e- 
m i s i ł a m i ;  tym bowiem dopiero sposobem 
można dojść do wiadomości o zjawiskach na 
wstępie wspomnianych i z nich utworzyć so
bie obraz nietylko o samym przebiegu tych 
zjawisk, lecz także o ich skutkach w przy
szłości.



50 WSZECHŚWIAT. JA 4.
Ale jakie-to zjawiska, zapyta kto, mają ta

ką doniosłość, iż obchodzą cały kraj, a nie
tylko pojedyncze jego zakątki? Moglibyśmy 
wprawdzie odesłać ciekawych po odpowiedź 
do I-go tomu „Pamiętnika Pizyjograficzne- 
go“, w którym na str. 446 i 447 p. Pietkie
wicz mówi o spostrzeżeniach meteorologia 
czuych, dokonywanych bez pomocy przyrzą
dów; ale gdy „Pamiętnik1' nie w każdego rę
ku znajduje się, przeto w krótkości wymie
nimy główniejsze zjawiska, na które bez 
trudności każdy zwraca uwagę i każdy pisać 
umiejący z łatwością je  określi. Otóż są one:

1) Czas zamarzania rzek w jesieni, puszcza
nie lodów na wiosnę, oraz wylewy rzek.

2) Niezwykłe zimno lub ciepło w stosunku 
do pory roku, jakto np. mieliśmy w bieżącym 
roku w zimie i w Marcu.

3) Wichry gwałtowne i trąby powietrzne.
4) Burze z grzmotami, piorunami, ulewne- 

mi deszczami lub z gradem.
5) Śniegi, długotrwale deszcze hib pogody.
6) Stan roślinności, jako wyraz ogólnego 

przebiegu zjawisk powietrznych w pewnym 
czasie i miejscu.

7) Wiadomości o chorobach, grasujących 
pomiędzy ludźmi i zwierzętami.

Każdy przyzna, że spostrzeżenia podobnych 
zjawisk dotyczące, nie wymagają ani żadnych 
osobnych studyjów. ani narzędzi meteorolo
gicznych, ale tylko prostój uwagi myślącego 
człowieka i tój małój z jego strony ofiary, 
żeby zechciał podać je do wiadomości swoich 
dalszych współmieszkańców.

Wprawdzie dość często dają się słyszeć na
rzekania na trudności w przesyłaniu u nas 
korespondencyi, ale w tym razie o tem mowy 
być nie może, gdyż udzielenie wiadomości np.
0 burzy można uskutecznić zapomocą bardzo 
w tym celu przydatnych kart pocztowych; na 
jednój stronie pisze się krótki adres, a na dru- 
gićj treść korespondencyi z wymienieniem 
miejsca, dnia i miesiąca, oraz z podpisem 
przesyłającego. Takie karty są najtańszym
1 najkrótszym środkiem wzajemnego poro
zumienia.

Do kogo jednakże mają być adresowane 
wszelkie korespondencyje, ściągające się do 
przedmiotu, o którym tu mowa? Każdy zgodzi 
się na to, że z pojedyńczych wiadomości o pe- 
wnem zjawisku można sobie dopiero wtedy

wyrobić dokładne wyobrażenie, kiedy te wia
domości są zestawione obok siebie, a nie poroz
rzucane po różnych dziennikach; z tego po
wodu najlepiój obrać jedno czasopismo, które 
podobne wiadomości w swoich szpaltach w pe
wnym porządku umieszczać będzie. Otóż re- 
dakcyja „Wszechświata", jako pisma wyłą
cznie sprawom i zjawiskom przyrody poświę
conego , chętnie pragnie przyjmować każdą 
wiadomość o zjawiskach, któro powyżój w y
mieniliśmy; do niój też każdy obywatel, kraj 
miłujący, raczy adresować swoje przesyłki, 
a z pewnością oczekiwać może, że jego więk
sza lub mniejsza praca stanie się ważnym 
przyczynkiem do znajomości kraju.

Gdybyśmy pominęli milczeniem nawet tę 
okoliczność, że dla człowieka myślącego sama 
świadomość o tem, co go otacza, jest już na
der ważnym nabytkiem, gdybyśmy także nie 
oceniali naukowego znaczenia, które można 
przyznać nagromadzeniu pojedyńczych fak
tów, odnoszących się do klimatu kraju, nie 
powinniśmy przecież być obojętni na to, że 
niedola jednego zakątka obchodzi nas wszyst
kich i że w razie potrzeby wszyscy zaradzić 
jćj nie omieszkamy, skoro będziemy mieli do
kładną wiadomość o jćj prawdziwym stanie 
i jój wielkości; zupełnój zaś pewności nabyć 
może każdy dopiero wtedy, kiedy naoczni 
świadkowie skreślą krótki a prawdziwy obraz 
tój niedoli, która ich okolicę nawiedziła.

Oddając się tój niepłonnój nadziei, że słowa 
nasze znajdą uznanie i współudział w śledze
niu tych zjawisk przyrody, które nas wszyst
kich w taki lub owaki sposób dotykają, pra
gniemy zwrócić się jeszcze z jedną prośbą do 
przyszłych naszych korespondentów z tą mia
nowicie prośbą, iżby nie stawiali sobie pyta
nia, po co to pisać, na co to przyda się komu? 
Takie bowiem pytania odbierają częstokroć 
ochotę do spełnienia nawet najważniejszego 
zadania. W  tym razie nie pytajmy się, co wy
niknie z naszych opisów, ale podajmy je wier
nie i dokładnie, a może znajdzie się kto talii, 
co wyprowadzi z nich ogólne wnioski, do
strzeże ukrytą nić, która wiąże z sobą sprze
czne na pozór zjawiska; wszakże powiada 
przysłowie: „co głowa, to fozumu, Korespon
denci też sami będą mogli z czasem przekonać 
się, że ich praca nie poszła na poniewierkę, 
ale godnie oceniona została."

Kowalczyk.
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lledakcyja „Wszechświata1* ofiaruje naj

chętniej sze usługi osobom, które zechcą do
starczać powyżój wymienionych wiadomości. 
Korespondencyje przejrzane i w pewien ład 
naukowy zestawione pod kierunkiem p. Ko
walczyka, ukazywać się będą w umówionych 
odstępach czasu w naszem piśmie, tworząc 
zwolna cenny materyjał, z którego ogólniej
sze wnioski będą przedmiotem rozpraw w Pa
miętniku Fizyjograficznym.

Upraszamy Redakcyje pism peryjodycznych 
polskich o powtórzenie treści powyższego 
listu.

Ignacy Rafał Czerwiakowski,
Przez 

Józefa Rostafińskiego
prof. uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rodzina Czerwiakowskiego pochodziła z Piń- 
szczyzny. Jeszcze dziad jego, p. Daniel Czer
wiakowski, na dziedzicznym majątku siedząc, 
gospodarował po dawnemu.

Ojciec, Rafał Józef, wychowaniec szkół pi- 
jarskich, wykształciwszy się w zawodzie lekar
skim w Rzymie, został w r. 1779 wezwany 
przez komisyją edukacyjną na profesora chi
rurgii do nowo zreformowanćj krakowskiój 
Szkoły Głównój. Tu w Krakowie, z Maryi 
z Małoszyńskich urodził mu się 28 lipca 1808 r. 
syn, któremu dano imiona: Napoleon, Ignacy, 
Rafał. Urodziło się dziecko w epoce, w którój 
w powietrzu brzmiały echa surm bojowych, 
wychowało się w domu zacnych tradycyj, 
w atmosferze, gdzie nauka pierwsze zajmo
wała miejsce. Wszystkie te wpływy uwido
czniły się w ciągu długiego a pracowitego ży
wota zmarłego.

Ukończywszy w r. 1825 liceum św. Anny 
i wysłuchawszy na wszechnicy przez rok je
den wstępnych filozoficznych nauk, w ciągu 
następnego zapisał się na kursa medyczne, 
które ukończył w r. 1831.

Powróciwszy do Krakowa w początkach 
1832 r. oddał się dalszym studyjom medycz
nym i w rok potem, na podstawie rozprawy 
„De bromio“ otrzymał stopień doktora medy
cyny. Ale zawód praktycznego lekarza nie był 
celem, do którego zdążał; nauki przyrodnicze,

a spomiędzy nich botanika, przedewszyst- 
kiem nęciły jego umysł. Zdecydował się pręd
ko, bo już w następnym roku widzimy go 
jako adjunkta katedry historyi naturalnćj. 
Otrzymane miejsce pozwoliło mu wszystek 
czas poświęcać nowym dla siebie umiejętno
ściom. Rychło jednak przekonał się, że chcąc 
innych nauczać, trzeba samemu zdobyć wszech
stronną wiedzę, że trzeba jój szukać w ze
tknięciu z nowszemi kierunkami, które się za 
granicą rozwijały. Uzyskane w r. 1837 sty- 
pendyjum pozwoliło mu doprowadzić do skut
ku ten zamiar i pojechać do Berlina.

Tam dwu wybitnych ludzi stało wówczas 
na świeczniku nauki: Ehrenberg i Meyen. 
Pierwszy przygotowywał właśnie pomnikowe 
dzieło o wymoczkach, któro miało utrwalić 
jego sławę, już poprzedniemi pracami zdoby
tą, a uczniów swoich zapoznawał z tym ca
łym światem, najmniejszych, przez siebie 
głównie odkrytym. Zaś Franciszek Meyen 
świecił w tój chwili jak błyszczący meteor, 
który zaledwie że się niedawno pokazał i już 
wkrótce miał na zawsze zniknąć z horyzontu. 
Przed kilku laty jeszcze nieznany, powróciw
szy z podróży naokoło świata, właśnie co wy
dał gieografiją roślin, ogłaszał cały szereg 
prac drobniejszych i drukował pierwszy tom 
swego nowego systemu fizyjologii, który obej
mował i rozkwitającą wówczas naukę anato
mii roślin. I  Meyen zajmował się gorliwio 
swymi uczniami, i on umiał, w prywatnój 
swój pracowni zachęcać i zapalać do nowogo 
kierunku umiejętności. Obok tych dwu, 
Weiss, Quenstedt, Wigmann i Kuntli niepo
ślednie zajmowali miejsce w nauce. Do wy- 
bornój więc szkoły dostał się młody przy
rodnik.

Zostawszy, po powrocie do krąju, naprzód 
zastępcą, a następnie w r. 1838 profesorem 
historyi naturalnej i teoryi gospodarstwa 
wiejskiego w technice krakowskiój, zajął się 
napisaniem podręcznika botanicznego. Wpra
wdzie miał już rękopis taki wygotowany 
w pierwszych latach swój adjunktury, ale 
była to książka, w którój terminologija stano
wiła prawie całą rzeczy istotę; przez pobyt 
za granicą otwarły się młodemu uczonemu 
oczy, przekonał się, że nauka weszła na nowe 
tory i że poza abstrakcyjnem rozpatrywaniem 
się w częściach, z jakich się rośliny składają, 
poza ich mianowaniem i wyróżnianiem naj
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drobniej szych ich cząstek, zajmuje się bada
niem budowy tych części i tłumaczeniem 
wszystkich zjawisk roślinnego świata. Przez 
uwzględnienie tych nowych kierunków po
wstała, wydana w r. 1841 „Botanika ogólna".

Co w niój autor o anatomii i fizyjologii ro
ślin powiedział, to stoi na stanowisku ówcze- 
snój nauki; rzecz tóż przedstawiona jasno, 
językiem czystym, jędrnym i opowiedziana 
treściwie, wiele ma zalet, morfologija zaś wy
stępuje nieraz jako terminologiczny balast, 
ale na owe czasy i ze względu na literaturę, 
którą miała wzbogacić, niemożna powiedzieć, 
iżby był zbyteczny. Raz dlatego, że jeżeli nie 
stwarzał, to przynaj mniój dopełniał polskie 
słownictwo; powtóre, że określenia, objaśnia
jące podane nazwy, były jasno sformułowa
ne i wyczerpujące przedmiot z drobiazgową 
skrzętnością.

To też książka ta tak zalecała młodego au
tora, że we dwa lata po jój ukazaniu się zo
stał członkiem uniwersytetu, naprzód jako 
profesor historyi naturalnćj, a od r. 1848 tyl
ko jednego jój działu: botaniki, z pozostawie
niem naturalnie przy dyrokcyi ogrodu bota
nicznego.

Na tem ostatniem polu niemałe nastręczały 
się trudności. Ogród, w którym gospodarował 
zalewający gardło ogrodnik, nie mógł być do
brze urządzony i nie odpowiadał w całem 
swem złożeniu nowszym zadaniom, jakich od 
podobnych instytutów wymagano. Dopóki 
też żył ten ogrodnik, o gruntownćj reformie 
można było tylko myślić; zawsze jednak zmie
niono najważniejsze rzeczy, usuwając winnice 
i drzewa owocowe i zastępując je  szkółkami 
botanicznemi. Ale dobry instytut mógł stać 
tylko dobrym ogrodnikiem. Znał nowy dy
rektor ideał takiego już od r. 1838 w osobie 
Józefa Warszewicza, ale można go było pozy
skać dopiero w r. 1854 i to tylko z pewnem 
poświęceniem. Warszewicz bowiem, wyborny 
zbieracz przedmiotów przyrody, znakomity 
podróżnik po Ameryce południowej, tylko 
na wyjątkowych warunkach chciał przybyć 
do Krakowa, a mianowicie żądał, jako in
spektor nieledwo niepodziclnój władzy w za
rządzaniu ogrodem. Zdobył się na to ustęp
stwo jako dbający rzeczywiście o rzecz a nie 
o miłość własną dyrektor i tak zyskał siłę, 
dzięki którój krakowski ogród botaniczny po
siadł europejską sławę. Że była uzasadniona,

dowodem bogactwo żywych zbiorów wykaza
ne w spisie: „Catalogus plantarum quae in e. 
r. horto botanico cracoviensi anno 1864 edu- 
cantur, Craeoyiae, 1864, wydanym przez Czer- 
wiakowskiego i Warszewicza na pięćsetletni 
jubileusz jagiellońskiej wszechnicy.

Ta epoka była nietylko momentem najświe
tniejszego rozwoju ogrodu, ale i epoką tryjum- 
fu dla jego dyrektora. Od roku bowiem 1852/3 
znajdował się uniwersytet, gwałtownie zgier- 
manizowany, w szczególniejszych warunkach. 
Wśród takich okoliczności pokazuje się wła
śnie prawdziwy charakter człowieka. Czerwia- 
kowski wyszedł z tćj próby zwycięzko, a naj
lepszym tego dowodem był szacunek kolegów, 
który go w zaraniu jaśniejszych dni Szkoły 
Głównój powołał na rektora w r. 1863.

Byłto jednocześnie rok, w którym ukazał 
się ostatni, szósty tom „Botaniki szczególnćj", 
dzieła, obejmującego 3,545 stron druku, a za
tem odrazu zalecającego się wielką pracowi
tością Pierwszy tom tego opisu roślin lekar
skich i przemysłowych wyszedł już w r. 1849, 
a wydawnictwo postępowało powoli, bo praca 
była żmudna. Nie jestto dzieło oryginalne ani 
co do swego założenia, ani co do zakresu, ale 
wyczerpuje przedmiot gruntownie, zawiera 
opisy, kreślone przy całój naukowćj ścisłości, 
dziwnie jędrnym językiem. Widać też, że pier
wowzór służył tylko za główne ramy; że do 
opracowania posługiwano się tylko obszernym 
aparatem nowszój literatury, że zaglądano do 
wszystkich naszych zielnikarzy, przynajmniej 
od czwartego już tomu, szukając w nich nazw 
dawnych i spostrzeżeń co do przeznaczenia 
ziół w dawnych czasach. Jestto więc dzieło, 
które nietylko mogłoby być ozdobą każdej 
literatury, ale w każdej byłoby, tak jak w na
szej, wyborną podręczną encyklopedyją opiso
wą, do którój systematyk nieledwo co dnia 
sięga, szukając w niój czy wiadomości języko
wej, czy daty historycznego znaczenia, czy 
ściśle naukowych danyrch.

Działalność profesora nie ograniczała się 
tylko na ogrodzie i ogłaszaniu prac nauko
wych, istniał też i wpływ bezpośredniego sty
kania się człowieka nauki z młodszem poko
leniem i niejednokrotnie się objawiał. Spomię
dzy wielu jego uczniów kilku poświęciło się 
wyłącznie botanice. Feliks Berdau, od roku 
1848— 55 asystent ogrodu, autor „Flory kra
kowskiej" i wielu innych prac, dziś profesor
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szkoły rolniczćj w Nowój Aleksandry! (Pu
ławach) hył pierwszym. Za nim idzie z kolei 
słynny podróżnik po Afryee i autor wielu 
prac z zakresu systematyki i gieografii roślin, 
Antoni Rehmann, który od r. 1863—67 także 
hył pomocnikiem katedry botanicznój. Na
reszcie Aleksander Śleńdziński, od r. 1874—79 
toż samo zajmujący miejsce, a do przedwcze- 
snój śmierci pilny pracownik na polu oj czy stój 
florystyki.

Z wiekiem poza naukową działalnością przy
szło też i do społecznój pracy. Od roku 1841 
członek Towarzystwa naukowego krakow
skiego, został następnie czynnym członkiem 
Akademii, która z przeobrażenia tój instytucyi 
powstała, dalój dyrektorem jój wydziału ma
tematyczno-przyrodniczego, pierwszym prze
wodniczącym komisyi fizyjograficznój, którą 
i piórem wspierał, wreszcie wice-prezesem 
Akademii.

Na wszechnicy kilkakrotnie dziekan wy
działu filozoficznego, nareszcie, jak wspomnia
no, rektor.

Zaufanie Rządu powołało go w r. 1868 na 
prezesa komisyi egzaminacyjnój, a usuwający 
się wysłużony profesor otrzymał order żela- 
znój korony.

Tak w ciągu długiego żywota uwidoczniły 
się wpływy rodzicielskiego domu. Dobry 
obywatel, człek zacny i prawego serca, grun
towny pracownik na niwie naukowój, zy
skał sobie dlatego szacunek współobywa
teli, miłość uczniów i kolegów, zaufanie 
władz przełożonych, które otaczało go do osta- 
tniój chwili. Słodziły mu tćż zapewne ostatnie 
lata skołatanego podupadłem zdrowiem życia. 
Zgasł dnia 12 kwietnia b. r.

Mógł schodzić do grobu z przeświadczeniom, 
że życie wpływów jego nie skończy się z chwi
lą śmierci i że to, na co sobie prawdą w ży
ciu zasłużył, kwitnąć będzie na cichój mogile.

KRZEMIONKA W  PRZYRODZIE.
I.

P I A S E K ,
przez

J a n a  T r e j d o s i e w i c z a .
prof. uniwersytetu.

Któż z nas podróżując po kraju własnym, 
nie wjechał na drogę, na którćj konie, chociaż
by najsilniejsze, wlekły się zwykle wolno,

a niekiedy nawet zupełnie ustawały? Mamy 
na myśli drogę piaszczystą, monotonną i nie- 
sporą, która nuży i niecierpliwi podróżnika. 
Dróg takich niemało jest u nas. Piaski czy
ste, na których nawet sosna, brzoza lub wierz
ba rzadko już kiedy znajduje dla siebie wa
runki życia, występują w bardzo wielu miejs
cach Polski, a w tutejszym kraju na najwięk- 
szój przestrzeni spotykamy je pod Olkuszem. 
Tam, albo np. w niektórych miejscowościach 
piaszczystych na Mazowszu, często też nic widać 
żadnych drzew, któreby zielonością liści uprzy
jemniały drogę, a cieniem ochraniały od pie
kących słońca promieni. Godny współczu
cia podróżnik ma tylko przed i poza sobą sza
ry lub żółty, okiem nieogarnięty, obszar pia
sku. Jeżeli więc nieraz wypada nam u siebie 
po piaskach jeździć lub chodzić, to postarajmy 
się przynajmniój bliżój jo poznać.

Piaskiem, w najogólniejszem tego słowa 
znaczeniu, nazywa się nagromadzenie niesły
chanie wielkiej ilości cząstek mineralnych, 
więcój lub mniój drobnych i całkiem ze sobą 
niespojonych. Rozpoznając cząstki to mine
ralno przez szkło powiększająco (lupę), spo
strzegamy, że mają przeważnie postać ziare- 
czek okrągłych i kanciastych, a pomiędzy 
niemi znajdują się jeszcze bardzo często czą
steczki miałkie i ziemiste. Jedno z tych ziarn 
są na powierzchni matowe, rzadko błyszcząco, 
barwy najczęściój szarój, białawój, żółtój, żół
tawo brunatnój lub rdzawój; mają twardość 
bardzo znaczną i pod tym względem ustępują 
topazowi, lub od niego twardszemu jeszcze ko
rundowi i dyjamentowi;powierzchnia rozbitych 
ziarek jest często jakby powleczoną tłuszczem, 
czyli ma ona, jak mówią mineralogowie, bl ask 
t łusty.  Rozbiory chemiczne pokazały, żo opi
sywane ziareczka są związkiem jednój czą
steczki krzemu z dwiema cząsteczkami tlenu, 
t. j. k r z e m i o n k ą  albo b e z w o d n i k i e m  
k w a s u  k r z e m n e g o  (Si O,). Krzemionka 
ta wszakże, nawet po sproszkowaniu, prawie 
wcale nie rozpuszcza się w gorącym roztworzo 
potażu gryzącego, czyli posiada stan krysta
liczny, którym się odznacza bardzo pospolity 
w przyrodzie minerał k w a r c. Późniój zaś zo
baczymy, że jest jeszcze krzemionka bezposta
ciowa (amorficzna), wyróżniająca się od kry- 
staheznój prawie całkowitą rozpuszczalnością 
w gorącym ługu potażowym, a którą w stanie 
rodzimym przedstawia także osobny minerał,
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nazwany o p a l e m .  Inne ziareczka piasku 
należą już do różnych minerałów, posiadają
cych barwę rozmaitą, twardość mniejszą od 
kwarcu i będących po naj większćj części krze
mianami, w których zasadami są: glinka, al- 
kalije i ziemie alkaliczne; do takich minerałów 
należą: felspaty, najczęściój ortoklas; na
stępnie amfibol, augit, mika i inne. Nakoniec 
domięszane do obu rodzajów powyższych zia- 
reczek cząsteczki miałkie i ziemiste składają 
się z gliny i marglu, wodanu żelaza a nie
kiedy i z materyj organicznych.

Z powyższego rozpoznawania piasku wypa
da, że składnikami jego są dwa rodzaje ziarn 
i różne domięszki. Pierwszy rodzaj ziarn, sta
nowi kwarc, minerał nie podlegający wietrze
niu i przeobrażeniom chemicznym. Drugi ro
dzaj ziarn przedstawia okruchy minerałów, 
będących krzemianami glinkowo-alkaliczne- 
mi lub glinki i ziem alkalicznych; minerały 
te jednak od działania powietrza, wilgoci i 
kwasu węglanego atmosferycznego doznają 
częściowego rozkładu, wskutek którego przeo
brażają się w części ziemiste nierozpuszczalne, 
mianowicie w glinę. Widzimy przeto, że ziar
na kwarcowe piasku nie doświadczają żadnych 
zmian czyli są t r w a ł  e, podczas gdy ziarna 
innych minerałów zmieniają się i dlatego na
zwane być mogą z m i e n n e m i .

Piaski zalegające różne miejscowości po
wierzchni ziemi mogą się. składać tylko z ziarn 
trwałych i wtedy tworzą c z y s t e  p i a s k i  
k w a r c o w e, spotykane najczęściój na brze
gach mórz i tworzące tak zwane w y  d m y. 
W  Królestwie mamy podobne do morskich pia
ski pod Olkuszem. Niekiedy znowu składają się 
one .tylko z samych ziarn zmiennych; takie 
piaski wskutek wietrzenia tracą sobie właści
wy charakter i zmieniają się w masę ziemistą. 
Tu odnieść także należy i piasek wulkaniczny, 
powstały od wybuchów wulkanów, a składa
jący się z okruchów lawy, wielkości ziarn 
prosa do grochu. Najczęściój wszakże piaski 
składają się z ziarn obu powyższych rodzajów, 
t. j. trwałych i zmiennych. Piaski te, jakkol
wiek nigdy nie tracą właściwego sobie zna
mienia, ale pod wpływem czynników rozkła
dowych stają się mnićj więcój ziemistemi, 
wskutek wietrzenia ich ziarn zmiennych. Ten 
gatunek piasków jest osadem wód słodkich.

Wielkość ziarn piasku bywa rozmaita, a 
stąd odróżniają go na: w i o 1 k o-z i a r n i s t y ,

którego ziarnia w średnicy mają l ’/a linii; 
g r u b o-z i a r n i s t y  z ziarnami na 3/4 linii; 
m i a ł k i albo ź r ó d l a n y ,  którego ziarna, 
przeważnie kwarcowe, są okrągłe, połyskujące 
i zaledwie na ’/4 linii w średnicy; nakoniec 
l o t n y  czyli łatwo unoszony przez wiatry, 
tworzący w y d m u c h y  i złożony z bardzo 
miałkich ziam.

Następnie odróżniają jeszcze piasek według 
gatunku składających go przeważnie ziarn, 
na: kwarcowy, wapienny i wulkaniczny. Pia
sek k w  a r c o w y  albo z w y c z a j  n y  
w rzadkich tylko wypadkach składa się wyłą
cznie z ziarn czystego kwarcu, ale pospolicie 
zawiera od 2—20% ziarn innych minerałów. 
F e l s p a t y ,  mi ka ,  w ę g l a n w a p n i a i  
w o d a n  ż e l a z  a należą do minerałów, naj
częściój dostrzeganych w piasku kwarcowym. 
Piasek f  e 1 S p a t o w o-kwarco wy, oprócz 
ziarn trwałych kwarcu, zawiera ziarna fel- 
spatów; obok nich jednak znajdują się jeszcze 
blaszki miki, ziarna amfibolu, większe ziarna 
i drobne kamyczki granitu, gnejsu, syjenitu, 
porfiru i innych skał. Ziarna i okruchy przy
toczonych minerałów i skał przechodzą zwol
na w glinę oraz inne części ziemiste, a z tego 
powodu odmiana ta piasku staje się z czasem 
przydatną do uprawy ziemią. Piasek mi k o -  
w o-k w a r c o w y posiada blaszki miki, któ
rój ilość 2—5% wynosi; piasek zaś w ap ien - 
n o-k w a r c o w y  odznacza się domięszką do
syć znaczną węglanu wapnia, przez co piasek 
ten burzy się z kwasami; znajdujące się tu 
wapno pochodzi od szczątków organicznych, 
niekiedy nawet dostrzegalnych. Nakoniec 
w piasku ż e l a z i s t  o-k w a r c o wy  m, skła
dające go ziarna kwarcu są otoczone cienką 
czerwonawą lub żółtawo-brunatną powłoką 
wodanu żelaza, która nadzwyczajnie silnie 
przylega i oddzieloną być od nich może tylko 
zapomocą ogrzewania z kwasem solnym. Pia
sek ten znajduje się bardzo często i stanowi 
naj nieurodzaj niej szą ziemię. Nieurodzaj ność 
pochodzi stąd, że ziarna jego zmienne posia
dają także powłokę żelazistą, wstrzymującą 
przystęp powietrza, a tem samem i ich roz
kład. Jeżeli piasek żelazisty tworzy podłoże 
jakiegoś gruntu, wtedy grunt taki staje się 
nieprzepuszczającym wody, a stąd zimnym, 
bagnistym i torfiastym.

Piaski w a p i e n n e  i wu l kani c z ne  roz
pościerają się tylko na niewielkich stosunko-
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\vo przestrzeniach i należą, do utworów miej
scowych. Piaskiem wapiennym nazywa się 
nagromadzenie kanciastych okruchów wapie
ni, albo pokruszonych skorup mięczaków i 
innych zwierząt morskich, oraz ziarn kwarcu 
i gliny. Okruchy wapienne stanowią tli głó
wną częśó składową, ziarna zaś kwarcu i glina 
są tylko domięszką. W  piaskach wapiennych 
znaleziono: węglanu wapnia 80—90%, ziarn 
kwarcu 5—10% i gliny 2— 10%; krzemionka 
więc tworzy w tych piaskach tylko bardzo 
podrzędną częśó składową. Piaski wapienne, 
złożone z okruchów wapieni, są zwykle 
grubo-ziarniste i zalegają podnóża gór wa
piennych; piaski, składające się z pokruszo
nych skorup mięczaków i innych zwierząt 
morskich, nazywane jeszcze m u s z 1 o wem  i, 
tworzą wydmy na brzegach mórz. Piasek na- 
koniec wulkaniczny jest znany w tych tylko 
miejscowościach, w którychsię znajdują czynne 
lub wygasłe wulkany. Wspomnieliśmy już, że 
składa się on z drobnych okruchów lawy, obe
cnie należy dodać, iż obok nich znajdują się 
jeszcze kryształy i okruchy różnych minera
łów z rzędu krzemianów, podlegających także 
częściowemu rozkładowi. Piasek ten wietrzeje 
bardzo prędko i przechodzi w ziemię bardzo 
urodzajną.

Piaski kwarcowe należą do utworów naj- 
bardziój rozpowszechnionych na kuli ziem
skiej. Niema kraju, w którymby ich nie było, 
a przytem często zalegają ogromne przestrze
nie. Oprócz piasków, osadzonych przez wody 
słodkie, t. j. strumyki, potoki i większe lub 
mniejsze rzeki, widzimy jeszcze na wybrze
żach mórz wydmy piaszczyste, które w Holan- 
dyi, północnych Niemczech, Szlezwigu, Jut- 
landyi, Francyi i Anglii znaczną powierzchnię 
tych krajów zmieniają w pustkowie. Za przy
kład zaś olbrzymiego rozpościerania się pia
sków, służyć znowu mogą pustynie i stepy 
w Afryce i Azyi.

I  w naszym kraju, piaski kwarcowe zajmują 
większe lub mniejsze obszary, albo tworzą od
dzielne kępy, pasy i smugi. Bardzo znaczne 
ich obszary występują w W . Ks. Poznań- 
skiem, mianowicie w stronie północnej po 
obu brzegach Noteci, na zachodzie i południo
wym wschodzie, a oprócz tego oddzielnemi kę
pami w okolicach Szrema, Pyzdr, Gostynia i 
innych miejscowości. W  Galicyi idą one pra
wie nieprzerwanym, szerokim pasem, który

zalega część jój północną i ciągnie się od za
chodu na wschód; oddzielne zaś kępy piasku 
znajdują się około Nowego Sącza, na południo 
od Jasła, w okolicach Stryja, Kałusza, łloż- 
niatowa, Stanisławowa i Kołomyi. Następnie 
w Królestwie Polskiem piaski rozpościerają 
się W  zachodnićj części, wzdłuż szląskiój 
granicy, aż pod Wieluń i Kalisz, skąd zwra
cają się na wschód ku rzece Pilicy; dalej, 
mianowicie od strony południowej gór Kie
leckich ukazują się w niektórych miejscach, 
a od strony północnćj tychże gór łączą się 
z północną równiną piaszczystą, która Mazo
wsze, część gubernii Lubelskiój, całe Podlasie 
i Augustowskie obejmuje. Nadto po różnych 
miejscach całćj przestrzeni tutejszego kraju 
jest jeszcze rozrzucony kępami i smugami 
czysty piasek kwarcowy. Niewyliczając tych 
kęp i smug, nadmienimy, że liczba ich jest 
znaczna, a największą z nich powierzchnię po
siada kępa piaszczysta pod samym Olkuszem. 
Nakoniec, udając się na wschód od Królestwa, 
na brzeg prawy Bugu, największe obszary 
piasku spostrzegamy na tak zwanem Polesiu, 
t. j. w stronie północnćj gubernii Wołyńskiej, 
wschodniej Grodzieńskiej i południowej Miń
skiej. I  w tej także pozabużn6j dzielnicy, pia
ski tworzą również oddzielne kępy i smugi, 
a mianowicie między Grodnem a Wilnem, oraz 
na pobrzeżach rzek Niemna i Wilii.

Szkice z życia fauny pokojowej.
Przez 

Józefa Nusbauma.

Jak w naturze w różnych miejscach różno 
spostrzegamy kształty świata zwierzęcego, 
tak i w mieszkaniu naszem znajdujemy w ró
żnych jego zakątkach rozmaite żyjące istoty. 
W  kuchni koło komina, wśród równikowej 
atmosfery, żyje liczne, bogato społeczeństwo 
brunatnych i czarnych karaczanów (Blat- 
ta), oraz dokuczliwy świerszczyk, ukryty 
w ciemnościach szpar i dziur, niby w grotach 
i jaskiniach podziemnych. W  szarych zakąt
kach pokoju gnieździ się żarłoczny pająk na 
misternie utkanych nitkach. W  ciemnój śpi- 
żarce kryje się w szparach podłogi dziwaczną
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stonoga, jedyny nasz skorupiak domowy;
w szafach, w sierści i włosach futer cieszą się 
życiem gąsienico moli; nad łóżkami w szczeli
nach ścian i tapet gnieździ się. powolna plu
skwa; wreszcie w atmosferze pokoju unosi 
się mucha, od czasu do czasu z brzękiem 
uderzająca o szyby okien. A  co się dzieje 
w biblijótece naszój, ile drobnych owadów i 
pajączków (Chelifer cancroides) odważa się 
niweczyć myśl ludzką, od wieków spoczywa
jącą w zwojach papieru? Spójrzmy do zielni
ka, ileż tam maleńkich zwierzątek toczy nie
miłosiernie zebrane przez nas w pocie czoła 
rośliny. Zamilczę już o tem, ile stworzeń znaj
duje życio w doniczkach i na liściach roślin 
pokojowych, lub też pośród piasku i pyłu 
szpar podłogi. Jednem słowem w mieszkaniu 
naszom wre życie w całój pełni, a gdybyśmy 
zapragnęli dokładnie zbadać faunę naszego po
koju, dużo, bardzo dużo czasu musielibyśmy 
na to poświęcić. Niemając tak szerokich za
miarów, postarajmy się w każdym razie cho
ciaż cokolwiek przypatrzyć życiu naszych nie
proszonych współlokatorów.

Zacznijmy od kuchni, bo tu zwrotnikowa 
atmosfera oraz obfitość jadła i napitku stano
wią raj prawdziwy dla naszych gości. Spo
strzeżemy tu przedewszystkiem liczne zgroma
dzenie karaczanów, tych natrętnych i obrzy
dliwych stworzeń. Karaczany żyją wszędzie, 
w piekarniach, młynach, restauracyjach, ku
chniach, a nawet w aptekach. Jako niewybre
dne w wyborze miejsca zamieszkania, nie mo
gą być smakoszami i zmuszone są jadać wszy
stko, co Bóg dał: jarzyny, owoce, clileb, bułki, 
mięso, ba, nawet wełnę, watę, skórę i świece; 
z napojów nie gardzą nawet trunkami gorą- 
cemi. Karaczany są to zwierzęta przeważnie 
nocne, we dnie kryją się w szczelinach, pod 
podłogą, w ścianach lub też w kominie, gdzie 
im ciepło gorejącego ognia i apetyczne zapa
chy gotującego się obiadu szczególnie do gu
stu przypadają. Nie bój się czytelniku, weź 
w. rękę szczypce i schwyć w nie dużego, czar
nego karaczana, t. zw. karalucha, teraz weź 
w drugą rękę szkło powiększające czyli lupę 
i przyjrzyj się jego gębie, która tyle szkody 
naszym zapasom kuchennym przynosi. Zoba
czysz przy gębie górną i dolną wargę, oraz 
dwie pary szczęk, z których góme są bardzo 
silne, mają postać zakrzywionych do wnętrza 
baków, uzbrojonych 4— 6 ostremi zębami.
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Wszystkie te części utworzone są ze szczegól
nego twardego ciała, t. zw. chitynu, z którego 
składają się wogóle wszystkie twarde części 
owadów i raków, np. wierzchnie pokrywy 
skrzydeł clirząszczów, pancerze raków i t. d.

Przy takiem uzbrojeniu gęby nic dziwnego, 
że karaczan jest w stanie żywić się niekiedy 
nawet tak twardym pokarmem, jak skóra. 
Tem łatwiój może się nią żywić, że posiada 
dwa silne groniaste gruczoły ślinowe, których 
wydzielina mięszając się w gębie z pokarmem, 
rozmiękcza go i zwilgaca.

Znamy dwa gatunki karaczanów: mały żół
ty, zwany pospolicie prusakiem albo francu
zem (Blatta germanica) i duży, czarny, kara
luchem zwany (Blatta s. Periplaneta orienta- 
lis). Ciekawa rzecz, że ów mały karaczan 
w różnych krajach nazwy rożnych narodo
wości otrzymał; u nas zwą go prusakiem lub 
francuzem, w Rosyi nazywa go lud prusa
kiem, a w Północnój Austryi rosyjaninem 
(ein Russe). Skąd wzięły się nasze nazwy 
tego nie wiem, rosyjanie nazywają go prusa
kiem, przypuszczając, że owad ten został przy
wieziony do Rosyi z Niemiec, przez powraca- 
jące stamtąd oddziały wojsk po skończeniu 
wojny siedmioletniój; przedtem nie znano go 
bowiem Areale w Petersburgu. Któryż polityk 
przypuścił, że wojna siedmioletnia nazawsze 
taką plagą obdarzy wschodnie kraje Europy? 
Austryjacy usprawiedliwiają nadaną przez 
nich nazwę temu owadowi tem, iż został on 
do Północnój Austryi i Czech sprowadzony 
przez poddanych rosyjskich, którzy tam w hu
tach szklanych pracowali.

Rozróżnić samca od samicy żółtego karacza
na można po tem, iż samica jest nieco cie
mniejsza i posiada krótsze skrzydła, aniżeli sa
miec, chociaż wogóle ani samiec, ani samica 
zupełnie nie używają skrzydeł swych do lotu. 
Mając dwa tygodnie wieku, samica żółtego 
karaczana staje się płciowo dojrzałą i zaczyna 
znosić jaja. Odwłok samicy nabrzmiewa wte
dy bardzo wyraźnie i po tygodniu widać na 
końcu ciała żółty, okrągły twór, pragnącyjak- 
by wysunąć się i uwolnić z ciała samicy. Twór 
ten wygląda jak jajko i każdy, co je pierwszy 
raz widzi za nic innego go zapewne nie bierze. 
Z tym tworem nosi się samica lulka tygodni, 
a wreszcie spuszcza go w jakimś kąciku i sa
ma wkrótce potem żyć przestaje. Przy bliż- 
szem rozpatrywaniu tego niby jajka przedsta
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wia się ono w postaci mnićj więcej okrągłego 
walca, około 6 mm. długości, utworzonego 
z twardego chitynu, koloru jest ono ciemno
brunatnego. Grzbiet tego walca jest zaostrzo
ny i posiada ciągnący się. wzdłuż szew; z bo
ków widzimy na walcu wyraźne poprzeczne 
kresy. Jeśli takie niby jajko rozetniemy, we
wnątrz niespodziewany spostrzeżemy widok. 
Nigdy nie zapomnę wrażenia, jakiego dozna
łem przed kilku laty, gdy rozciąwszy takie 
„jajko“, zajrzałem do jego tajemniczego wnę
trza przez szkło powiększające. Otóż, walec 
ten jest podzielony za pomocą podłużnćj prze
gródki na dwie połowy, prawą i lewą, z któ
rych każda dzieli się znowu zapomocą szeregu 
poprzecznych przegródek na 18 oddziałków; 
w każdym takim oddziałku znajduje się jedno 
maleńkie białe jajeczko, lub też w póżniej- 
szem stadyjum rozwoju — mała bielutka gą- 
sieniczka..

Hummel w Petersburgu obserwował bar
dzo ciekawy sposób, w jaki gąsieniczki wydo
stawały się na wolność ze wspólnego chityno- 
wego ich mieszkanka. Widział on, że samica 
po złożeniu torebki zbliża się do niój, dotyka 
ją  i obraca na wszystkie strony, wreszcie bie
rze w przednie nóżki i otwiera w kierunku 
szwu od przodu ku tyłowi. Gdy tylko szpara 
się powiększa, drobne gąsieniczki poczynają 
wychodzić zwykle w pewnym stałym porząd
ku parami. Każda wychodząca gąsienica jest 
bielutka i posiada czarne oczy. Z początku 
białe, gąsienice wkrótce po wyjściu z torebki 
przyjmują zielonawe zabarwienie, a potem 
przybierają barwę żółtawą.

Gąsienice sześć razy w ciągu życia zrzucają 
skórę, przyczem za każdą razą pierwotny bia
ły kolor ciała powraca. Zrzuciwszy poraź piąty 
sukienkę, otrzymuje gąsienica zaczątki skrzy
dełek i staje się t. zw. nimfą. Zmieniwszy szó
stą suknię, po dwunastu godzinach przyjmuje 
nimfa ciemniejszy kolor ciała i staje się doj
rzałym owadem.

Karaczan czarny, czyli tak zwany karaluch 
wogóle podobny jest z budowy ciała do fran
cuza. Brudno-czarny, albo brunatny kolor 
skóry czyni go bardzo nieprzyjemnym na wej
rzenie, nawet powiem, wstrętnym dla wielu 
ludzi, a znam osoby takie, co na widok kara
lucha dreszczy dostają.

Ale osoby te bliżćj się nigdy karaluchowi 
nie przypatrywały. Ręczę, gdyby wiedziały,

jak jest zbudowany wewnątrz, gdyby widziały 
kiedykolwiek jego pięknie pozwijane trzewia, 
złotem błyszczące w postaci cieniutkich rurc- 
czek nerki (t. zw. narządy Malpighiego),lśniące 
srebrem rurki, roznoszące po ciele powietrze, 
czyli t. zw. dychawki, jego wielkie groniaste 
gruczoły ślinowe, dziwaczny mózg i szereg 
zwojów nerwowych niteczkami między sobą 
powiązanych, ruchy delikatnie zbudowanego 
podłużnego serca na grzbiecie, oraz wiele in
nych organów, z misternych składających się 
tkanek, gdyby to wszystko, powiadam, te 
osoby wiedziały, z pewnością czarny karaluch 
nie byłby dla nich „obrzydliwym robakiem“, 
ale również godnyrm podziwu owadem, jak 
barwny motylek, również zagadkową istotą, 
jak każde żyjące stworzenie. A le  wróćmy do 
rzeczy. Karaluch jest prawdopodobnie pocho
dzenia azyjatyckiego; stąd nazwa jego po ła
cinie Blatta orientalis — karaczan wschodni; 
dokładnych jednakże wiadomości, w jaki spo
sób karaczan ten przybył do Europy, nie po
siadamy.

Z obyczajów karaluch jest bardzo do fran
cuza podobny. Jak i ten jest zwierzęciem no- 
cnem, w dzień kryje się w szparacli i dziurach 
mieszkania, w nocy na żer wychodzi, a ener
gicznie posuwając się po tapetach ścian, wy
daje lekki szmer, podobny nieco do tego, jaki 
myszy sprawiają. Samica karalucha jak i fran
cuza składa jajka w walcowatój chitynowćj 
torebce, rozwijającój się z tyłu ciała. Torebka 
ta jest także podzielona podłużną przegródką 
na dwie połowy, lecz każda z nich posiada nie 
18 lecz tylko 8 przegródek, tak, że w torebce 
rozwija się wszystkiego 16 karalusząt.

Społeczeństwa karalusze dosyć często na
wiedzane bywają przez pewną epidemiczną 
chorobę, od którój w wielkiój ilości giną. Oto, 
w ciele naszego karalucha rozwijają się często 
w olbrzymićj ilości pewnego rodzaju baktery- 
je, t. j. mikroskopowój wielkości i nader pro- 
stój budowy grzybki w postaci maleńkich po
dłużnych pręcików. Gdy u zarażonego tą cho
robą zwierzęcia odetniemy nożyczkami kawa
łek rożka czyli tak zw. pospolicie wąsa. to ze 
zranionego miejsca wypłynie mlecznój białości 
kropla, która nic innego nie przedstawia, jak 
tylko zbiór milijardów bakteryj. Bakteryje 
te rozwijają się kosztem różnych organów 
ciała; raz znalazłem cały prawie mózg karalu
cha przemieniony w masy bakteryj. W  miarę
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posuwania się choroby wszystkie organy zwie
rzęcia powoli znikają i po śmierci całe wnę
trze ciała przedstawia jednę olbrzymią kolo- 
niją tych pasorzytnych grzybków.

Prócz karaczana kuchnie nasze, szczególniej 
w piekarniach, młynach, kawiarniach zamie
szkuje także świerszcz domowy (Gryllus do- 
mesticus). Kto nie zna jednostajnego ćwier
kania tego współlokatora naszego? Często żyją 
świerszcze towarzysko; są jak i karaczan 
zwierzętami nocnemi, jak i on bardzo lubią 
ciepło i żywią się temi samemi pokarmami. 
Świerszcz domowy dochodzi wielkości śre-

Świerszcz domowy.

dniego karalucha, koloru jest brunatnego, na 
głowie i odnożach jaśniejszego niż na reszcie 
ciała.

Dźwięki świerszcza w bardzo oryginalny 
powstają sposób; wydawać je może, jak zwy
kle u zwierząt śpiewających, tyrlko samiec. 
Gdy ten ostatni pragnie zwabić samicę ku so
bie, przyciska pierś swą do ziemi, a wzniósł
szy nieco ku górze pokrywy obli skrzydeł, 
pociera je wzajemnie jedne o drugie, niby 
smyczkiem pocierając o struny skrzypki. Gdy 
bliżćj zbadamy budowę tego instrumentu mu
zycznego, spostrzeżemy, że na dolnej powierz
chni prawej pokrywy skrzydeł jedna z żyłek 
silni ćj niż inne wystaje i zaopatrzona jest 
w szereg poprzocznjTch jakby ząbków; te osta

tnie szybko pocierane 
o podobną żyłkę, wysta
jącą na górnej powierz- 

. chni lewćj p o k r y w y  
skrzydeł wydają ton, ja 
ki właśnie charaktery
zuje piosnkę świerszczy
ka. Naprzód pociera nasz 
artysta lewe skrzydełko

Przyrząd głosowy 0 PrftWe> P0żui0-’ ° dwr°-
świerszeza. tnie prawe o lewe, a po

chwili wznosi szybko i 
jednocześnie oba skrzydełka ku górze, by 
ton wzmocnić. Słysząc tak cudowne dźwię

ki, zwabiona samiczka świerszcza udaje się 
ku swemu towarzyszowi, zbliża się do nie
go i dotyka swemi rożkami. Samczyk czując 
obecność swój lubej, jakby ze wzruszenia prze
staje dźwięki na chwilę wydawać, późnićj 
znów wita ją rzewnym śpiewem i młoda para 
wzajemnie cieszyć się zaczyna. Samica składa 
swe podłużne, żółte jajeczka zapomocą szcze
gólnej rurki na dno swój kryjówki, a po kil
kunastu dniach rozwijają się już z nich gąsie- 
mczki. Te ostatnie cztery razy zmieniają skó
rę, przebywają zimę w stanie niedojrzałym 
i na wiosnę przekształcają się w zupełnie roz
winięte owady. (Dok. nast.)

JAK TWORZY SIĘ CIAŁO ROŚLINY?
Przez 5 5 ii.

Czy może być dziwniejsza dla umysłu na
szego zagadka, nad wzrost rośliny? Z maleń
kiego ziarnka, zagrzebanego w ziemi, pod 
wpływem ciepła i światła słonecznego, zwol
na rozwija się wspaniały twór przyrody, wiel
kością-przenoszący niekiedy milijony razy na- 
sionko, które mu dało początek. Skąd bierze 
się materyja, składająca ciało rośliny?

Wiemy, że wzrost rośliny, jej zdrowie, 
a nawet i życie, zależy w wysokim stopniu 
od gruntu, na którym rośnie. Wiemy, że 
piasek jest nieurodzajny, gdy czarnoziem wi
docznie sprzyja bujnemu rozwojowi roślinno
ści. Wiemy nadto, że umiarkowana wilgoć 
jest niezbędna dla roślin, kiedy przeciwnie po
sucha lub nadmiar wilgoci szkodzą im wyra
źnie. Może więc pożywienie swoje roślina 
czerpie z ziemi, zapomocą korzeni, a woda 
stanowi jój napój, którego zarówno brak jak 
i nadmiar musi być szkodliwy?

Każdemu z nas zdarzyło się nieraz, że wi
dział, co to dzieje się z rośliną pod niszczącym 
wpływem ognia. Przedewszystkiem uderzyła 
nas ta okoliczność, że jakąkolwiek część ro
śliny umieścimy w przestrzeni silnie ogrzanej, 
czyto będzio białe drzewo, czy zielony liść, czy 
wreszcie innćj barwy kwiat, owoc lub korzeń, 
zawsze pozostanie czarna materyja, znana 
nam dobrze z życia codziennego pod nazwą 
węgla. A  więc rośliny pod wpływem silnego 
gorąca zamieniają się na węgiel.
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Nauka, która mówi o rozmaitych przemia

nach materyi, chemija, uczy nas, że węgiel, 
jest ciałem prostszem, aniżeli ciało rośliny, 
z którój pod wpływem ciepła się utworzył. 
Jest tem względem substancyi rośliny, czem 
jest część względem całości. W  rzeczy samój, 
gdybyśmy zważyli roślinę przed jój zwęgle
niem, łatwobyśmy mogli przekonać się, że 
węgiel z niój utworzony mniój waży, niż ona. 
Gdybyśmy zwęglenie obserwowali uważnie, 
przekonalibyśmy się jeszcze, że oprócz wę
gla tworzą się przy niem i inne produkty, 
po części lotne jak powietrze albo gaz oświe
tlający, a po części płynne jak woda. Zatem 
węgiel jest tylko jedną z części składowych 
rośliny. Chemija uczy nas także, że węgiel 
już w dalszym ciągu nie może wydać ciał 
prostszych od siebie, czyli jak mówią inaczój, 
jest ciałem niezłożonem, pierwiastkiem. Spo
między produktów, które tworzą się przy zwę
gleniu ciała roślinnego, jedne początek swój 
biorą z gruntu, skąd roślina czerpie je zapo- 
mocą korzeni, inne widocznie tworzą się z wo
dy. Skąd jednak bierze się węgiel?

Ziemia orna zawiera w sobie wprawdzie 
materyje węgliste, ale pospolicie w ilości bar
dzo niewielkiój. Zresztą można hodować ro
śliny w ziemi zupełnie pozbawionej materyj 
takowych, lub w wodzie, od związków węgla 
całkiem oczyszczonój. Oprócz tego najściślej
sze badania botaników wykazały, że nawet 
najdrobniejsza ilość węgla nie dostaje się do 
organizmu roślinnego przez korzenie. Tym
czasem w ciągu życia rośliny przybywa jój 
tego węgla bardzo wiele: Porównajmy tylko 
wagę żołędzi z wagą starego dębu, pamięta
jąc, że ilość czystego węgla w dębie stanowi 
więcój niż 40°/o na wagę.

Wszystek ten węgiel dostaje się do organi
zmu rośliny przez jój liście i wogóle zielone 
części, a pochodzi z powietrza. W  atmosferze 
bowiem otaczającój naszą ziemię, pomiędzy 
innemi gazami znajduje się tak zwany dwu
tlenek węgla, lepiój znany pod niewłaściwem 
mianem kwasu węglanego, zielone zaś części 
roślin są obdarzone władzą pochłaniania tego 
gazu i przerabiania, pod wpływem światła sło
necznego, na inne związki węglowe. Takim 
więc sposobem węgieł z atmosfery, w którój 
znajdował się w połączeniu z tlenem, prze
chodzi do rośliny i tworzy w niój nowe 
związki.

Tak tedy doszliśmy do wniosku, bardzo dla 
nas ważnego, że wszystek węgiel, jaki w ro
ślinach się znajduje, pochodzi z rozkładu 
dwutlenku węgla i dostaje się przez zielone 
części roślin. Ale czy przeto rozwiązaliśmy 
całkowicie naszą zagadkę? Czy rozumiemy 
już, jakimto sposobem ciało nieożywione, ma
teryja całkowicie martwa, jaką jest gazowy 
dwutlenek węgla, przemienia się w mnóstwo 
różnorodnych substancyj — we włókno drze
wne, w mączkę, gumę, cukier, nakoniec 
w białko, jednem słowem w materyje, będące 
podścieliskiem zjawisk życiowych? Rozwią
zanie tój zagadki byłoby dla nauki nad wszel
ki wyraz ważne i pożądane, dotychczas jednak 
nie może się ona pochwalić, niestety, żeby po
siadła tę tajemnicę przyrody.

Nauka wtedy dopiero twierdzi, żo zna po- 
wne zjawisko, kiedy bez wahania możo wyli
czyć wszystkie jego momenty, wszystkio fazy 
przejściowe od początku do końca. Wymaga
nia nauki ścisłój, takiej naprzykład jak chemi
ja, są w tym względzie niewzruszone i dlate
go wobec ciała rośliny doświadcza ona przy
krego uczucia bezsilności. Wie, z czego się 
ono składa i wie, z czego w najistotniejszój 
swój części początek wzięło — ale jakio były 
fazy przejściowe w przemianie dwutlenka wę
gla na włókno dębu, jakie pośrednie między 
temi ostatecznemi granicami istniały produk
ty, tego dotychczas dowiedzieć się nie zdołała. 
Jest tutaj jak gdyby drzewo gienealogiczne, 
na którem wyrażono protoplastę i ostatniego 
potomka, wszystkie zaś gieneracyje pośre
dnie, kto wie jak liczne, są nam zupełnie nie
znane. Wypadek, o który nam chodzi, jest na
wet o wiele zawilszy od takiego niekomple
tnego rodowodu, ponieważ ostatni potomek — 
włókno drzewne lub ziarnko mączki—od pro
toplasty—dwutlenka węgla — różni się o całą 
przepaść, jaką stanowi różnica pomiędzy ma
teryj ą żywą, organiczną, organizowaną, a 
więc usposobioną do ciągłój przemiany, do 
nieustannego rozwoju, a materyją martwą, 
nieruchomą, która nawet w naszych ręku, 
uzbrojonych w cały arsenał środków nauko
wych, zaledwie z trudem ulega jakimkolwiek 
zmianom.

A le nauka niekiedy jest także niecierpliwa. 
Jeżeli tajemnicy jakiójś posiąść nie może, 
stara się podpatrzeć wszystkio, choćby naj
drobniejsze okoliczności do jój zdobycia wio-
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dąco i jak inkwirent sądowy z najdalszych 
poszlak, ze szczegółów, pozornie żadnego z głó
wną sprawą niemających związku, wyprowa
dza prawdopodobne, chociaż w części na do
mysłach oparte wnioski. Częstokroć wniosko
wanie na tój drodze okazuje się błędnem, by
wają jednak i zdarzenia przeciwne. W  wy
padku, który nas zajmuje, chemija rządziła 
się właśnie wspomnianą niecierpliwością i, 
niemogąc się doczekać faktycznój odpowiedzi 
na kwestyją, w jakito sposób martwy dwutle
nek węgla wytwarza żywą roślinę, pozwoliła 
sobie wyprzedzić normalny rozwój badania 
naukowego i na ciekawe dla siebie pytanie 
odpowiedzieć hipotezą.

Zdaje mi się, że wykład tój hipotezy jest 
podwójnie zajmujący: Raz ze względu na jój 
przedmiot, ciekawy bezwątpienia dla każdego, 
po wtóre, jako przykład objaśniający, w jakito 
sposób tworzą się przypuszczenia naukowe i 
jakim ulegać mogą kolejom. Ażeby jednak 
wykład ten mógł być zrozumiany, musimy 
sięgnąć dość głęboko do podstaw chemii i za
poznać się z wieloma jój szczegółami.

Znajomość wewnętrznego składu materyi 
stanowi jedno z zadań chemicznego badania, 
a z drugiój strony niezbędną podstawę wszel
kich naukowych poglądów na zjawiska, odby
wające się w łonie tćjżo materyi. Jedne z ciał, 
z któremi ma do czynienia, chemija w obec
nym swym stanie uważa za proste, to jest po
jedyncze, z jednostajnych najdrobniejszych 
cząsteczek złożone i nazywa je  pierwiastkami, 
inne zaś w oczach tój nauki składają się 
z owych pierwiastków i nazywają ich związ
kami. Liczba pierwiastków jest niewielka 
("około 70), ale przez wzajemne ich kombina- 
cyje powstaje bardzo wielka, prawie nieogra
niczona liczba związków chemicznych. Tu 
leży przyczyna rozmaitości ciał spotykanych 
w przyrodzie. Rzecz godna uwagi: wszystkie 
związki tak rozmaite i liczne, z których skła
da się roślina, tworzą się głównie przez kom- 
binacyje czterech tylko pierwiastków, węgla, 
wodoru, tlenu i azotu.

Dla umysłu nieprzywykłego do chemicz
nych sposobów pojmowania, może się wydać 
rzcozą dziwną i zaledwie do prawrdy podobną, 
że naprzykład parafina, olejek pomarańczowy, 
asfalt, guma elastyczna, gaz oświetlający i 
setki innych; jaknajdalszych napozór od sie
bie materyj, składają się tylko z węgla i wo

doru i z niczego więcój; że cukier, mączka, 
spirytus, papier, ocet i t. d. nie różnią się ja 
kością pierwiastków w skład ich wchodzą
cych, gdyż są wszystkie utworzone z węgla, 
wodoru i tlenu; żo nakoniec pożywne białko, 
straszliwa nitrogliceryna, sztuczny olejek gorz
kich migdałów i zabójcza strychnina, przy che
micznym rozbiorze rozpadają się na węgiel, 
wodór, tlen i azot. Jednak pomiędzy oddziel- 
ncmi przykładami w każdój przytoczonćj gru
pie istnieją olbrzymie różnice — czemuż jo 
przypisać należy ? (Dok. nast.)

N A G R O D Y  A K A D E M I I  F R A N C U S K I E J .
Ustęp z mowy p. A. W urtza .

Wśród ogólnego postępu wiedzy najsilniej
szym zajaśniało blaskiem odkrycie telefonu. 
Wielkiemu twórcy tego przyrządu rząd fran
cuski udzielił nagrodę Volty. P. Graham Bell 
zdołał się już za to odznaczenie odwdzięczyć, 
uważał bowiem za swój moralny obowiązek 
pierwszą wiadomość o większem jeszcze od
kryciu do Akademii nadesłać. Gardząc elek
trycznością uczony ten fizyk podbił sobie ener- 
giją światła do przenoszenia dźwięku na zna
czne odległości. Widzieliśmy to zdumiewające 
odkrycie na pierwowzorze jego fotofonu.

W  pierwotnych stosach elektrycznych war
stwa gazu, zbierająca się na biegunach, osła
biała znacznie siłę prądu. Był to czynnik 
wrrogi dla fizyków, czynnik, z którym nieje
dnokrotnie wypadało im walczyć. Zjawisko to 
powtarza się i w płynach rozkładanych przez 
prąd elektryczny; tu również elektrody pokry
wają się warstwami gazów i, wyrażając się 
naukowo, polaryzują się, przeciwstawiając da
nemu prądowi polaryzującemu prąd elektry
czności odwrotny polaryzowany.

Ten prąd polaryzowany można otrzymać 
jako prąd oddzielny, jeżeli zerwawszy połącze
nie elektrodów ze stosem, złączymy je zc sobą 
zapomocą przewodnika. W  przewodniku krą
żyć będzie prąd polaryzowany. Tym sposobem 
otrzymamy stos pochodny.

Tak tóż postąpił p. G. Plantć. Fizyk ten 
używał zwykle elektrodów ołowianych, płyn 
przez niego użyty była to woda zakwaszona 
kwasem siarczanym. Na elektrodzie odje-
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mnym zbiera się wodór, na elektrodzie doda
tnim nadtlenek ołowiu. Stos pochodny jest 
już gotów, łatwo teraz elektrody rozłączyć 
i tym sposobem siłę w nich zawartą uśpić, 
znieczulić. Cóż prostszego, jak połączyć w je- 
dnę parę dwie takie płytki oczywiście prze- 
ciwimiennemi elektrycznościami naładowane, 
a szereg takich par znów w jednę całość ze
stawić. Stos pochodny staje się silniejszym, 
siły elektro-wzbudzające znacznie się potęgują, 
a działanie stosu widocznie jest zależne od 
ilości takich par. W  tem właśnie tkwi szczę
śliwy pomysł p. Plantćgo; nadaje się on do 
naj różrodniejszych zastosowań.

Altademija uznała ważność tego wynalazku, 
zdobiąc jego wynalascę nagrodą Lacazea za 
fizykę. Fizyk ten zaszczyt stąd wypływający 
zachowuje dla siebie, pieniądze zaś składa na 
rzecz Towarzystwa przyjaciół nauk, założone
go przez Thenarda, pobudzony uczuciem pięk
nem i obywatelskiem, którego mu szczerze 
winszuję.

Jeśli dwa ciała z różnem przewodnictwem 
ciepła, mające postać płytek albo pręcików, 
końcami zlutujemy i ogrzejemy jednę połowę 

.takiej pary, wtedy powstaje prąd elektryczny 
o natężeniu zależnem od różnicy temperatur 
dwu tych ciał.

Nasz sławny i nieodżałowanój pamięci zio
mek C. Becquerel zastosował już ten fakt 
do oznaczeń ciepła zwierzęcego. Znakomi
ty ten fizyjolog do mierzenia temperatury 
jakiegokolwiek organu używał dwu drutów 
spojonych: miedzianego i żelaznego, połączo
nych z galwanometrem. Jeśli więc jeden z dru
tów zachowa stałą temperaturę, a drugi wpu
ścimy do wnętrza organu lub z jego powierz
chnią zetkniemy, to najmniejsza różnica w tem
peraturze dwu tych drutów wytwarza prąd 
elektryczny i zarazem zboczenie igły magne- 
sowćj galwanometru. Tą drogą uzyskano pro
stą metodę do oznaczenia temperatury roz
maitych części organizmów. Przyrząd zbu
dowany według pierwowzoru Becquerela, 
jest zanadto czuły. Drut bowiem zanurzo
ny we wnętrze organu podlega działaniu 
krwi i innych znajdujących się tam związ
ków. Zachodzące tu działanie chemiczne wy
wołuje nowe prądy, które, choć słabe, jedna
kże na położenie igły magnesowćj wpływają. 
P. Arsonval zniósł tę zbyteczną czułość, wpro
wadzając pewne ulepszenia.

Wprowadza on bowiem w zetknięcie z or
ganem tylko drut miedziany, utrzymując że
lazny przy pownój stałój, acz dowolnój tem
peraturze, różniącój się mniój lub więcój, sto
sownie do potrzeby, od temperatury organu 
badanego. Unika on tym sposobem zbyt wiel
kich różnie temperatur dwu drutów. Nadto 
wprowadził p. Arsonval ulepszenia w budowie 
galwanometru i wogóle rozwój metod, mają
cych na celu oznaczenie ilości ciepła wydzielo
nego przez zwierzę w jednostce czasu, znalazł 
a v  nim dzielnego badacza.

Badania p. Arsonvala cechuje niezwykła do
kładność, zaiste pochwały godna; mistrz jego 
Becquerel szczerze przyklasnął powodzeniu 
swego ucznia. Akademija obdarzyła go na
grodą Montyona dla fizyjologów.

Po licznych wyładowywaniach w powietrzu 
czujemy pewien zapach zbliżony do tego, jaki 
czuć się daje po uderzeniu pioruna. Zapach 
ten jest właściwy ozonowi, odkrytemu przez 
Schoenbeina. Uczony ten chemik zdołał ozna
czyć własności ozonu i sposoby jego otrzymy
wania; nie zwalczył wszakże tych trudności, 
jakie nastręcza zbadanie składu chemicznego 
tego ciała. Długie i ścisłe poszukiwania wy
kazały, iż ozon jestto tlen zgęszczony, spo
tęgowany, stąd też znakomita jego zdolność 
utleniająca. Nie otrzymano go w stanie czy
stym; zwykła domięszlca tlenu nic pozwalała 
dokładnie oznaczyć chemicznćj jego istoty. 
Przepuszczając przez tlen przy niskiój tempe
raturze prąd elektryczny, pp. Hautefeuillo i 
Chappuis otrzymali ozon w znacznój ilości: 
z 100 części tlenu wytworzyć zdołali 50 części 
ozonu.

Taki ilościowy rezultat pozwolił im gaz ten 
skroplić. Płyn stąd otrzymany jest barwy 
niebieskiój; czy wobec tego, że ozon w powie
trzu się znajduje, nie należy sądzić, iż wła
śnie od tego gazu zależy błękit nieba? Tak 
przynajmniój przypuszczają ci uczeni.

P. Hantefeuille znany jest Akademii ze 
swych licznych i naukowych prac na polu mi
neralogii syntetycznój, to toż przyznała mu 
ona nagrodę Lacazea dla chemików.

Przedmiot, którego zamierzam dotknąć, na
leży do najbardziej zawiłych w optyce; mó
wię tu o przyczynie polaryzacyi obrotowej.

Jeśli wiązka spolaryzowanego światła przej- 
dzie przez blaszkę kwarcową ściętą prosto
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padle do osi, wtedy się zmienia płaszczyzna 
polaryzacyi, płaszczyzna ta się skręca. Przy
czyna tkwi podobno w symetryi cząsteczek 
krystalicznych.

W  płynach i gazach skręcających płaszczy
znę, podobna przyczyna nie istnieje. Tu brak 
już kształtów krystalicznych; drgania świa
tła udzielają się molekułom chemicznym 
w inny sposób ułożonym; tu istnieje asyme- 
tryja zupełna. Tak głosi hipoteza ogólnie przez 
Biota i Delafossea wygłoszona, a następnie 
przez p. Pasteura podtrzymywana. Dalszy tój 
hipotezy rozwój jest zasługą p. A. Le Bela; 
uczony ten połączył teoryją asymetryi czą
steczek z nowszemi na budowę ciał organi
cznych poglądami.

Ostatnie te ciała, jako część integralną, za
wierają węgiel; atom tego pierwiastku przy
ciąga aż cztery atomy pierwiastków lub ro
dników, jak planeta swoje księżyce. Wyobraź
my sobie więc atom taki, czterema satelitami 
otoczony. Układ taki da się tylko wtedy roz
dzielić na dwie symetryczne, równoznaczne 
części, jeżeli to satelity są jednakowe; płasz
czyzna prostopadła, równikowa układ ten na 
dwie części przepołowią: prawą i lewą, obie są 
wtedy identyczne. Podział taki nie da się wte
dy przeprowadzić, jeśli satellity nie są jedna
kowe; mówimy, iż układ taki zawiera węgiel 
asymetryczny; talu atom węgla mają. według 
p. Le Bela zawierać wszystkie ciała organi
czne, zdolnością skręcania obdarzone. Sta
nowcze słowo o znaczeniu tój pięknój teoryi 
wyrzec trudno. To atoli zaznaczam, iż została 
sprawdzona i na tych ciałach, których budo
wa zdawała się jój cios śmiertelny zadawać. 
Istnieje bowiem szereg cały związków orga
nicznych o prostój budowie, które nie skręcają 
płaszczyzny polaryzacyi, pomimo węgla asy
metrycznego. P. Le Bel wierząc w prawdzi
wość swój teoryi, przypuścił, iż ciała taicie są 
raczój mięszaniną dwu innych, w' równych 
ilościach wziętych, a posiadających wprost 
przeciwną zdolność skręcania płaszczyzny po
laryzacyi, jednego na prawo, drugiego na lewo. 
Rozdzielić dwa te ciała, różniące się tylko wła
snościami optycznemi, staje się zadaniem pra
wie nierozwiązalnem. P. Le Bel rozwiązał to 
zadanie: niszczy jedno, ocala drugie. Idąc za 
przykładem p. Pasteura, uczony ten użył w tym 
celu organizmów mikroskopowych, które jak

wiemy są przyczyną fermentacyi. Przez stoso
wne hodowanie pewnych grzybków w przy
puszczalnej mięszaninie, niszcząc jeden ze 
składników, zdołał p. Le Bel wykazać zdol
ność skręcania płaszczyzny polaryzacyi dru
giego. W e wszystkich swych badaniach łączył 
p. Le Bel z obszernym i jasnym na rzecz po
glądem, ścisłą obserwacyją, prawdziwy talent 
w doświadczeniach, te świetnie skojarzone za
lety, które cechują prawdziwego chemika Aka- 
dcmija umiała je uznać, obdarzając autora na
grodą Jeckera. Zjawiska chemiczne przez te 
grzyby wywołane, o których wspomnieliśmy 
dopiero, były przedmiotem nowych p. Gayona 
badań.

Uczony ten miał na celu bliżćj wyjaśnić 
działanie małego grzybka, który rozwijając 
się bez przystępu powietrza, wywołuje fer- 
montacyją wina, piwa, roztworu wodnego glu
kozy, jak drożdże piwne. Otrzymane stąd 
produkty są najzupełniej jednakowe; smak 
tylko nieco śliwkowy nie pozwala na fabry- 
kacyją tą drogą piwa. Grzybek ten nie redu
kuje cukru trzcinowego, nie wywołuje przeto 
fermentacyi, czcm się właśnie od drożdży ró
żni. Badania te uwieńczono zostały nagrody 
Alhumberta. Badania p- Gayona stanowią 
właściwie znakomity rozwój pierwszych prac 
p. Pasteura, którego nowe odkrycie z takim 
zapałem Akadcmija uznała.

Moglibyśmy za laureatami naszymi po
gonić w różne a piękno wiedzy naszój krai
ny, które oni z takiem powodzeniem zgłębiali. 
Czyż my czynni widzowie nie czujemy te
go postępu i rozwoju nauku przyrodzonych; 
czyż nic widzimy, iż do niego przyczyniają się 
badania fizyczne i chemiczno z jednój strony, 
pierwsze utrwalone na zasadzie wielkiego pra
wa wieczności siły, drugie — podparte głę- 
bokiemi na budowę materyi poglądami, z dru- 
gićj zaś — rozwój nauk matematycznych. Czyż 
uowy, młody, a zawsze świeży zasiew, nie po
tęguje ich znaczenia i nie rozszerza ich ob
szaru ?!

Patrząc na wielkie tych nauk zdobycze, py
tamy, co dla naszych potomków pozostaje do 
zbadania? Ale czyj wzrok tak daleko sięga?

S Może przekroczą, prześcigną dzisiejsze nasze 
marzenia, a wtedy zawołamy: quo non ascen- 
dam? To tylko pewna, że pole dla odkryć przy
szłych jest nieograniczone, że jego powierz-
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cbnia przynajmniej ogromna, obszerna, jeżeli 
głębia nieznaczna. Zresztą nauka, wiedza ludz
ka nigdy ciekawości naszćj nio zadowolni.

J. St. K.

KRONIKA NAUKOWA.

Fizyka. Pochłanianie ciepła promienistego przez gazy  
i pary. —  P a ry  śpiewające. —  W p ły w  p ary  wodnej 
w  powietrzu na promieniowanie słoneczne.

W  listopadzie roku zeszłego złożył p. Tyndall tow a
rzystw u  królewskiemu w Londynie sprawozdanie o osta
tnich sw ych doświadczeniach nad pochłanianiem promie
ni cieplikowych; badania te powiodły do bardzo cieka
w ych  w yników , z któremi n ależy  nam zapoznać czy
telników.

P race  podobne prow adził p. T ynd all jeszcze w r. 1863, 
a le  że zarzucono im pewną nieścisłość, powtórzył je  obe
cnie z zachowaniem w szelkich  możliwych ostrożności. 
Promienie ciepła przechodziły przez rurę, zaw ierającą 
g a z  poddany badaniu, a  natężenie promieni wychodzą
cych oznaczano za pomocą stosu term o-elektrycznego; 
w ten sposób ocenić można było pochłanianie, jakiem u 
u leg ały  one w przebiegu przez ów gaz lub parę. Za źró
dło ciepła służył p. Tyndallow i drucik p latynow y, skrę
cony w postać spiralną, a  rozżarzony działaniem prądu 
galwanicznogo. R ura znacznych rozmiarów zam knięta 
b y ła  z obu stron tafelkam i soli kamiennćj, posiadającej, 
ja k  wiadomo, w  wysokim  stopniu zdolność przeeieplania, 
t. j .  przepuszczania promieni ciepła; nadto opatrzona 
była dwoma kurkam i, z których jeden był połączony 
z pompą powietrzną Bianchiego, przez drugi zaś wpro
wadzano badane gazy  i pary.

Promienie cieplikow e przed wejściem do rury prze
chodziły przez soczew ką również z soli kamiennej, która 
zbierała je  w w iązkę, przebiegającą w kierunku osi rury 
w  ten sposób promienie nie dotykały ścian, a  to strze
gło od pochłaniania promieni w  kropelkach cieczy przy
le g a ją cych  do powierzchni wewnętrznej rury. T eż same 
doświadczenia powtarzano też i przy użyciu zw ierciadła 
w klęsłego zam iast soczewki; zam iast zaś drucika pla
tynow ego korzystano z rozpalonego wapna.

Mogło w szakże budzić się podejrzenie, że pochłanianie 
ciepła miało miejsce nie w słupie pary, ale w przypu
szczalnej warstewTce cieczy, jak a  zebrać się mogła na 
tafelkach zaciskających; dla usunięcia tej wątpliwości 
p. T yn d all zastosow ał urządzenie, pozw alające zbliżać 
lub oddalać tafelki, a  tem samem zmniejszać lub pow ięk
szać zam kniętą w arstw ę  par. Ł atw o pojąć, że gd yb y  
pochłanianie zachodziło jedynie w  owej w arstw ie cieczy, 
zmiana odległości nie powodowałaby żadnej różnicy. 
Otóż dośw iadczenia prowadzone z  eterem siarczanym  
w yk azały , że pochłanianie w zrastało od 2 do 35 na sto 
ogólnśj ilości w ysyłan ych  promieni, 9tosownie do tego, 
ja k  zwiększano odległość tafelek. T ą  drogą usunięto przy
puszczanie pęcherzyków cieczy jako przyczyny po
chłaniania.

T yn d all poddał dalćj badaniu porównawczemu w pływ  
pary i pow stałej z niej cieczy; do doświadczeń tego ro

dzaju nadaw ać się mogą jedynie tylko ciecze bardzo lo
tne, trzeba bowiem, aby użyta  ilość p ary  po skropleniu 
w yd ała  dostatecznie grubą w a rstw ę  cieczy; prowadzono 
je  tedy na dwu tylko cieczach: wodanie am ylow ym i ete
rze siarczanym , ale okazało się niewątpliwie, że jeżeli 
ilość cząsteczek, przez które promienie przebiegają, po
zostaje jed n ak ą, to czy to substancyja je s t  w  stanie lo
tnym czy też płynnym, pochłanianie je st w  obu razach 
jednakowe.

W  listopadzie 1880 r. p. Tyndall obecnym był przy 
słynnych doświadczeniach p. Graham a B ella  z fotofo- 
liem czyli radyjofonem: skupiona w iązka św iatła, przery
w an a  w  skutek obrotu krążka, opatrzonego otworkami, 
w y w o ływ a ła  dźwięki muzyczne, skoro w  dalszym  swym 
przebiegu padała  na różne c ia ła  stałe. Doświadczenia 
te nasunęły T yndallow i domysł, że owe osobliwe tony 
pow stają  w  skutek przeryw anego pochłaniania ciepła 
promienistego przez owe ciała stałe. W yobraźm y sobie 
zam iast ciała  stałego lotne, nieprzecieplające, t. j. nie- 
przepuszczające promieni ciepła, a  zatem je  pochłania
jące . Pojmujemy łatw o, że w  skutek pochłonięcia ciepła, 
a  tem samem rozgrzania gazu, następuje je go  rozszerze
nie, natomiast zaś zachodzi skurczenie, skupienie, skoro 
w iązka promieni zostaje zatrzym aną. Kolejne te rozsze
rzania i kurczenia w yw ołują tedy te drgania, które tu 
muszą być silniejsze, aniżeli w  ciałach stałych , a jeżeli 
następują dostatecznie szybko jedne po drugich, w y tw a 
rzać powinny dźwięki muzyczne.

Dom ysł ten spraw dził p. Tyndall bezzwłocznie do
świadczeniem. Skoro rurę w części napełniono eterem 
siarczanym , a  w iązkę promieni przeryw aną przepuszcza
no przez parę, po nad powierzchnią cieczy, słyszano 
słab y  dźwięk za zbliżaniem ucha do rury. Eter mrówcza
ny, okazał się również skutecznym.

Skoro wszakże przyczyną tych dźwięków je s t ciepło, 
a  nie światło, to metoda p. B ella , jakkolw iek bardzo po
mysłowa, nie umożebnia działania najsilniejszego. P. Bell 
bowiem do skupienia promieni używ ał szeregu soczewek 
szklanych, które wszakże pochłaniały przeważną część 
najskuteczniejszych lu promieni cieplikow ych. Dlatego 
to p. Tyndall zastosował w tym celu soczewki z soli k a 
miennej i zwierciadło wklęsłe posrebrzone; źródła zaś 
ciepła badał rozmaite, między innemii lam pę elektryczną.

P rzy  użyciu wapna rozżarzonego i źw ierciadła  w k lę
słego w szystkie g a zy  i pary silnio pochłaniające w yd a
w ały  dźwięki bardzo silne; najgłośniejsze w ytw arzał 
chlorek metylu; można je  było słyszeć w  odległości sze
ściu metrów. W  ogólności natężenie dźwięków różnych 
gazów  odpowiada ich zdolności pochłaniania promieni 
cieplikow ych. D oświadczenia te zatem okazują wpływ  
cząsteczek na ciepło promieniste w  sposób również w i
doczny, ja k  i poprzednie, polegające na mierzeniu natę

żenia promieni cieplikowych stosem term oelektrycznym . 
P . Tyndall zbadał przeszło 80 różnych par pod względem 
ich własności dźwięczenia.

Co się w  ogólności tyczy pochłaniania promieni ciepła, 
to szczególną uw agę należało zwrócić na parę wodną, 
którój niedawno pp. Lecher i Pernter za p rzeczyli wszel
kiego wpływu na ciepło promieniste. W  tym celu pewną 
liczbę flaszek kulistych umieszczono pod dzwonem pom
py powietrznej obok naczynia, zaw ierającego kwas siar
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czany stężony, który, ja k  wiadomo, silnie p arę  wodną, 
pochłania. Otóż, pow ietrze zupełnie suche zachow yw ało 
we flaszkach milczenie, a le  najm niejszy dodatek powie
trza  wilgotnego w y w o ły w a ł dźwięczenie. P a ra  ogrzana 
do tem peratury bliskićj 100° w y d a w a ła  dźw ięki bar
dzo silne.

Ostatnie te w yniki, tyczące  się p ary  wodnej, bardzo są  
ważne d la  meteorologii. W y p ły w a  z nich bowiem, że 
para  wodna w yw iera  w p ły w  na promieniowanie słone
czne i ziemskie, zatrzym uje m ianowicie znaczną ilość 
promieni cieplikow ych. K ilk a  ju ż  la t  temu, d la  uwido
cznienia tego w p ływ u , p. T y n d a ll przepuścił w iązk ę 
św ia t ła  elektrycznego przez w a rstw ę  wody i badał wi
dmo promieni po przejściu ich przez wodę. O kazało się, 
że w tak otrzyinanem widmie rozkład ciepła był bardzo 
podobny do rozkładu w  widm ie słonecznem. W  widmie 
bezpośrednich promieni elektrycznych część niewidoma 
cieplikow a czyli poza czerwona je s t  osiem ra zy  dłuższa, 
aniżeli część św ietln a, po przejściu  przez wodę staje się 
od nićj za led w ie dw a ra z y  dłuższą. N iew ątpliw ie tedy, 
gd ybyśm y się w znieść mogli poza przegrodę, utworzoną 
przez pary atm osferyczne, otrzym alib yśm y znacznie 
w iększą ilość promieni pozaczerw onych. Pew n e potwier
dzenie tego domysłu stanow ią badania p. L an gleya  na 
górze W h iten ey , na w ysokości 1200 stóp.

Niezależnie od badań T y n d alla  otrzym ał też w  podo
bny sposób dźw ięki muzyczne w  gazach  i p arach p. 
Roentgen i tłum aczy je  w  tenże sam  sposób. S. K.

—  W ym iary  cząsteczki wody. Z bailań nad wło- 
skow atością  w y p ro w ad ził belg ijczyk  de Heen oblicze
nie średnicy wodnćj cząsteczki (m olekuły) i otrzym ał 
je g o  w ym iar średnicy w  milim etrach cyfrę 75 X  10—9 =  
0,000000075 mm. W  takim  razie jeden  milimetr sze
ścienny wody za w iera łb y  25 trylijonów  cząsteczek.

J . N .

In żyn iery ja . W iadom o, że sól kuchenna zm ięszana ze 
śniegiem , tw orzy inięszaninę oziębiającą, która marznie 
dopiero przy tem peraturze —  21°. Z tćj własności soli 
skorzystano w ciągu dwu ostatnich zim w  Paryżu  do 
oczyszczan ia z lodu i śn iegu  bardziej ruchliw ych ulic, 
tudzież relsów kolei konnych. Skutkiem  posypania solą 
skorupy lodowej, pow staje rodzaj sztucznćj odwilży, lód 
zam ienia się w  płynne błoto, ła tw e  do zm iatania, przez- 
co posypyw anie ulic piaskiem  staje się zbytecznem.

Ilość soli potrzebnćj za leży  od grubości zm arzłej sko
rupy i stopnia roztopienia, które chcem y sprowadzić; 
dla w a rstw y  lodu grubej na 4 do 5 centym etrów w y 
starcza  200 gram ów  soli morskiej na 1 metr kw adr.

Skorupę grubą na 15— 20 centym etrów n ależy posy
pać dwukrotnie, po pierwszem  posypaniu lód n atych
miast przestaje być śliskim , górna w arstw a  zamienia 
się na błoto, które zostaje zmiecione, zaś dolną zna
cznie zmiękczoną posypuje się powtórnie so lą .

O czyszczanie ulic tym  sposobem odbyw a się bardzo 
szybko i tanio; p rzy  cenie 3 franków  za  100-kilogr. soli, 
w ydatek na 1  metr k w adrato w y u licy nie przechodzi 
0,013 franka. L . W.

—  Żużle z w ielkich  pieców, p ow stające z w ielkiej ilo
ści przy otrzym yw aniu żelaza, stanow ią produkt, które
go dotychczas nie potrafiono n ależycie spożytkow ać.

Dopiero od roku 1873 p. Charles W ood zaczął używ ać 
tych  żużli na wyrób cegieł, zaś od niedawna p. Rando- 
ine na cement.

Liczne doświadczenia okazały, że zmielone żużle 
z wielkich pieców zmięszane z gliną dają cement hidrau- 
liczny, który nie ustępuje co do w ytrzym ałości portlandz
kiemu, a  naw et przew yższa go co do szybkości tw ardnię- 
cia. Cement żużlowy po trzech dniach okazujo ju ż  taką 
wytrzym ałość ja k  portlandzki po siedmiu. L. W.

Astronomija. W k rótce  w obserw atoryjum  paryskiem  
jna stanąć nowy teleskop na w ieży 20 metrów wysokiej. 
Teleskop ten zaczęty w r. 1866 przez F oucaulta, skoń
czony przez W olffa  w  r. 1875, siłą sw oją o wiele prze
w yższa  sław ne ob jektyw y achrom atyczne obserw atory
jum  w Cam bridge i Ilerszla. R u ra  teleskopu ma 15 me
trów długości i 2 metry średnicy.

W ieża, na której ma być pomieszczony teleskop, sta  
nie na tylnym  placu obserwatoryjum  między bu lw a
rem A rago  i ulicą Saint Jacques. L . W.

Zoologija . System nerwow y u polipów Hydroidea, n aj
niższego szczepu k la sy  jam ochłonnych (Coelenterata), 
nie był dotąd znany. Obecnie odkryty i opisany on zo
sta ł u niektórych gatunków  przez heidelberskiego profe
sora Jickeliego. Komórki, które ten badacz u w aża za 
ośrodki nerwowe, znajdują się w wierzchniej w arstw ie  
cia ła  polipów, co zgadza się z rozwojem system u ner
wow ego u innych, w yższych  zw ierząt, u których w szak 
że nerw y czasowo tylko, na niższych szczeblach rozwoju, 
w  wierzchniej w arstw ie występują. J . N .

—  P a s o r z y t y c z ł o w i e k a .  S tatystyczn e notatki, 
dotyczące znajdowania się pasorzytów w ciałach ludz
kich, przedmiotem sekcyi będących, w yk azu ją  ogromną 
pod tym względem  dla różnych miast rozmaitość. P aso rzy
tów różnych znaleziono w Dreźnie około 15 razy , w  E r- 
langen 36 razy, a  w  Kielu (Szlezw ig) w połowie, t. j. 
w  50-clu na sto badanych ciał. Poszukiw ania nad ta 
siemcami (Cestodes) w yk a za ły  ich obecność w 2 w yp ad
kach i.a sto w Hanowerze, gd y  w  Dorpacie 6°/0, w  P e 
tersburgu 15% , a  w  Genewie 25%  ciał zaw ierało te 
niebezpieczne pasorzyty. J. N .

—  A utorów , życzących sobie, ażeby o ich pracach  
b y ło  umieszczone spraw ozdanie  we W szechśw iecie , p ro 
sim y o nadsyłan ie tych prac do Redakcyi.

T r e ś ć :  Od R edakcyi (w  spraw ie gromadzenia 
wiadomości meteorologicznych. —  Józef R afał Czerw ia- 
kow ski, przez Józefa Rostafińskiego. —  Krzem ionka 
w przyrodzie. I. P iasek , przez Jana Trejdosiewicza. —  
Szkice z życie fauny pokojowej, przez Józefa Nusbaum a. 
—  Jak tw orzy się ciało rośliny? przez Zn. —  Nagrody 
akademii francuskiej, ustęp z mowy p. A . W urtza. —  
K r o n i k a  N a u k o w a .

W y d a w c a  E. D ziew ulski. R edaktor Br. Znatow icz.
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